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 توصيف مقرر

 (إ دت 632)أسس إدارة التعليم العايل 

 هـ1437/1438الفصل الدرايس األول 

 أوالً: اهلدف من املقرر 

ىل األسس هيدف املقرر إىل تزويد الطالب بفلسفة إدارة املعاهد والكليات واجلامعات وطبيعة التنظيم اإلداري فيها وكيفية إدارهتا، مع الرتكيز ع

ت الت  تواج  اإلدارية احلديثة إلدارة األقسام والربامج األكاديمية، وإدارة اخلدمات، وإدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس والطالب، وحتديد املشكال

 العمل األكاديم  واإلداري يف تلك املؤسسات ومناقشة الطرق العلمية املالئمة للتصدي هلا. 

 ثانيًا مفردات املقرر 

 القراءات املطلوبة املوضوع اللقاء
 عدد

 األسابيع

 ساعات

 تصالالا

 2 1 ----------- مع الطالب عىل تنفيذ فعاليات املقرر االتفاق األول

 الثاين
مفهوم التعليم العايل يف اململكة والقوى الت  شكلت 

 حمتواه

الفصل االجتاهات احلديثة يف التعليم اجلامع   م،1992 ،مريس، حممد

 .الثالث

 العبادي وآخرون، الفصل الثاين.

، الفصل الثاين اإلدارة احلديثة ملنظومة التعليم العايل لفتة، جواد،

 .139 – 133من ص 3مبحث 

1 2 

 اجلذور التارخيية للتعليم العايل واسس  الفلسفية الثالث

 .الغامدي، عبد اجلواد، تطور نظام التعليم، الفصل الثامن

، ، االجتاهات احلديثة يف التعليم اجلامع م1992، مريس، حممد

 الفصل األول.

 العبادي وآخرون،  الفصل األول.

1 2 

 التعليم العايل يف اململكة ملؤسساتالتنظيم اإلداري  الرابع

 .49 – 27عايل واجلامعات، ولوائح  صالتعليم ال جملسنظام 

 تغيري ثقافة املؤسسة. اسرتاتيجية، م2009دراسة سارة املنقاش، 

Bess, J & Dee .J 2008 understanding college and 
university organization 

1 2 

 وظائف مؤسسات التعليم العايل اخلامس

 .(54) ، العدد14املجلة الرتبوية جملد دراسة مليحان الثبيت ، 

، العالقة بني برامج التعليم العايل م1990دراسة عيل سعد القرين، 

 (.2) جملة جامعة امللك سعود العددوحاجات املجتمع، 

1 2 

 السادس
أسس إدارة مؤسسات التعليم العايل )اجلامع ، 

 والكليات(

الدور القيادي لعمداء الكليات يف اجلامعات  ،م2003حمجوب، 

 .7-5-4-3الفصل: 

Ritaj, Eolotklewicz" college administration" irene 
W.D.hecht "Roles & Responsibilities.  ch2" 

1 2 

 أسس إدارة األقسام والربامج األكاديمية السابع

االحتياجات التدريبية لرؤساء " ،م2010، أمحد الغامدي، محدان

 (.302مركز بحوث جامعة امللك سعود ) "األقسام

 .4-3-2الفصل لرؤساء األقسام  ي، الدور القيادم2004حمجوب، 

1 2 

 2 1 ----------- منتصف الفصل الدرايس األول اختبار الثامن
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 القراءات املطلوبة املوضوع اللقاء
 عدد

 األسابيع

 ساعات

 تصالالا

 احلديثة يف إدارة التعليم العايل االجتاهات التاسع

االجتاهات احلديثة يف التعليم اجلامع   ،م1992مريس، حممد، 

 املعارص.

 ، أدوارة اإلدارة اجلامعية يف مرص.م2005عشيب ، فتح ، 

 م.2000أبو عم ، عبد الرمحن، التعليم العايل يف بريطانيا 

1 2 

 القرارات مؤسسات التعليم العايل اختاذ العارش

الفصل  اإلدارة احلديثة ملنظومة التعليم العايل ،م2011لفتة، جواد، -

 449-416، املبحث الثاين من 4

Pierce .s 2012 "on being persidtial" . 

1 2 

 عرش احلادي
 نامذج إدارة مؤسسات التعليم العايل

 البريوقراط ()النموذج التشارك ( والنموذج 

Birnbaum "how colleges work"ch 4 
Birnbaum"how colleges work"  ch 5 

1 2 

 عرش الثاين
 نامذج إدارة مؤسسات التعليم العايل

 )النموذج السيايس، والنموذج الفوضوي(

Birnbaum "how colleges work" ch6 
Birnbaum "how colleges work" ch7 

1 2 

 قضايا ومشكالت إدارة التعليم العايل واحللول املقرتحة عرش الثالث

، دورية م2005، فتح  أدوارة اإلدارة يف جامعة مرص ،دراسة، عشيبة

 .2، العدد 45اإلدارة العامة جملد 

، م2010، ، اجلامعة واملجتمع يف القرن احلادي والعرشينحممد نوفل

 . 3، العدد 33جملة اإلدارة العامة، جملد 

 .8-5-4الفصل  اإلدارة يف اجلامعات العربية، م2007حمجوب، 

 الفصل األول. إدارة التعليم اجلامع ،،م2008العبادي وآخرون، 

1 2 

 عرش الرابع
رؤية مستقبلية إلدارة التعليم العايل يف اململكة العربية 

 السعودية

الفصل  تطور نظام التعليم يف اململكة ،م2015الغامدي، عبد اجلواد، 

14. 

