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:المستخلص  
ضـوء ـ الـسعودية يـة العر اململكـة ـ بيـة ال ليـات ر تطـو سـبل ـ إ التعـرف اسة الد دفت راس

عـــــام الــــصادر ديـــــد ا امعـــــات ا ر،1441نظــــام التطـــــو ـــــذا تحــــتم ـــــ ال املـــــستجدات صــــد و رــــــ

مناقــــشة جانــــب ــــ إ ــــذا ليــــات، ال ــــذه ر تطــــو عمليــــات ــــ ــــا عل ــــ ك ال ــــ ب ي ــــ ال وانــــب وا

ا عــةالتحــديات الرا الـــصناعية ة الثــو ملواكبـــة دف املــس ر التطـــو خطــى ـــ واســـتخدمت. رملتوقعــة

ليــات نمــاذج مــن نمــوذج م وتقــو وتفــس لوصــف الــة ا اســة د ومــن الوصــفي املــن اســة رالد ر

عبـد امللـك بجامعـة ـة بو ال العليـا اسـات الد ليـة ـ ممثلـة الـسعودية يـة العر اململكة بية رال

ــز حـــصدتھل. العز الــذي الثمــار ــم أ مــن عــد الباحــث املعلــم إعــداد أن اســة الد نتــائج ت أبــر رقــد ز

ـس والذي ة ن املس املتيقظة العقلية فيھ تتوفر أن يجب الذي ة بو ال العليا اسات الد رلية

تمل وال ل ت ال ب دؤ ل ش ر والتطو التغي ديد. وإ ا امعات ا نظام أن النتائج رت أظ كما

عام الصادر السعودية ية العر مـستقبل1441اململكة ع مة م اسات ع ا لھ و ي سوف نـ

الـبالد ــ بيـة ال ــ. ليـات ب ي الـسعودية امعــات ا ـ ـة بو ال ليــات ال ر تطـو دنــا أ مـا ـ م روأنــھ

باملخرجــــات العــــام التعلــــيم ــــ التعليميــــة املؤســــسات د تــــز امليــــة ت واســــعة نظــــرة مــــن تنطلـــق وأن

التعلـيم نـة بم ـضو ي الـذين ن البـاحث ن ف ـ املح ن املعلمـ مـن ة ـ املتم الكفاءات ذات نالتعليمية

جات الـــد أعــا ــ حـــو. رإ والفــردي املؤســـ ــ البح العمــل تكثيـــف ة ضــر ـــ إ اســة الد لأوصــت ر ور

السعودية ية العر اململكة بية ال ليات ع ديد ا امعات ا نظام بضر. أثر أوصت رةوكما

العمــــل أس ــــ ع الــــذين واملعلمــــات ن املعلمــــ يع دمــــة(رــــ ا العلميــــة) أثنــــاء م مــــس إلكمــــال

مـن ذلـك ـ ملـا ـم ل ـة واملعنو املاديـة ـوافز ا وتقـديم اه والدكتو املاجست جة د ع صو روا ر ل

سواء حد ع العام والتعليم العا التعليم التعليمية املخرجات بجودة   .رتقاء

املفتاحيــــــةا لمــــــات الــــــصناعية:ل ة الثــــــو امعــــــات، ل ديــــــد ا النظــــــام ــــــة، بو ال ليــــــات ال ر رتطــــــو

التعليمية املخرجات ن تحس ة، بو ال العليا اسات الد لية عة،  .رالرا
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Developing Saudi Arabian Faculties of Education in the 
light of the New Universities System of 1441 A.H: Case 

Study: Faculty of Educational Graduate Studies at King 
Abdulaziz University 

Khairiah Jameel Y  Al-Sulaimany  
Department of Education Foundations, Faculty of Educational 
Graduate Studies, King Abdulaziz University, Jeddah. 
Email: kalslimani@kau.edu.sa 
ABSTRACT: 
The present study aimed to identify the methods of developing the 
Faculties of Education in Saudi Arabia in view of the New University 
System issued in 1441 A.H. and to monitor the developments that 
necessitate this development of the aspects that should be focused on 
in the processes of developing these faculties. In addition to discussing 
the expected challenges in the way of the targeted development to 
keep up with the Fourth Industrial Revolution. The study used the 
descriptive method and the case study approach to describe, interpret 
and evaluate a model of the colleges of education in Saudi Arabia 
represented by the College of Educational Graduate Studies at King 
Abdulaziz University. The findings of the study have shown that the 
preparation of the researcher teacher is one of the most important fruits 
that the Faculty of Educational Graduate Studies has harvested which 
must have the alert and enlightened mind and seeks diligently to the 
change and development in tireless manner. The results also showed 
that the new university system in Saudi Arabia issued in 1441 A.H. 
will have important effects on the future of faculties of education in 
the country. Furthermore, whenever we want to develop the faculties 
of education in Saudi universities, it should start from a wide, 
integrative view that provides educational institutions in public 
education with educational outputs with distinguished competencies of 
professional researcher teachers who advance the teaching profession 
to the highest ranks. The study recommended that it is necessary to 
intensify institutional and individual research work about the effect of 
the new university system on colleges of education in Saudi Arabia. It 
also recommended that it is necessary to encourage male and female 
teachers who are practicing their jobs (while in service) to complete 
their academic career and to obtain master and doctorate degrees, and 
to provide them with material and moral incentives, as this increases 
the quality of educational outcomes in both higher education and 
public education. 
keywords: developing educational faculties, the new system of 
universities, fourth industrial revolution, Faculty of Educational 
Graduate Studies, improving learning outcomes. 
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  :املقدمة

والتنميــــة ـــ التغي ــــ ـــ كب ل ـــش م ــــس ـــ ال املؤســــسات ـــم أ مـــن التعلــــيم مؤســـسات عـــد
ا ي يجــــا التـــــأث خــــالل مـــــن ــــا وأفراد للمجتمعـــــات ر واملجتمـــــع،والتطــــو امعـــــات ا ن بــــ ملتبـــــادل

ـسعو الـذين القرار وصناع قادتھ من بالغ تمام با يحظى السعودي املجتمع العا نوالتعليم
املخـرج صـناعة فحسن ا؛ مخرجا جودة يحقق بما التعليمية املنظومة ر تطو مستمرة بصفة

د وا ا وتقدم املجتمعات بناء صل و ساس و ازالتعلي   .را

التعلــــيم إصـــالح لية مـــسؤ تتـــو ـــ ال التعليميـــة املؤســــسات ـــم أ مـــن بيـــة ال ليـــات عـــد وو
املـــــــال بـــــــرأس ثمار ســــــ أعظـــــــم مـــــــن عــــــد م ثما واســـــــ ن، والبـــــــاحث ن املعلمــــــ حاضـــــــنة ــــــا رباعتبا ر
التعلــــيم مؤســــسات ــــ اتيجية ســــ القيــــادات مـــن ــــم تمــــام و العنايــــة تزايــــد ولقــــد ، يالفكـــر

؛ جديــدةالعـا ـداف أ وصـياغة ــا وخطط ليـات، ال لـة ي إعــادة ـ إ ـا عل ن القــائم يطمـح حيـث
ال ـــــ ال عة الــــسر ات ــــ واملتغ املعاصــــرة التحــــديات مواكبــــة ــــ ع ة قــــاد ــــو وت ات التطــــو رتواكــــب ن ر
يـــــل التأ ذو مـــــن ة ــــ مم أجيـــــال ســــو ـــــا مواج ـــــ إ ــــ ير وال الديناميكيـــــة ا تحــــديا مـــــع افــــأ ييت ى

العــــا ـــ ـــ. (العل ليــــات)2ص: م2012: يالز ال ر تطـــو ــــو ي أن مـــر يقتــــ ذلـــك ولتحقيــــق ن،
س التــد يئــة وأعــضاء العليـا ات دا إيمــان مــن ينطلــق وأن ليا، شـ ال ــا ر جو را تطــو ـة بو رال ر

ً ً ً

ي تحـا اسـية د ات مقـر وعمـل عليـا ـة و تر بـرامج واستحداث شود، امل التغي إلحداث ن رمجتمع ر
وتخاط التعليميةالعصر ات وا ف املعا وتجدد املستقبل   .رب

ـا تواج ـ ال املعوقـات عـن الكـشف ـة بو ال اسـات للد صـالح و التجديـد ستلزم رإضافة
املعوقـــــــات تلـــــــك عـــــــن اســـــــات الد عـــــــض كـــــــشفت وقـــــــد ـــــــة، املطلو ـــــــودة ا تحقيـــــــق دو روتحـــــــو ن ل

ات واملقـــر املنــا الية إشـــ ــت بي ـــ ال داود اســة د مثـــل روالتحــديات، وعـــدمر ـــا وجمود اســية رالد
وسـد املجتمـع متطلبـات ن ـ و ـة بو ال ليـات ال مخرجـات ن بـ نفـصال و العـصر ملتطلبات ا إيفا

العمـــل ســـو ص2008داود،(قاحتياجـــات ـــھ). 58-57م، تواج آخـــر تحـــديا ســـالم اســـة د ـــرت وأظ
ً

