
 في اإلدارة التربوية الدكتوراهوصف موجز لمقررات برنامج 
 

 اسم المقرر رمز ورقم المقرر

 تحليل النظم التعليمية ادت 106

 :إىل املقرر يهدف
 دول يف السائدة ليميةالتع النظم من خمتلفة بنماذج العلمية خلفيتهم وإثراء باملعارف الطالبات تزويد -

 . العامل
 .(اجعةر  وتغذية وخمرجات وعمليات مدخالت) التعليمية النظم حتليل أسلوب على لتعرفا -
 التعليمية النظم ميوتقو  حتليل من ليتمكن التعليمية النظم لتحليل الالزمة القدرات الطالبات إكساب -

 ومستجدات لتنميةا ملتطلبات ويستجيب. واجملتمعية الفردية االحتياجات مع يتالءم مبا وتطويرها
 .العاملية التطورات

 

 اسم المقرر رمز ورقم المقرر

 تصميم وبناء البحوث التربوية ادت 106

 ملهاراتا واكتساب تصميمها، وطرق الرتبوية، البحوث أمناط على التعرف إىل املقرر يهدف
 العلمية. لألطروحات والنقد التحليل من والتمكن عملياً. وتوظيفها البحثية

 

 اسم المقرر رمز ورقم المقرر

 يالتخطيط االستراتيج ادت 166

 واملعارف هيماملفا بأهم والتعريف التعليم يف اإلدارية القيادة مهارات إكساب إىل املقرر يهدف
 .االسرتاتيجي بالتخطيط العالقة ذات واملهارات

 



 اسم المقرر رمز ورقم المقرر

 تمويل التعليم دتا 166 

 :إىل املقرر يهدف
 بقضايا لعالقةا ذات للرتبية االقتصادية اخلصائص حول الالزمة واملهارات املعارف الطالبات إكساب -

 . وإيراداته التعليم متويل
 والبدائل ،عليميةالت األنظمة يف ودورها التمويل وأنواع التعليم يف الكلفة تصور على القدرة إكساب -

 .السعودية العربية اململكة يف املمكنة
 

 اسم المقرر رمز ورقم المقرر

 ادت 166
إدارة الوقت والجودة النوعية في المؤسسات 

 التربوية

التعرف  ا يف ذل مب ،على مفهوم الوقت وأمهيته وكيفية قياسه وضبطهالتعرف  إىل املقرر يهدف
 .على أهم النماذج يف إدارة الوقت واجلودة النوعية

 

 اسم المقرر رمز ورقم المقرر

 اإلدارة التربوية في اإلسالم ادت 166

 االستفادة وكيفية وتطبيقاته اإلسالم يف الرتبوي اإلداري النظام أسس على التعرف إىل املقرر يهدف
 .احلديثة الرتبوية املؤسسات إدارة يف منها
 

  



 

 اسم المقرر رمز ورقم المقرر

 التربوي اإلشرافالحديثة في  االتجاهات دتا 166

 وبأسسه لرتبويا اإلشراف يف احلديثة واملفاهيم باالجتاهات الطالبات تعريف إىل املقرر يهدف
 يف وأثرة التعليمية عمليةال وحتسني تطوير يف وأمهيته وأساليبه وأصنافه ومهامه وأهدافه ومفاهيمه النظرية
 الطالبات شخصيات تنمية على إجيابا يعكس مبا العاملني سلوك وتطوير حتسني

 

 اسم المقرر رمز ورقم المقرر

 إدارة التعليم العام ادت 166 

 من املختلفة التعليمية مبرحلة العام التعليم إدارة بأساسيات الدراسات تعريف إىل املقرر يهدف
 تالميذها طبيعةو  فيها العاملني من وغريهم اإلداريني ومسؤوليات وتنظيمها مرحلة كل طبيعة دراسة خالل

 .واألنشطة الربامج وتنظيم واحتياجاهتم وخصائصهم
 

 اسم المقرر رمز ورقم المقرر

 اتخاذ القرارات ادت 166

 :إىل املقرر يهدف
 . اإلدارية للعملية كأساس التعليمية القرارات اختاذ بأمهية الطالبات تعريف -
 .القرار اختاذ على املؤثرة العوامل بأهم الطالبات تعريف -
 .القرارات بأنواع الطالبات تعريف -

 

  



 

 اسم المقرر رمز ورقم المقرر

 وإدارتهاتصميم البرامج التدريبية  ادت 166

 إىل املقرر ويتطرق ،اوإدارهت التدريبية الربامج تصميم بأمهية الطالبات تعريف إىل املقرر هذا يهدف
 تشمل اليت التدريبية جالربام تصميم لعملية كأساس التدريبية الحتياجاتا حتديد وأمهية وضرورته التدريب
 يف املدير دور لىع الربنامج ويركز. املتدرب بأدائها يقوم اليت الوظيفية واألعمال للواجبات وافية دراسة

 برامج بعض فشل أو جناح أسباب حتليل مع التدرييب الربنامج وتقومي شرافواإل والرقابة والتنفيذ التخطيط
 .واملتقدمة النامية الدول يف التدريب

 

 اسم المقرر رمز ورقم المقرر

 إدارة المناطق التعليمية دتا 166

 للتعليم احمللية باإلدارة هتتم حكومية كجهة التعليمية املنطقة بأمهية الطالبة تعريف إىل املقرر يهدف
 الناحية من التعليم وىمست رفع يف التعليمية اإلدارة به تقوم الذي الدور على والرتكيز. املنطقة مدارس يف