 .م2004 تطوير التعلم اجلامع  اجتاهات اخلطيب، حممد،

1 2 

 2 1 اختبار هناية الفصل عرش اخلامس

 : نظام تقويم املقرر ثالثاً 

 درجات(.10تأخرات عن املحارضة ستحتسب كغياب( ) "3"احلضور املنتظم للمحارضات )مع مالحظة أن كل  .1

 درجة(.  20من مفردات املقرر حتت إرشاف أستاذ املقرر واملشاركة الفاعلة بالنقد والتحليل لبقية الطالب ) حتضري وتقديم موضوع )أو أكثر( .2

خالل الفصل الدرايس األول للعام الدرايس  حكوم  أو أهيل )جامعة، كلية، قسم(حضور فعاليات اجتامع إحدى مؤسسات التعليم العايل  .3

 درجات(.  10) هـ وكتابة تقرير عن 1437/1438

 درجة(. 20اختبار حتريري )مقايل( منتصف الفصل يف األسبوع الثامن ) .4

 درجة(.  40اختبار حتريري )مقايل( هناية الفصل ) .5
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 : مراجع املقرر رابعاً 

  :املراجع العربية 

 . 54، ع14مج ة، املجلة الرتبوية،يم(، اجلامعات: نشأهتا، مفهومها، وظائفها دراسة وصفية حتليل2000الثبيت ، مليحان ) .1

يف اخلليج  واالجتامعيةمنتدى العلوم اإلنسانية  ،اجتاهات تطوير التعليم العايل يف دول اخلليج العربية، رؤية مستقبلية ،(م2004اخلطيب، حممد ) .2

 ديب: مركز اخلليج لألبحاث املعرفة للجميع.  ،الدورة األوىل للتعليم العايل ورؤى املستقبل

 ، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، الرياض."التعليم العايل يف بريطانيا"(، م2000عبد الرمحن بن حممد ) أبو عمة، .3

 ( السجل الوطن  للتعليم العايل اإلصدار الثاين.م2012وزارة التعليم العايل، مركز البحوث والدراسات يف التعليم العايل ) .4

، مركز بحوث كلية الرتبية، جامعة "األقسام األكاديمية بجامعة امللك سعود ءالتدريبية لرؤسا االحتياجات"( م2010الغامدي، محدان أمحد ) .5

 (. 302امللك سعود )

جملة جامعة امللك سعود، املجلد الثاين،  "العالقة بني برامج التعليم العايل وحاجات املجتمع السعودي التنموية"(، م1990القرين، عيل سعد ) .6

 . 539 – 538ص (،2العلوم الرتبوية )

 ، مكتبة الرشد، نارشون. "تطور نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية"(، م2015عبد اجلواد. ) الغامدي، .7

م(، إدارة التعليم اجلامع : مفهوم حديث يف الفكر اإلداري املعارص، عامن: الوراق 2008العبادي، هاشم؛ الطائ ، يوسف؛ األسدي، أفنان ) .8

  للنرش والتوزيع.

 ، الرياض معهد اإلدارة العامة. 2، ع45دورية اإلدارية العامة، مج ،(، أدوار اإلدارة اجلامعية يف مرص يف ضوء التحديات املعارصةم2005عشيبة، فتح  ) .9

 ملنظومة التعليم العايل. عامن: دار صفاء للنرش والتوزيع. (، اإلدارة احلديثة م2011لفتة، جواد ) .10

 . اململكة العربية السعودية. 3م(، نظام جملس التعليم العايل واجلامعات ولوائح . ط2007جملس التعليم العايل ) .11

 احلديثة يف التعليم اجلامع  املعارص وأساليب تدريس ، القاهرة: دار النهضة العربية. االجتاهاتم(، 1992مريس، حممد ) .12

 لعاملية، مرص: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية. (، إدارة اجلامعات العربية يف ضوء املواصفات ام2007حمجوب، بسامن ) .13

 (، الدور القيادي لرؤساء األقسام العلمية يف اجلامعات العربية، مرص: املنظمة العربية للتنمية اإلدارية. م2004حمجوب، بسامن ) .14

 عربية للتنمية اإلدارية.دي لعمداء الكليات يف اجلامعات العربية، مرص: املنظمة ال(، الدور القيام2003حمجوب، بسامن ) .15

( التنظيم اإلداري ملراكز الطالبات يف اجلامعات السعودية: املشكالت واحللول املقرتحة. معهد دراسات الرتبوية. جملة م2009املنقاش، سارة ) .16

 . 1، جزء2، عدد17العلوم الرتبوية. جملد 

 ، القاهرة: احتاد مجعيات التنمية اإلدارية.4و3، ع33اإلدارة. مج جملة(، اجلامعة واملجتمع يف القرن احلادي والعرشين. م2001نوفل، حممد ) .17
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