ر
لألطــــــر التوظيــــــف وضــــــعف ن، املتعلمــــــ لــــــدى ي الــــــذا الــــــتعلم ضــــــعف ــــــو و بيــــــة ال ــــــةليــــــة النظر

ـــ ع ـــ ك وال ، ـــ العم ب التـــد عـــن س التـــد طـــر عـــد و ـــة، بو ال اســـات والد الـــتعلم ـــات رونظر ر قر ُ

التعليميــــة العمليــــة ــــ ــــا وتوظيف التقنيــــة املــــستحدثات مــــن ســــتفادة وعــــدم التقليديــــة . قالطــــر
ة) 172م،2009سالم،( بو ال ليات ال ر تطو تواجھ ال التحديات من العديد ناك   .و

ــــ إ ـــ التنظ ومــــن بـــداع، ــــ إ التقليـــد مـــن نطــــالق ـــستد ــــة بو ال ليـــات ال ر تطـــو إن
واقعيـــة؛ وأعمـــال تطبيقيــة ســـات مما ــ إ ف املعـــا ترجمـــة ــ ع ة القـــد ا لــد ـــو ت وأن رالتطبيــق، ر ر ن

عة الرا الصناعية ة الثو ات توج ومواكبة املستدامة، بية ال تحقيق إ يل الس ا و   .رل

الثو املؤسـساتإن ـا تواج ـ ال املـستقبلية التحـديات ـم أ مـن ـ عت عـة الرا الـصناعية رة
اليوميـــــة، يـــــاة ا طبيعـــــة ـــــ والنـــــوع ـــــم ا ة ـــــ كب ات ـــــ غي مـــــن أحدثتـــــھ مـــــا ب ـــــس التعليميـــــة؛
ـان ف نتاج، و والوظيفية والعملية والعلمية جتماعية و قتصادية ياة ا أنماط وخاصة

معـال أبـر اسـةزمـن د ا تـذكر كمــا ر والتطـو ـ التغي الــسائد)  Neefe،2014( رم نتـاج تحـو لـو
بــــداع و ــــ املعر نتــــاج ــــ إ الت و امــــات وا الــــسلع مــــن الثالثــــة الــــصناعية ة الثــــو عــــصر رــــ
التخصــصات عــض انقــراض ــ إ يــؤدي قــد الــذي مــر البيانــات، وعلــم الــصنا اء والــذ ــ العل

ال افئــــة م ــــا، وتقني ــــا نوعي ــــ جديــــدة علميــــة تخصــــصات ــــو وظ املجتمــــعرالتقليديــــة حتياجــــات
العمـــل ســـو ـــ الثغـــرات ـــسد و العـــصر ة) p14-15،2014 ،Neefe. ( قومتطلبـــات الثـــو أن ركمـــا

ــشر ال العامـل إلغـاء ـ ع ال مة ـ ات وتطـو عة ـسا م ات ـ غي مـن تحملـھ مـا ـل ب يالـصناعية ر ر
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التقنيات و لة، و سان تفاعل ع وإنما انھ، م لة و التقنية والتكنولوجياوإحالل
ـــ ع املــساعدة وســبة وا نظمــة و لــة و دوات وتـــوف ــسانية، دمــة املختلفــة ــا بأنواع

ال ـــ واخ املعلومــات وتــوف ، ــ أك ودقـــة وإتقــان ــسرعة ع املــشا وإنجـــاز ا، وتقــديم عمــال رإنجــاز
جــ وتـضاعف ــد وا الـزمن فتختـصر اليوميــة، يـة تي الر عمــال مـن وتقليــلوالعديـد نتـاج ودة

ــام امل تنفيـذ أثنــاء ــ. خطـاء ــا آثا تنحـصر ال عــة الرا الـصناعية ة فــالثو التعلـيم حيــث مــن رأمـا ر
سـتمتد حيـث ذلـك مـن عـد أ و ما إ تتعدى بل املعلومة، إ للوصو ا بوسائل التقنية يل لس

بمـــــا التعليميــــة، املنظومــــة أطــــراف افـــــة ب التعلــــيم ن تمكــــ ــــ إ ــــا والطلبـــــةرآثا القيــــادات ذلــــك ــــ
التعليميــــة املؤســــسات ر وتطــــو التعليميــــة املخرجــــات وجــــودة العــــا التعلــــيم ــــ املقدمــــة امج ـــ وال

ـــا وغ املنـــا ـــ غي وجــــھ. و ـــ ع بيـــة ال ليــــات و عامـــة الـــسعودية امعــــات ا مـــن يتطلـــب ــــذا و
وتحس ة، ا وامل املعرفية ا داف أ بناء النظر إعادة إ صوص ـارا مخرجا لـدى الكفـاءات ن

ـا مخرجا ـد تجو ـة بو ال ليـات ال ـ العـا التعلـيم ـ ع يتوجب كما جديدة، قة بطر التعليمية
الــداخل مــن ر التطــو حــدوث كيفيــة س التــد يئــة وأعــضاء ن ــاديمي مــن والتأكــد رالتعليميــة،

ـــــا م جـــــزء ونـــــوا ي أن يمكـــــن مت. وكيـــــف تقنيـــــة ات ـــــا م الطالـــــب عاليـــــةروامـــــتالك ات ـــــا وم رقدمـــــة
الواقــــــع ن تحــــــس ــــــ ـــــا وتوظيف املعلومــــــات ــــــ إ والوصــــــو املعرفـــــة، ن تخــــــز ــــــ ع عينــــــھ لاملـــــستو ى
ــــــــا ا ومقر ـــــــا منا ر تطــــــــو ـــــــة بو ال ليـــــــات ال مــــــــن يتطلـــــــب أنـــــــھ إضــــــــافة ســـــــتدامة، روتحقيـــــــق

الث والطباعـة صـطنا اء الـذ ن وتضم ا محتوا ضمن التعلم تقنيات وإدخال اسية، الثيـةرالد
ـد وتجو يـة التد امج ـ لل التد املحتو عديل وأيضا البيانات، وعلم شياء نت وإن رعاد ر ى

ً

ة ا امل م ا مستو ن وتحس ن للمتعلم   .رالكفاءات

صــــــناعة ــــــ إ العــــــا التعلــــــيم يوجــــــھ ــــــ الرق القــــــر ده ــــــش الــــــذي املتالحقــــــة ات ــــــ املتغ نإن
لة مؤ نوعية، ة بصو عليمية وعلميـارمخرجات ـا ا وم علميـا ب الـدؤ بالتجديـد تتصف للعمل

ً ً
ر و

الـــوظيفي مجالـــھ ـــ ر والتطـــو ضـــافة ـــ ع ة القـــد الفـــرد تكـــسب يـــاة، ا امتـــداد -p4. ( روكفايـــة
7،2017 ،Murphy  .(لنقــل ن العـاملي اء ـ وا ـة بو ال ليــات ال ن بـ ات شـرا عمـل يقتـ ــذا و

إ يـــؤدي بمـــا الدوليـــة، العامليـــة ب افيـــةرالتجـــا ح مـــستو ـــ إ للوصـــو بيـــة ال ليـــة ـــة ز جا ىـــ ل
مــــستو ــــ إ جتمــــا الــــو ن تحــــس مــــستو مــــن نوعيــــة نقلــــة وإحــــداث التعلــــيم، ــــ نيــــة ىوامل ى

التعلــيم ــ العامليــة النمــاذج ينــافس ملمــوس تطبيقــي واقــع ــ والعلــوم ف املعــا مــا. رتوظيــف ــذا و
اسـة د إليـھ ت رأشـا ـ) p14، 2001،Jackson and Schuler(ر ليـات ال نجـاح مؤشـرات ـم أ مـن أن

املعلومــــات وترجمــــة التطبيــــق واقــــع ــــ املعرفــــة وضــــع ــــ ا قــــد ــــو ـــة التعليميـ املخرجــــات رجــــودة
ـــا فاعلي ن تحــس ــ مــستمرة ة بــصو ر والتطــو ــ التغي يحقــق بمــا عمليــة ســات مما ــ إ ف رواملعــا ر ر

املستدامة التنافسية ة امل ع ا   .وحصول

أو ـوقد ع عـة الرا الـصناعية ة الثـو تـأث ميـدان ـ بـذلت ـ ال ود ا من العديد رت
ن بــــــ ط الــــــر ميــــــة وأ رامجــــــھ، و وخططــــــھ التعلـــــيم سياســــــات ملراجعــــــة حاجــــــة نــــــاك أن التعلـــــيم
بـــــداع ـــــز عز و التعلـــــيم، ة صـــــو مبـــــادئ وترســـــيخ ، العمـــــل ســـــو ومتطلبـــــات التعلـــــيم رمخرجـــــات ق

والوصـــو التعلـــيم، ـــ ـــار بت ــــملو أ أحـــد ـــو واملعلـــم برامجـــھ، لـــدعم ة متطـــو ـــل تمو نظـــم ـــ رإ
يلــــھ وتأ إعــــداده امج ــــ ل دقيقــــة مراجعــــة تتطلــــب ــــ ال ر التطــــو ). م2019البوســــعيدي،( أقطــــاب