 التعليم مديري اتوصالحي ومسؤوليات بواجبات واإلملام التعليمية، اإلدارة هيكل وحتليل والفنية، اإلدارية
 حجم بدارسة تمامااله وكذل  الرتبوية، مهم مبها للقيام فيهم تتوفر أن جيب اليت واملهارات واخلربات
 .احمللية بالبيئة وعالقتها تقدمها اليت واخلدمات التعليمية املنظمة

 

 اسم المقرر رمز ورقم المقرر

 الكفايات التعليمية للقائد التربوي ادت 161

 :إىل املقرر يهدف
 .وتطورها ومربراهتا التعلم جمال يف الكفايات حركة نشأة الطالبة تعرف أن -
 .والتعليم رتبيةال جمال يف الكفايات حركة عليها قامت اليت والنفسية الفلسفية األسس تعرف أن -
 .التعليم حقل يف العاملني وتطوير تقومي عملية يف وأمهيتها وأنواعها الكفايات مفهوم تعرف أن -



 عملييت يف أثرها ديدوحت قياسها وكيفية الرتبوي القائد يف توفرها الواجب والصفات املهارات تعرف أن -
 .والتعلم التعليم

 .املدرسة مديرو  واإلداري والفين الرتبوي واملشرف للمعلم الالزمة التعليمية الكفايات أهم تعدد أن -
 التعليم أهداف خيدم امب تطويرها وسبل التعليمية لكفاياهتم الذايت التقومي طرق وتستخدم تعرف أن -

 .وأغراضه
 

 اسم المقرر رمز ورقم المقرر

 نظام التعليم العالي في المملكة ادت 166 

 كوهنا مؤسساته واعبأن وتعريفهن ،العايل التعليم تطور مبراحل الطالبات تزويد إىل املقرر يهدف
 خمتلف يف اململكة يف العام التعليم بسياسة تزويدهن وكذا ،العام التعليم قطاعات عن مييزها قطاعاً  متثل

 ودورها متويله ادرومص وبراجمه والعليا اجلامعية الدراسات مرحليت يف أهدافه على الرتكيز مع ،مؤسساته
 .واالجتماعية االقتصادية حاجاته وتلبية اجملتمع تنمية يف

 

 اسم المقرر رمز ورقم المقرر

 التعليم العالي إدارة أسس ادت 166

 التنظيم طبيعةو  واجلامعات والكليات املعاهد إدارةبفلسفة  الطالبة تزويد إىل املقرر هذا يهدف
 األكادميية الربامجو  األقسام إلدارة احلديثة اإلدارية األسس على الرتكيز مع ،دارهتاإ وكيفية فيها، اإلداري
 األمن وإدارة ،األزمات وإدارة فيها، للعاملني املقدمة واخلدمات ،األفراد وإدارة املعلومات، وإدارة

 مناقشةو  املؤسسات، تل  يف واإلداري كادميياأل العمل تواجه اليت املشكالت وحتديد والسالمة،
 .هلا للتصدي املالئمة العلمية الطرق

 

  



 

 اسم المقرر رمز ورقم المقرر

 لطالباإدارة شؤون  دتا 166

 :إىل املقرر يهدف

 .حملياً و  عربياً  ،عاملياً  أدارهتا اليت والفلسفات الطالب شؤون ونشأة تاريخ على رفالتع -
 مؤسسات يف الطالب وأنشطة وخدمات برامج وتقومي ومتويل وإدارة ختطيط أسس على التعرف -

 . العايل التعليم
 واألنشطة خلدماتا تقدمي عند هبا اإلملام ينبغي اليت واالجتاهات واملهارات املعلومات على التعرف -

 .العايل التعليم مؤسسات داخل للطالب
 

 اسم المقرر رمز ورقم المقرر

 إدارة كليات المجتمع ادت 166

 ونوعية ية،التقن والكليات اجملتمع كليات شؤون إدارة مفهوم على التعرف إىل املقرر يهدف
 اليت واخلدمات ل،التموي ومصادر التدريس، وطرق فيها، القبول وإجراءات تقدميها، ينبغي اليت الربامج
 ها.إلي حتتاج اليت البشرية القوى ونوعية فيها، والطالب التدريس هيئة ألعضاء تقدم

 

 اسم المقرر رمز ورقم المقرر

 قويم األداء في التعليم العاليت دتا 166  

 القياس ومعايري لعايلا التعليم مؤسسات يف والتقومي التقييم مفهوم على التعرف إىل املقرر يهدف
 .العايل التعليم يف طالبوال التدريس هيئة أعضاء وتقومي الرتبوية الربامج تقومي وكيفية التقومي وأهداف

 

  



 

 اسم المقرر رمز ورقم المقرر

     عليم العاليإدارة تطبيقية في الت دتا 161

  بالربط ذلو  يف جمال اإلدارة التعليمية بالتعليم العايل، تدريب الطالبات عملياً  إىل املقرر يهدف
األقسام  ، من خالل املمارسة التطبيقية واملعايشة العلمية يفمت تعلمه نظريا وما ميكن تطبيقه بني ما

 ،شؤون الطالبو  قبول والتسجيل،مثل ال واإلدارات والعمادات املختلفة يف مؤسسات التعليم العايل،
 واألقسام األكادميية.

 