ـ ك وال ديثـة وا املتقدمة والتقنيات التطبيقية العلوم ز عز عة الرا الصناعية ة الثو روتقت
نيــة وامل افيــة ح مــستو ــ الىع تحــو التعليميــة املؤســسات ــل وتحو التعليميــة، املؤســسات ــ

ً
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التقنيــة وجعــل التعلــيم، ر تطــو إنجـاح أجــل مــن ــة النا الدوليـة ب التجــا صــد ــستد ا رجـذ ر ر
ً

ر التطو ذا أساسيا جزء ديثة   ).م2019خليل،(ا

يـــع ـــ الـــسعودية يـــة العر اململكــة ـــ ديـــد ا امعـــات ا نظـــام صـــدر عـــامروقــد مـــن لو
1441، ،(ــــ ـــ) م2019نـــوفم ع مـــشتمال

ً
ــــ58 ر أشـــ ســـتة عـــد بـــھ العمـــل يبـــدأ أن ـــ ع مـــادة

مــن بــأمر جيا تـد امعــات ا بـا ــ ع تطبيقـھ يــتم بحيـث ؛ ــ و املرحلـة ــ فقـط جامعــات ثـالث
ً

ر
مـــدة بتطبيقـــھ تقـــوم ـــ ال امعـــات ا ن شـــؤ مجلـــس مـــن اح ـــ اق ـــ ع بنـــاء اء الـــو مجلـــس س وئـــ رز ر

املة(انتقالية ـذه) سنة ل وفقا للعمل املنظمة اللوائح إعداد يتم أن قبل النظام نفاذ خ تا من
ً

ر
ــــــاالت ا عــــــض ـــــ ســــــنوات ثــــــالث ــــــ إ نتقاليـــــة املــــــدة ــــــادة مكــــــن و ــــــم. زاملـــــستجدات، أ ومــــــن

امج وال ليات ال ر بتطو الصلة ذات وانب   :ا

 ستقاللية من ئا ش امعات ا منح
ً

. 

 ااملو س تأس املشاركة أو مة املسا أو ات الشر س تأس ع  .افقة

 ام وال املؤس ادي عتماد ع صو ل  .لالس

 العمل ة ملص أوقاف شاء إ انية  .إم

 العلميـــة والبحــوث ا، تقــدم ــ ال ا وخــدما ــا ا ودو ــا برامج ــ نظ مــا مقابــل ــ ع ــصو را ل
ا ج خا أو البالد داخل املختلفة ات ا لصا ا عد  .رال

 وتنميتھ والعي النقدي املا ثمار  .س

 ا وغ ومية ا ات ا مع التعاقد مقابل مالية مبالغ  .تحصيل

 ع فر شاء إ انية معينةوإم اء،. ( مواقع الو  ).ـ1441زرمجلس

ــــا خطط تتطلــــب املجتمــــع مؤســــسات مــــن بالعديــــد ــــا برامج تبــــاط ا بحكــــم بيــــة ال ليــــات رو
املجتمعيـــة الـــشراكة فـــرص ـــادة و املؤســـسات، ـــذه مـــع التواصـــل تفعيـــل املـــستقبلية أو اليـــة زا

ـــ ج مـــن ا خـــدما ر وتطـــو ـــة، ج مـــن ـــا د موا دعـــم مـــن تـــتمكن ـــي ل ـــا؛ تحتـــاجرمع كمـــا ، أخـــر ىة
وتنميـة إلعـداد مـة الال قيقيـة ا حتياجـات عـن ـ ع ـي اسـية الد ا برامج مراجعة إ ليات زال ر

ـــ العامليـــة ات التطـــو مـــن ســـتفادة مـــع ا، اختـــصاصا مختلـــف ـــ ة ـــشر ال والكفـــاءات د راملـــوا ر
عـــة الرا الـــصناعية ة الثـــو متطلبـــات وخاصـــة طيــب،( رذلــك ـــستلزمولعـــل) ــــ1437ا لـــھ ذلـــك

ن اثنـ ن جــانب مـن بيــة ال ليـات ــرامج و مؤسـسات مــا: حمايـة طالــب: أول أي بولـوج الــسماح عـدم
لقيـــــــة وا ة ـــــــضا ا واملواصـــــــفات ـــــــصائص ا بـــــــھ تتـــــــوفر لـــــــم مـــــــا امج ـــــــ وال ليـــــــات ال ـــــــذه ـــــــ رإ

والبعــــد ، جتمـــــا و ــــ والعل ـــــ امل بالبعــــد املرتبطـــــة املواصــــفات جانـــــب ــــ إ املتعلـــــقوالثقافيــــة،
ة املشا ليات ال من ا وغ الطب ليات يفعل مثلما تماما صية، بال

ً
ع.  التدقيق إن بل

وأقـو أشـد ـو ي أن ـ ب ي ـا رامج و بيـة ال ليـات ىمـدخالت ليـات. ن ب املـرتبط ي الثـا انـب ا أمـا
ـ وال ليـات ال ـذه وطالبـات لطـالب الـسماح عدم ع كز ي و ف ا رامج و بية إالال بـالتخرج امج

نيا وم علميا املستو فيع بو ال للعمل م ز جا من التأكد عد
ً ً

ى طيب،(ري   ).ـ1437ا

طــوال لــسنوات عليــھ أبــت الــذي التقليــدي الوضــع مــن ــا رامج و بيــة ال ليــات انتقــال رإن
املـستقبلية ـات والتوج املقبلـة طـى ا ـ ـ التفك يحـتم امعـات ل ديـد ا النظـام ـ يمكـنإ ـ ال

امعـــات ا منظومـــة خــارج ا وحـــد ليــات ال ـــذه ــو ت ال ـــ وح النظــام، ـــذا ملواكبــة ـــا إل نالنظــر
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ـــــا بع ت ـــــ تجـــــاه. ال ليـــــات ال ـــــذه ات ـــــسو وم ي ـــــسو م ى ر صـــــد ـــــ ع تركـــــز اليـــــة ا اســـــة ؤوالد ر ر
عة الرا الصناعية ة الثو متطلبات ملواكبة املقبلة املرحلة ا   .رمستقبل

اسة الد لة   :رمش

ــــ خفــــاق أو الــــنقص حـــاالت مــــن العديــــد أن ــــ إ اســـات والد البحــــوث مــــن العديــــد رـــش
ـــــ التغ مواكبـــــة ـــــ ع يـــــل والتأ عـــــداد بـــــرامج ة قـــــد عـــــدم ـــــ إ عـــــود واملعلمـــــات ن املعلمـــــ رإعـــــداد

تحظـى ال بيـة ال ليـات أن ـ إ النظـر تلفـت اسـات الد ـذه عض و ، واق عم ل ش روالتطو ر
ميــ أنبــنفس ن يـــر قــد ن القيــادي عــض إن بـــل ، خــر امعيــة ا ليــات ال ـــا تحظــى ــ ال وة ى

حظــا قـل ـ ليـات ال ـذه أن مـن الـرغم ــ ع امعـات، ا ـ ع عـبء بمثابـة ـ بيـة ال ليـات
ً

مــن املــستفيدة يئـات ال مــن العديـد ســعت ولــذلك ـا، غ نــة مقا ا سـنو ــا عل ينفــق مـا مقــدار رـ
ً

ال ـذه رمخرجـات لتطــو وإصـالحية تجديديــة عات ومـشر عات ــشر و تنظيمـات إصــدار ـ إ وليــات
ليـات ال ـذه L, Hammond-Darling( ، )2004. ,Walton, .,Hitz( ، ). Coley, Coleman, Wang .2003( أداء

2003( ، )2004, Burelle, DeFranco, Schwab( ليـــات أن دبيــات عـــض نتــائج مـــن اتــ كمـــا ،
بيــ عــدمال ومــن جــدا، تقليــدي ل ــش ــا دو أداء ــ ســتمرار ــ ع صــرار معــضلة مــن ي عــا ة

ً
ر

ومـــــن ا، نفــــس عــــداد ئــــة ب إخفاقــــات عــــض ومـــــن والتطبيــــق، ــــة النظر ن بــــ ط الــــر ــــ ع ة رالقــــد
م التقـو ـ فعالـة أسـاليب تطبيـق ـ ع ة املقـد ضـعف ومـن قديمة، س تد طرائق ع رعتماد ر

مــع ، بــو مــةيال الال ات ــا وامل الكفايــات تــوفر عــدم ومــن ، ــام ا الكتــاب ــ ع املطلــق زعتمــاد ر
ـذا فقط، التخص انب ا إال ليات ال ذه عملو الذين س التد يئة أعضاء نلدى ر
ات ـــ ا مـــن لالســـتفادة املناســـبة الفـــرص وعـــن الواقـــع عـــن عيـــدة ليـــات ال ـــذه بقـــاء جانـــب ــ إ

و والدوليــة سالعامليــة التـــد يئــة أعـــضاء ا عــد ـــ ال العلميــة البحــوث وتقليديـــة ، ــ الغ ب رتجـــا ر
، يــل والتأ عــداد عمليــات ــ املجتمعيــة الــشراكة بــرامج ة نــد أو وضــعف ليــات، ال ــذه روطلبــة
أو ن املتــد ــ ع ي امليــدا شــراف مــستو وضــعف نــة، امل أخالقيــات ــ خــتالالت مــن ــ روالكث ى

ا ـل وتآ ات لـةراملتـد الطو ة ــ ا اب ـ وأ ،( ،)م2016مخلـوف،( لكفـاءات ــ ا وأبـو رعبـدهللا
يم،(،)م2014 مان،(،) م2014إبرا ،(،)ـ1435د   ).ـ1436يالعامر

التا الرئ السؤال عن جابة تتحدد الية ا اسة الد لة مش فإن ذلك، ع سا روتأس
ً

 :  

املم ـــــــ بيــــــة ال ليــــــات ر تطــــــو يمكــــــن نظـــــــامكيــــــف ضــــــوء ــــــ الــــــسعودية يــــــة العر لكــــــة
عام الصادر ديد ا امعات   ؟)م2019(ـ1441ا

التالية سئلة الرئ ساؤ ال من   :لوتتفرع

السعودية؟:1س ية العر اململكة بية ال ليات ر تطو تحتم ال املستجدات   ما

يــــة:2س العر اململكــــة ــــ بيــــة ال ليــــات ر تطــــو عمليــــات ــــا عل تركــــز أن ــــ ب ي ــــ ال وانــــب ا مـــا
  السعودية؟

ـ:3س بيـة ال ليـات ر تطـو عمليات تجاه امعات ل ديد ا النظام ا يفرض ال التحديات ما
السعودية؟ ية العر   اململكة
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اسة الد مية   :رأ

ي من الية ا اسة الد مية أ ثق   :رتن

ــــة -1 النظر ىميــــة الـــــر بــــبعض الــــسعودية امعــــات ا ــــ القــــرار صـــــناع ــــد تز ــــ وتكمــــن ؤ، و
ديــــد ا امعـــات ا نظـــام إطـــار ـــ ـــا بيــــة ال ليـــات ر تطـــو عمليـــات تبلـــو ـــ ال ـــات روالتوج

عة الرا الصناعية ة والثو  .ربالبالد

العمليــة -2 ــميــة وتكمــن ومــدى، بيــة ال ليــات ر تطــو ــ العامليــة ــات التوج ــ ع التعــرف
سة واملما التطبيق إ ة النظر نقل وآليات ا، ل بالبالد ديد ا امعات ا نظام  .رتجسيد

البحـوث -3 مـن ـد مز إلجـراء والباحثـات ن البـاحث اليـة ا اسـة الد تحفز أن املتوقع من أنھ ركما
وخطـــــط آليـــــات نحـــــو ـــــة املوج اســـــات ىروالد بـــــالر ـــــا ط و الـــــبالد، ـــــ بيـــــة ال ليـــــات ر ؤتطـــــو ر

عة الرا الصناعية ة الثو ملواكبة ستعداد ومدى ا اتيجية س  . رالوطنية

اسة الد داف   :رأ

يـــة العر اململكـــة ـــ بيــة ال ليـــات ر تطـــو ســـبل ــ إ التعـــرف اليـــة ا اســـة الد دف رــس
عـ الـصادر ديد ا امعات ا نظام ضوء تحـتم1441امالسعودية ـ ال املـستجدات صـد و رــ،

جانـب ـ إ ـذا ليـات، ال ـذه ر تطـو عمليـات ـ ـا عل ـ ك ال ـ ب ي ـ ال وانب وا ر، التطو ذا
عة الرا الصناعية ة الثو ملواكبة دف املس ر التطو خطى املتوقعة التحديات   .رمناقشة

اسة الد   :رحدود

يئـــة كعـــضوة الباحثـــة عمـــل لطبيعـــة ـــةنظـــرا بو ال العليـــا اســـات الد ليـــة ـــ س رتـــد ر
مــــن الــــشديد ــــا وقر اســــة الد مجتمــــع ــــ املــــستمر ــــ الفع ا ولتواجــــد ز عبــــدالعز امللــــك ربجامعــــة
املخرجــــــــات طبيعــــــــة ـــــــ ع ــــــــا واطالع جـــــــات ر ا والطالبــــــــات ليــــــــة ال كيلـــــــة و قــــــــسام ومـــــــشرفات

التالية دود ا تنحصر الية ا اسة الد فإن  : رالتعليمية

بجامعـةتحد -1 ـا رامج و ـة بو ال العليـا اسـات الد لية ع التعرف خالل من انيا م اسة رالد ر
ً

بجدة ز العز عبد  . امللك

ي -2 الثا ا الد الفصل خالل ا إنجا خالل من منيا اسة الد رتحد ز ز ر
ً

 . ـ1440-1441

رامج -3 و بيــة ال ليــات ـ ع القائمــات ى ر ــ ع التعــرف خـالل مــن ا ــشر اســة الد ؤتحـد
ً

مــنر ــا
امج ـــــ ال ــــ جـــــات ر ا الطالبــــات مـــــن ــــا م واملـــــستفيدات ليــــة ال كيلـــــة و قــــسام ومــــشرفات

 .املختلفة

وفقا -4 دفة املس ا رامج و لية ال ر التطو عمليات تناو خالل من موضوعيا اسة الد تحد
ً

ل ر
اململكة ة ؤ و ديد، ا امعات ا عة2030رلنظام الرا الصناعية ة الثو ومتطلبات  .ر،

اسة الد ات   :رمصط

التعلــــــيم-1 ــــــ ر يعاب: التطــــــو ســــــ و ــــــم الف نــــــوا مــــــن التعلــــــيم ن تحــــــس ــــــ إ املــــــصط ــــــش و
فلــــسفة توظيـــف أو ديـــدة، ا ـــات النظر مـــن ســــتفادة ـــ ع ي إيجـــا ـــ غي إلحـــداث ســـتعداد، و

للتنميـــة أوســـع فرصـــا حقـــق و ـــشودة، امل ـــداف يخـــدم بمـــا املعاصـــرة بيـــة ال
ً

نظـــر.  ـــ الـــبعضو
البحــــــــوث ونتــــــــائج املعاصــــــــرة، الــــــــتعلم ــــــــات نظر مــــــــن ســــــــتفادة دف ــــــــس التعلــــــــيم ر تطــــــــو فــــــــإن
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توظيـــف أو ، بــو ال للعمـــل العلميــة يـــة واملن التأصــيل مــن ـــد مز إضــفاء أجـــل مــن اســات، يوالد ر
املنـا ـ نوعيـة نقلـة إحـداث ـ ع التعلـيم وعناصـر أجـزاء مختلـف ـ ديثـة ا التقنيـة معطيـات

للتعلـيموأسالي اتيجية اس ناء و ات، ا امل مستو فع و والتعلم التعليم رب ى ) م2008العمـودي،( ر
ـــو مـــا ـــ إ قـــائم ـــو مـــا ـــ لتغي ـــس ـــادف ـــد ج ـــو التعلـــيم ـــ ر التطـــو أن ـــ إ الـــبعض نظـــر و

بــو ال العمـــل ـــ املؤســـسة نحـــو تجـــاه مـــع نحـــو. يأفــضل تجـــاه عـــن التعلـــيم ر تطـــو ـــ ع وقـــد
ك ن بـوتحس ال النظام وفعالية ،(يفاءة ـ إجرائيـا). م2019ال التعلـيم ر بتطـو قـصد سـم: و رـو

باملخرجــات ــوض لل التعليميــة املنظومــة ونــات م ن بــ متبادلــة آثــار ذات ات ــ غي وإحــداث خطــط
ا وتحسي   .التعليمية

بيــة-2 ال ليــات ر نوعيــ: تطــو نقلــة إحــداث نحــو التوجــھ اســة الد ــذه ــ بــھ قــصد بــرامجرو ــ ة
واملعـــــاي واملواصــــفات ط الــــشر تحقــــق أفــــضل، مخرجــــات ــــ إ للوصــــو ليــــات ال ــــذه ووخــــدمات ل

ــات والتوج الوطنيــة ى الــر مــع والتوافــق املــستدامة التنميــة مطالــب خدمــة يل ســ ــ دفة ؤاملــس
  .العاملية

ديـــد-3 ا امعـــات ا ومـــواد:نظـــام ـــام وأح اتيجيات اســـ يتـــضمن مـــستحدث نظـــام عـــن ة رعبـــا
ـس كما والبحثية التعليمية والعلميات امج وال السعودية امعات ا ر تطو إ دف نظامية

وســـــو ـــــة التنمو حتياجــــات ـــــسد و املاليـــــة د املــــوا وتنميـــــة ـــــسبات املك مــــن العديـــــد تحقيـــــق ــــ قإ ر
اململكة ة ر وفق    .   2030ؤالعمل

السابقة اسات   :رالد

ت دفت ال اسات الد من العديد اسةروجدت د ا م ة، بو ال ليات ال ر رطو
)2001،Jackson and Schuler (ان و العمل ئة ب تنافسية ة م إ املعرفة ل تحو إ دفت ال

ن الدولي اء وا ة بو ال ليات ال ن ب التعليمية ات الشرا عقد مية أ مدى اسة الد نتائج رمن
م ا خ من لالستفادة العاملية امعات التعليميةا املنظومة غي م س بما م روتجا

عملية سات ومما تطبيقية ات ا م إ ف املعا يحو نو ر تطو رواحداث ر ر   .ل

اسة د دفت وقادة )  Burelle, DeFranco, Schwab ,2004( ركما ن املعلم إلعداد برنامج تقديم إ
ليات وال امعات ا دو ضعف إ ة إشا س ل دف ال أن اسة الد ت وأو راملستقبل، ر ر

الغاية وإنما والقادة؛ جيال عة وصا ن املعلم حاضنة انت فقد ا مي أ وعدم املا نالقر
ن الرا ا بصو امعات ا أن و اسة الد ا إل سعت رال عصرر متطلبات مع افئة مت غ ة

الرق والقر عة الرا الصناعية ة نالثو   .ر

اسة د دفت املعلم) Walton, .,Hitz, .2004( رأيضا إعداد برنامج النظر إعادة ة ضر ورإ
ع املعينة والكفاءات رات املا واكسابھ ة عصر ة بصو ره وتطو ة بو ال وظيفتھ ز عز رو

ال تحديات مع عةالتعامل الرا الصناعية ة   .رثو

اسة د إ القر )(Darling-Hammond ,2006رإضافة ن املعلم ر تطو إ دفت نال
العا التعليم س تما الت ما ليات ال عض أن اسة الد نتائج من ان و ن والعشر ادي را ز ر

قديم م تقو أساليب واستخدام والتنظ التلقي ع القائمة التقليدية تھ الرصو فعالة وغ ة
ديد ا القر تطلعات   .نتناسب
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اســة د ــا م ــة بو ال ليــات ال ر تطــو ســياق نفــس ــ يــة عر اســات د وجــدت ركمــا يم،(ر إبــرا
معــاي) م2014 ضـوء ـ سـدير بحوطـة بيـة ال ليـة مخرجـات جـودة مـستو معرفـة تناولـت ـ ىال

جوا ـــ ع الـــضوء وإلقـــاء الـــسعودية، يـــة العر باململكـــة ـــودة املقابـــلا و ـــا، مخرجا ـــ القـــوة نـــب
ا وتحـــسي ــا معا وكيفيــة لــذلك املؤديــة ســباب ومــا ــا، ف والقــصو الــضعف جوانــب رمعرفــة

ــــا ر عتمــــاد. وتطو و ــــودة ا مقاصــــد ــــم أ مــــن التعليميــــة املخرجــــات جــــودة أن اســــة الد ــــت ي رو
مؤ أي ــــ ــــودة ا نظـــــام نجــــاح ــــ ع قيقــــي ا الــــدليل ــــا وأ ، مـــــاــــادي ــــذا و عليميــــة ســــسة

السعودية امعات ا ة بو ال ليات ال فعليا   .تحتاجھ

اســة د ،( رأمــا ــ ا وأبــو ــة) م2014رعبــدهللا النظر طــر معرفــة ــ إ اســة الد ــدفت رفقــد
ــا ب مدينــة ـ بيــة ال ليـات ر تطــو ـ ــا م ســتفادة انيـة إم ومــدى املتعلمـة للمنظمــة ـة والفكر

ا نماذج املتعلمـةضوء ـ. ملنظمة ة ـ كب ـودا ج تبـذل ال ـا بب بيـة ال ليـة أن اسـة الد ـرت روأظ
ومتبادلــة كة مــش ــة نظر وفــق ا لــد والتعلــيم الــتعلم عمليــة تــدعم ــار أف ترســم وال ليــة ال ر تطــو
تــــصو وضــــع ـــ إ ماســــة بحاجـــة ليــــة ال أن كمـــا ــــة، دا والقيـــادات س التــــد يئـــة أعــــضاء ن ربـــ ر ر

الت والتعليمللسياسة التعلم ات نظر مجال للمستجدات املواكبة ة بو ال امج وال   .عليمية

اسة د رأيضا
ً

الداخليـة) م2016مخلوف،(  الكفـاءة جـة د معرفـة إ اسة الد دفت رحيث ر
ـ إ اسـة الد توصـلت وقـد ، ـشر ال املـال أس تنميـة ـ الفيـوم بجامعة بية ال عملية رالنوعية ير
ــــ النظــــر بإعــــادة أوصــــت وقــــد ليــــة، لل النوعيــــة الداخليــــة الكفــــاءة جــــة د انخفــــاض ــــ و يجــــة رن

ي ال نشكيل املعلمـ إعـداد ـ بـالنفع عـود بمـا اسـية الد ات املقـر ر وتطـو ليـة لل التنظيميـة رلة ر
جودة وأك أفضل ة بصو شر ال املال الرأس روتنمية   .ي

اسة د دفت مان،(ركما ليات) ـ1435د أداء ر تطو ا ا التقييم دو معرفة رإ ر
وق غزة، بمحافظات ية الفلسطي امعات ا بية ليـةال طلبـة توجيـھ مية بأ اسة الد نادت رد

الوظيفيــــــة ــــــا ام وم املقدمــــــة ــــــة بو ال امج بــــــال املتعلقــــــة مــــــة امل مــــــو حــــــو م شــــــاد وإ بيـــــة رال ل ر
كمــــا ن، املتقــــدم للطلبــــة القبــــو معــــاي ــــ التنــــوع ة ضــــر ــــ إ اســــة الد أكــــدت كمــــا لاملــــستقبلية، ر ور

ف ك ـــشا محـــددة آليـــات وضـــع ميـــة أ ـــ إ اســـة الد رحثـــت ــــر والطلبـــة س التـــد يئـــة أعـــضاء رـــا
امعات با بية ال ليات سالة و ة ر ر وتطو تخطيط رعملية   .ؤ

ا أجرا ال اسة الد نتائج من شان(روات ملواكبـة) 2019الد املعلـم إعـداد بـرامج لحو
التعلـــيم قـــة وطر ـــداف أ ـــ ـــة ر جو ات ـــ غ أحـــدثت ة الثـــو ـــذه أن عـــة الرا الـــصناعية ة رالثـــو ر

ـــذهوالــت ـــ النظـــر إعـــادة ـــستلزم جديـــدة ليات ومـــسؤ ا أدوا ن املعلمـــ ـــ ع يفـــرض مـــا ـــو و وعلم،
ً
ر

بية ال ليات ب امج   .ال

العــــــامر اســــــة د يأمــــــا داء) ـــــــ1436(ر ر لتطــــــو مــــــستقبلية ــــــة ر تقــــــديم ــــــ إ ــــــدفت ؤفقــــــد
وقـ ، ـام ا التعلـيم ل تـدو ضـوء ـ الـسعودية امعـات ا ـ بيـة ال ليـات ب ـرتـادي أظ د

ات ـــ والتغي ات التطـــو ملواكبـــة الـــسعودية امعـــات ا ـــ بيـــة ال ليـــات حاجـــة مـــدى ـــ إ اســـة رالد ر
املنــــا ـــ ع الـــدو البعـــد وإضـــفاء ، املؤســــ داء ر تطـــو ـــ العامليـــة ـــات تجا و املـــستحدثة

املجتمـــ وخدمــــة ـــ العل والبحــــث س التـــد ــــ ا ـــشط وأ اديميــــة، امج ـــ وال ات رواملقـــر ألجــــلر ع؛
شــــأن ــــو كمــــا ــــ ا اح مــــستو ــــ إ ــــة بو ال ليــــات لل ــــ وامل ــــار وامل ــــ املعر باملــــستو ــــوض ىال ي ى

العاملية امعات ا بية ال   .ليات
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ا شط أل مية تقو اسات بد بية ال ليات عض قامت فقد اسات الد ذه جانب روإ ر
ذو فراد و العلمية ان ال من عدد خالل من ختصاصاملختلفة و العالقة طيب،(ي ا

  ).ـ1437

السابقة اسات الد ع   :رالتعليق

بيـة ال ليـات ر تطـو فلـك ـ ـا اجتماع ـ الـسابقة اسـات الد مـع اليـة ا اسـة الد راتفقت ر
اســــــات الد عـــــن اليـــــة ا اســـــة الد واختلفـــــت التعليميــــــة، املخرجـــــات جـــــودة ن تحـــــس ـــــ روالـــــس ر

التالية وانب ا   :السابقة

بيـةا .1 ال ليـات ر تطـو مـدى لقياس التحلي الك انب با السابقة اسات الد عض رتمت
م ــــــس تد فاعليتــــــھ ومــــــدى س التــــــد يئــــــة ألعــــــضاء ــــــادي بــــــاألداء ــــــا تمام ا حيــــــث رمــــــن ر

العلمية واملواد اسة الد ات رللمقر  .ر

ال .2 ليــــات لل التعليميــــة املخرجــــات جـــودة مــــستو ــــ ع التعــــرف اســــات الد دفت ىاســـ ــــر بيــــة
القـــــوة جوانـــــب ـــــت فبي خاصـــــة، الـــــسعودية امعـــــات وا عامـــــة يـــــة والعر يـــــة جن امعـــــات ا
ر والتطـو ن التحـس وسـبل لطـر ـا تناول ـ ا ولك ، القصو جوانب ع الضوء ألقت قوأيضا ر

ً

اململكـة ـة ر تطلعـات تـوائم ـ ال الفعليـة املتقدمـة ة بالـصو تكـن لم الضعف ؤملواطن 2030ر
مق الت ةزفما اعتبا ة بصو املعلم إعداد فلك تدو اسات الد تلك رحات رر  .ر

ـــــام .3 ا التعلـــــيم تواجــــھ ـــــ ال ات والــــصعو العامليـــــة التحـــــديات الــــسابقة اســـــات الد رتناولــــت
ومـــدى ــا، ف ــ وامل ــادي باملــستو ــوض ال يمكــن وكيــف خاصــة، بيــة ال ليــات و ىعامــة

ال ة ثما س الفرص من التقرستفادة والتقدم املعلوماتية ة الثو ا يح وت ا  .  رتفرض

الــــسعودية امعـــات ا ــــ بيـــة ال ليـــات ر تطــــو ـــا تناول ـــ ع اليــــة ا اســـة الد روتركـــزت
اململكــــــة ــــــة ر تحقيــــــق ــــــ م ــــــسا نوعيــــــا را ؤتطــــــو

ً ً
التعليميــــــة2030 املخرجــــــات جــــــودة ن وتحــــــس

املعلــــم إعــــداد ــــ التقليــــدي املــــستو مــــن ــــا تقــــاء ىو ــــرامجر و ى ر دمــــة ن البــــاحث وصــــناعة ؤ،
العليـــا اســـات الد ليـــة ـــشأة ملراحـــل ة صـــو اليـــة ا اســـة الد قـــدمت حيـــث املـــستدامة؛ رالتنميـــة رر
منـــــھ ــــستفيد أن يمكــــن واقعيــــا ونموذجــــا حالــــة اســـــة كد ــــز العز عبــــد امللــــك جامعــــة ــــ ــــة بو ال

ً
ر

ا وغ السعودية امعات ا ة بو ال ليات   .ال

النظ   :يرطار

ــ ا، ملوضــوع ساســية املحـاو عــدد عــرض اليــة ا اسـة للد النظــر طــار ريتـضمن ر ي
التا النحو   : ع

ة بو ال ليات ال ر تطو مية   :أ

التعلــــــيم، وأنمــــــاط ا اتيجيا اســــــ ــــــ عة ــــــسا م تحــــــوالت الــــــسعودية امعــــــات ا د رــــــش
بمــا العــاخاصــة بـــالتعليم املحليـــة. يتعلــق للتحــديات اســتجابة ات والتطــو ات ـــ التغ ــذه ي روتــأ

اململكة ة ر وضع إ قادتنا فس السعودية، ية العر اململكة ا د ش ال بمـا2030ؤوالعاملية
العدالــــة تحقيــــق ــــ إ ــــدف ــــ ال املـــستدامة، والتنميــــة وأفــــراده للمجتمــــع مــــة الكر يــــاة ا يحقـــق
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تتطلـعج التعلـيم ـ ـة الر فنجـد ميـع، ل نيـة وامل والعمليـة التعليميـة الفـرص وإتاحة ؤتماعية
وتقدمھ املجتمع ر لتطو دافعة قوة ه باعتبا ومخرجاتھ التعليم إصالح   .رإ

ر وتطــــو إعــــداد عــــن لة املــــسؤ املؤســــسة ــــا باعتبا ــــ التعلي صــــالح نــــواة بيــــة ال ليــــات ــــ عت وو ر
العلمية وادر املختلفةال التعليم مراحل س للتد وثقافيا ا ا وم نيا وم علميا لة راملؤ ر

ً ً ً ً
 .  

ـ علي مؤسـ وصـرح متنوعـة عليميـة بـرامج مـن ونة امل ا منظوم بية ال ليات و
ذلـك ل ، العل للبحث خصبة ئة ب توف مع والكفاءات نية امل ات ا وامل ة بو ال ف املعا ريضم ر

ت شأنھ نرمن املعلمـ مـن التعليميـة املخرجـات ن تحـس ـ م ـس و ـ والعل ـي دا باملـستو ىقاء
الـسعودية؛ يـة العر اململكـة ـ العـام التعلـيم جـودة تحقيق مر م عل عو الذين لواملعلمات
إذا إال كمعلـم العمـل يمكنـھ ال ـ العل تخصـصھ ـ ف املعـا مـن عاليا ا قد نال قد فرد أي أن رإذ ر

ً

اتأ و تر ل
ً

.  

ن تحـــــس بيـــــة ال ليـــــة ـــــ ع الطلـــــب يـــــزداد العامليـــــة الت والتحـــــو التحـــــديات تزايـــــد ومـــــع
مــن فتتحــو ــ التعلي ــرم ال قمــة ــ إ ا ــداف أ وتــصعيد العلميــة، ــا ؤ و ا ســال و ا اتيجيا لاســ ر ر

املستقبلية التطلعات يوائم بما ة، متطو ة و تر لية إ التقليدي ا ل ش ة و تر للتعليمرلية
السعودي للمجتمع التقدم   .وتحقيق

ــا بأ الـــتعلم مخرجـــات عــرف مـــھ:" و وف معرفتـــھ الطالــب مـــن متوقـــع مــا توضـــع ات رعبـــا
الــتعلم عمليــة مــن ــاء ن عــد ــا ا إظ ــ ع ا قــاد ــو رو ر يكمــل" ن أن"ثــم يمكــن الــصدد ــذا ــ و

برنامجـا أو ا مقـر محاضـرة، املثال، يل س ع التعلم عملية و رت يـدي،". (ـامالن -1434،27كي
ـ) 28 التعليميـة املؤسـسة ـس ـ ال والفنيـة ـة ا وامل املعرفية املجاالت التعليم رفمخرجات

ــ ب ي مــا تـصنف معينــة ات عبــا ـ ــر وتظ محــدد ـ علي ملــستو م إكمــال عنـد للطلبــة ا ـسا راك ى
و أدائــــھ مـــــن ومتمكنــــا ا قــــاد ــــو و الطالــــب عرفــــھ و ــــسبھ يك أن

ً ً
ر ايـــــةن ــــ ه إنجــــا املــــتعلم زتوقــــع

ـــ عظ ميــة أ الــتعلم مخرجـــات لتحديــد أن كمــا ن، معـــ ــ علي برنــامج أو ـــ ا د ملــساق اســتھ رد ر
التعليمية املنظومة املشاركة طراف افة التعلم( ل مخرجات كتابة   ).2016: دليل

اتيج باالســ ــ ع بكـر أبــو ــا ترا كمــا التعليميـة العمليــة مخرجــات طــطوجـودة وا يات
مـستمرة جـودة لتحقيـق والكفـاءات ات ـا وامل املعلومـات وتفعيـل توظيـف ـ إ دف ال ليات رو
التعليميـــة املخرجـــات فجـــودة املجتمـــع، مؤســـسات بقيمـــة تقـــاء و ر التطـــو ـــ م ـــس بمـــا رفعالـــة

تخصــصا مــن التعليميــة العمليــة مخرجــات تتــضمنھ مــا ن بــ مــا الفاعليــة خــالل مــن ز ــ ت تبــذلك
ـــا تؤد ـــ ال والعمليـــات طـــط وا ليـــات ن بـــ ومـــا اكمـــة م ف ومعـــا وكفـــاءات ات ـــا وم ات ـــ روخ ر

ا وفلــــسف ا ســــال و ــــا لتوج وفقــــا املختلفــــة والقطاعــــات راملنظمـــات
ً

ومخرجــــات( جــــودة بكــــر، أبــــو
  ).التعلم

احتياجـــات ـــ يل معاصـــر قالـــب ـــ ــا ج خر ن تحـــس مـــن ـــة بو ال ليـــات ال تـــتمكن ــي ول
اتاملجتم ـا وامل التعليميـة الفاعلية من عالية جة د لية ال تمتلك أن يتطلب فاألمر السعودي، رع ر

التعلــــيم ملتطلبــــات وفقــــا بــــو ال ج ــــر ا ملواصــــفات موضــــوعية س مقــــاي ــــ إ ندة مــــس يالبحثيــــة،
ـــة بو ال ليـــات ال ـــ ع ــستوجب أنـــھ ـــ إ إضــافة العمـــل، ســـو ومتطلبــات العـــام والتعلـــيم قالعــا

تــصمي نافـــذةقبــل فاحــصة قــراءة ـــ املجتم الواقــع تقــرأ أن العلميـــة ع واملــشا ــة بو ال امج ـــ ال رم
بيـة ال ليـة مـن العمـل وسـو واملؤسـسات عـھ بفر والتعلـيم املجتمـع يحتـاج ماذا ملعرفة قواعية؛ و
لــــة ال تقـــف وال ـــا؟ ليا ـــ خر ـــ ـــا توافر الواجــــب والكفـــاءات ات ـــا امل ومـــا ؟ ـــم ل تقـــدم رأن
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ر بيــةلتطو ال ليـات تـدعم أن يمكـن وكيـف التوظيــف، عـد مـا ـ إ تتعـدى بــل ـد، ا ـذا ـ إ ـا
اتـھ ا م غذيـھ و ـ امل نمـوه ـ م ـس تقليـدي ـ غ عاليا علميا دعما دمة ا أثناء واملوظف راملعلم
مــدى والتعلـيم الــتعلم عمليـة ـز لتعز مــستمر م تقـو مــھ وتقو تخصـصھ مجـال ــ معرفيـا ـده ووتز

يا   .ةا

س التد يئة بأعضاء ا وعالق التعليمية املخرجات   : رجودة

يــتم حيــث فمــن طرديــة، عالقــة ج ــر ا بــاملتعلم س التــد يئــة عــضو ن بــ العالقــة رإن
يئـــــــة بال يلتحــــــق الــــــذي ج ــــــر ا نــــــوع تحديــــــد يـــــــتم البــــــدايات منــــــذ س التــــــد يئــــــة عــــــضو راختيــــــار

ن ليتجـــھ بـــداع و ـــ التم فيـــھ ط ـــش لـــذلك ـــسية سرالتد التـــد يئـــة عـــضو ونـــھ ،(رحـــو جـــامع
املناطــة). 2013،163 الوظــائف ــم أ ومــن املــستقبل، معلــم صــناعة ــ ع ة القــد لديــھ ــو ت روأن ن

التا التعليمية املخرجة ليات ال جودة ا يحقق ال س التد يئة عضة   :رع

ــــــا .1 وتنمي ف املعــــــا املعلومــــــا: رإكــــــساب ــــــ ع ــــــصو ا كيفيــــــة املــــــتعلم مــــــنلعلــــــيم ف واملعــــــا رت
توظيـف ن املتعلم ومساعدة املتنوعة ف املعا ن ب سيق والت املوثوقة يحة ال ا رمصاد ر

التخصص ذات العلوم ع ك ال مع املختلفة ياتية ا املجاالت ار ف و  .العلوم

ـــ .2 التفك طـــر ـــ: قعلــيم نوعيـــة نقلـــة إحــداث العـــا التعلـــيم ــ س التـــد يئـــة عـــضو رجــدير
ــــ إ ـــة بو ال وظيفتــــھ عـــدت بـــل املعرفــــة، نقـــل ـــ ينحــــصر التعلـــيم عـــد فلــــم س التـــد رطـــر ق
ـــ والتفك الناقــد ــالتفك املختلفــة، ـــ التفك طــر م علــيم و الــتعلم عمليـــة ــ املــتعلم قتوجيــھ

العليـــــا العقليـــــة ات ـــــا امل وتنميـــــة ـــــا، وغ ـــــ التحلي ـــــ والتفك بـــــدا ـــــ والتفك اتي رســـــ
بداعالتح و لق ا ع م عي بما م والتقو كيب وال  .ليل

ــــــ .3 الرق العــــــالم ــــــ ــــــام: التعلــــــيم ا ســــــتاذ وجــــــود ــــــ التعلي املخرجــــــات ن تحــــــس يتطلــــــب
ات ــا امل تلــك ــساعده حيــث ــا؛ م ومــتمكن املعاصــرة التقنيــة ات ــا بامل يتمتــع الــذي ، ــ رالرق ر

و العــــصر، متطلبــــات يــــوائم نــــو علــــيم تقــــديم ــــ ــــاع وتقنيا املعاصــــرة بــــالعلوم إملــــام لديــــھ
وتقــديم اضــية ف الفــصو مــع التعامــل ــ ع ة القــد ولديــھ جيــدا، مــا ف ــا م ف ــ ع ا لوقــاد ر ر

ً ً

م والتقــــــو ونيــــــة لك ات ختبــــــا عقـــــد و بــــــل تقنيــــــا، ثرائيـــــة ــــــشطة و التعليميــــــة راملـــــادة
ي و  .لك

الباحـث .4 التعلـيم: إعـداد ـ يم مـا أبـر العلميــةزلعـل بحـاث وإجـراء ـ البح ـشاط ال ـو العـا
ـــ ع مـــو أوجـــب مـــن لــذلك ـــصوص، ا وجـــھ ـــ ع ــة بو ال التخصـــصات صـــلب مـــن ــذه رو

وتنميـة لديـھ البحـث ح ر ـز عز و املـتعلم، لـدى ـ العل البحث ات ا م تنمية ام ا وستاذ ر
وإكــــسا والنقـــــد قيقــــة، ا عـــــن والبحــــث ستقـــــصاء و ــــ املعر ــــس الواقـــــعا قــــراءة ة ـــــا م ربھ

ـ التفك اسـتخدام ـ ع ة والقـد التعليمية، املشكالت ع والتعرف وتحليلھ ونقده ، راملجتم
ــــــــ التغي وإحــــــــداث املــــــــشكالت وحــــــــل ات، الـــــــصعو ــــــــة ملواج اتي ســــــــ والتخطــــــــيط ـــــــ العل

التعليمية املؤسسات ر  .والتطو

بـــالواقع .5 بيـــة ال ـــط إ: ر ـــادي ســـتاذ ـــ تمـــام؛ع باال جـــديرة ـــو وت نوعيـــة نقلـــة نحـــداث
ال فـــراد و املجتمــع وأن للمجتمـــع، ر وتطــو يـــاة وا للواقــع إصـــالح إال مــا بيـــة ال أن حيــث
ن بـــ يفـــصل ال أن ـــة بو ال ات املقـــر س تـــد عنـــد يتطلـــب ـــذا و بيـــة، بال إال م إصـــالح ريمكـــن ر
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مـــــد ـــــ عليمـــــھ يـــــتم فمـــــا ، ـــــ العم والتطبيـــــق النظـــــر انـــــب يـــــتميا ـــــا نظر املحاضـــــرات جات
ً

ر
التعلي املخرج ودة املؤشرات م أ من و و نيا وم واقعيا سلوكيا تطبيقھ

ً ً
 . 

باملتعلم ا وعالق التعليمية املخرجات   :جودة

املــــتعلم بمحـــو يتعلــــق بمـــا التعليميــــة املخرجـــات جــــودة تحقيـــق ثــــالث: رلـــضمان يتطلـــب
سية ئ   :رخطوات

و طوة ج: ا ر ا الطالب اختيار   .و

الثانية طوة ج: ا ر ا للطالب امل   .عداد

الثالثة طوة دمة: ا ا أثناء ب   .رالتد

ـــ و طـــوة ج:ا ـــر ا الطالــــب ــــو: اختيـــار مر العـــام التعلـــيم ـــ التعليميــــة العمليـــة نجـــاح نإن
املـــتعلم ــ/ باختيــار ع يفـــرض ـــذا و املـــستقبل ـــامعلـــم منظوم ـــ املـــستمر ر التطـــو بيـــة ال ليـــات

ـــا فع وأ ـــن امل أجـــل مـــن ـــ التعلـــيم نــة فم ؛ املـــستو عاليـــة س ومقـــاي معـــاي واختيـــار رالتعليميــة ى
اســـات الد إكمــال لـــھ ــس ي قــد ج ـــر ا الطالــب أن فـــضال املجتمــع، ــ و مـــم بتقــدم ــا تباط رال رر

ب ال ليــــات ــــ ع يفــــرض ذلــــك ــــل تخصــــصھ، ــــ اختيــــارالعليــــا ــــ نوعيــــة معــــاي تــــضبط أن يــــة
امعيــــة، ا ات القــــد جـــة ود ــــام ا التعلــــيم جات كـــد ليــــة ال املعــــاي ـــ ع تقتــــصر وال رالطلبـــة، ر ر

ــــ محــــددة جــــة د ــــ ع وحــــصولھ يــــة نجل اللغــــة كإجــــادة ــــة لغو معــــاي إضــــافة يجــــب رإضــــافة
املقابلــ اختبــار إجــراء ر الــضر ومــن ــة، اللغو الكفايــات ات ياختبــا و الــسماتر مــن للتأكــد للطالــب ة

ــ النوعيــة ات ــا امل عــض ــسابھ اك مــن والتحقــق ــ العق والنــضوج النفــ تــزان و ــصية رال
أيـضا والتحقـق ـة، دا ات ا امل عض و املعلومات وإيصال وار وا الفعال التواصل ع ة القد
ً

ر ر ر
العل البحث نحو إيجابية ات اتجا وجود   .من

الثانية طوة ج:ا ر ا للطالب امل من: عداد املقدمة ة بو ال امج لل الفعلية طوة ا و
ا م جوانب عدة شمل و لية   :ال

ــــــــة-1 بو ال امج ــــــــ املاجــــــــست:ال بــــــــرامج مــــــــن ــــــــة بو ال ليــــــــات ال ا تقــــــــدم ــــــــ ال امج ــــــــ ال أن حيــــــــث
الــنقالت ـ يم مــا ـ أك ــو للمعلـم ــ امل املاجـست برنــامج ولعـل املختلفــة، ـا بأنواع اه روالـدكتو

العليــــا اســــات الد ــــرم ــــ إ الــــدبلومات مــــن ــــة بو ال ليــــات ال ــــ أن)ماجــــست( رالنوعيــــة إذ ؛
ــ امل عــداد املجتمــعبــرامج ا د ــش ــ ال ات للتطــو ومــسايرة الواقــع يفرضــھ بــرامج رللمعلــم

ــــــة ر ـــــ ديــــــدة2030ؤالـــــسعودي ا حلتـــــھ ــــــ املعلـــــم فإعـــــداد عــــــة، الرا الـــــصناعية ة روالثـــــو
مـــــــواد ن بــــــ امج ــــــ ال ــــــذه نــــــوع ت التعلــــــيم، ة ا و س مقـــــــاي وفــــــق عليــــــا بــــــرامج إعــــــداد رتقتــــــ ز

الت ات ــا وامل البحثيــة ات ــا وامل رالتخـصص ــير و لك التعلــيم مــع التعامــل ــ ع ة والقـد رقنيــة
التعلـيم، نـة م نحـو املتعلم لدى إيجابية ات اتجا و ت م س كما اضية، ف نوالفصو ل

يد ا عداد وإعداده العل مجالھ ف املح املستقبل معلم صناعة ع عمل   .و

العلمـــي-2 اململكـــة:البحـــث ـــة ر إحـــداث2030ؤـــدف ـــ قـــائمإ مجتمـــع نحـــو وتحـــوالت ات ـــ غي
ي ــــسا ثمار ســــ و العقــــو حــــصاد ــــ ع تقــــوم ات والتطــــو التحــــوالت ــــذا و املعرفــــة، ــــ لع ر
الــسعودية امعــات ا م ــس ــة الر ولتحقيــق مــا، مجتمــع ألي ــة يو ا د املــوا ــم أ ــو ؤالــذي ر

البحثيـة، ـا مراكز ع العلمية املشاركة خاصة ة بصو بية ال ليات بنـودرو ـم أ مـن ـان و
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ـــة العمـــل،2030ؤر ســـو ومتطلبـــات التعليميـــة املخرجـــات ن بـــ الفجـــوة ســـد ـــو التعلـــيم قـــ
ما و ن م م ن دف تحقيق إ س التعليم ة ا و أن ركما   :ز

و دف تصبح:لال أفضل5أن ضمن سعودية عاملية200جامعات   .جامعة

ي الثـــا ـــدف وفـــق:ال ـــا ا املركـــز مـــن يفرتقـــاء ضـــمن2015تـــص مـــن ـــ10لتـــصبح بلـــدان
التناف العال   .مؤشر

س التـــــــد يئـــــــة عــــــضو دعـــــــم ــــــ الـــــــسعودية امعـــــــات ا دو ي يــــــأ ن ـــــــدف ال رولتحقيــــــق ر
أمثـال البحثيـة ركـة ا تدعم ل تمو مصادر وإيجاد البحثية، ع املشا البحـث: روالطالب عمـادة

ا ـ والكرا ز، عبـدالعز امللــك جامعـة ـ ـ ــ( لبحثيــةالعل م ـ وكر للقـيم، نــايف ـ م ـ كر
لالعتـــدال الفيــــصل البحثيــــة) خالـــد ع املــــشا تـــدعم امعــــة ا أن إضــــافة البحثيـــة، املراكــــز روأيــــضا

ً

املادية وافز وا بحاث شر انية إم خالل من العليا اسات الد لطلبة ة   .راملم

املــــستدامة-3 ــــا:التنميــــة بأ املــــستدامة التنميــــة نــــةعــــرف متوا عادلــــة مــــستمرة تفاعليــــة زتنميــــة
ئــة الب ــ ترا بــل القادمــة، جيــال حــساب ــ ع اضــرة ا جيــال احتياجــات ــ تل ال املـة مت

والـــسياسية جتماعيــــة و قتـــصادية الثالثـــة ـــا عاد أ محمــــد. (ـــ النـــصر، ). 2017،82: أبـــو
املستدامة والتنمية بية ال لية عالقة ما ساءل ن قد نا التعليمية؟و املخرجات ن   وتحس

ن ــــو وت يم املفــــا املــــتعلم وإكــــساب القــــيم صــــياغة ــــ ة القــــد لديــــھ العــــا التعلــــيم رإن
للمجتمـــــــع ــــــ البي الــــــسلوك ن وتحـــــــس ئــــــة الب نحــــــو لديــــــھ ات ـــــــا امل ر وتطــــــو يجابيــــــة ــــــات رتجا

امل والعواقــــب يــــة، البي ل املــــشا ــــم ف ــــ ــــة بو ال ليــــات ال م ــــس ف فــــراد، وكيـــــفو ــــا، عل تبــــة
العلميــــة ســــاليب ومعرفــــة يــــاة، ا ســــبل ن وتحــــس ر تطــــو ــــ ع ة القــــد لديــــھ ــــو ت أن رللمـــتعلم ن
بات والتــــــد ات الـــــدو وعمـــــل يـــــة البي بيــــــة ال يع ـــــ بيـــــة ال ليـــــة ــــــ ع وأيـــــضا ذلـــــك، رلتحقيـــــق ر

ً

ا كقـــــيم ن املتعلمــــ لـــــدى ســــتدامة قـــــيم عـــــز و املــــستدامة، يـــــاة ا يحقــــق بمـــــا ن ـــــبزللمتعلمــــ
واملواطنــــــة ـــــسانية الكرامـــــة ودعـــــم واملجتمـــــع للفــــــرد والرعايـــــة عتـــــدال و واملـــــشاركة نوالتعـــــاو

ــــ ــــا دمج ــــق طر عــــن تطبيقيــــة فعليــــة ة بــــصو املــــستدامة بيــــة ال ليــــة ال تحقــــق وأن ة، رالــــصا
الالصفية شطة و العل والبحث اسية الد ات راملقر   .ر

الثالثـــة طــوة دمــ: ا ا أثنـــاء ب إعـــدادا:ةرالتـــد ـــ ـــة بو ال ليــات لل ـــادي الر الـــدو يتوقـــف رال
عـن دمـة ا أثنـاء ن املعلمـ ب تـد إ بو ال ا دو يمتد بل فقط، العلمية تھ مس أثناء راملعلم ي ر
باملنــــاطق؛ ــــا ا إدا ــــ املتمثلــــة التعلــــيم ة ا و بيــــة ال ليــــات ن بــــ مجتمعيــــة شــــراكة عقــــد ــــق رطر وزر

ال ات والــدو النــدوات ــةرلتقـديم ر وفـق املعلــم وظيفــة عــز ـ ال ؤعلميــة امــل2030ز الت وتحقيــق ،
ســات املما ر وتطــو والرســالة ى والـر ــداف وتوحــد العــام والتعلـيم العــا التعلــيم ن بــ بـو رال ؤ ي

ة بو   .ال

ة بو ال ليات ال تطو ھ تواج ال   :رالتحديات

التحديات اسات الد والـصعو: رعرف ات ـ التغ عـن ة عبـا ـا عـادربأ أ ذات والعوائـق ات
وكيفيـــة ا، أســـبا ـــ ع التعـــرف تطلـــب و العـــا التعلـــيم يواجـــھ ديـــدا أو خطـــرا ل ـــش مختلفـــة،

ً

ـــ ال املمكنــة البــدائل وطـــرح يحة، الــ العلميــة بـــالطر ــا ف والــتحكم التحـــديات تلــك ــة قمواج
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ات الـــصعو ـــل وتز العراقيـــل تلـــك ل تطـــو. ـــس تواجـــھ ـــ ال التحـــديات ــــم أ بيــــةومـــن ال ليـــات ر
عام الصادر السعودية ية العر اململكة ديد ا امعات ا نظام اسات ع   :ـ1441ا

قتصادية ـ: التحديات ضـعف تواجـھ قـد العليـا اسـات الد ـ بـرامج تقـدم ـ ال بية ال رليات
الد طلبــة يــدعم بمــا العــا للتعلــيم املاليــة املخصــصات وضــعف العلميــة، بحــاث ــل راســاتتمو

ي املبا انيات م توف وعدم املادية وافز ا وضعف س، التد يئة وأعضاء ن والباحث رالعليا
بيـة لل واملعامـل العمـل ش و ـا، ل مـة الال التقنيـة زة بـاألج ـزة املج اسـية الد والقاعات راملناسبة ز ور

تحقيــق ـــ مـــة وأ عبئــا ل ـــش قـــد ذلــك ـــل ـــا، وغ التعلــيم وتقنيـــات اصــة زا
ً

املرجـــوة ـــداف
للتعلــيم ـل التمو قـصو ـ ع الدالـة املؤشـرات عـض ـ ا يـذكر كمـا ـة، بو ال العليـا اسـات رللد ر

ا م بتعـاث: العا ـ ع قتـصار و يـة أجن جامعـات ـ إ م ابتعـا ض ـ املف سـاتذة عدد تقلص
عن امعات ا عض ز إ إضافة املالية، د املوا قلة يجة ن البحثيـةرالداخ ات جـا ل زتمو

ا ســ أو العــا للتعلــيم ــة ر التطو ع املــشا عــض وتوقــف البلــد، خــارج س التــد يئــة رألعــضاء ر
،. (ببطء مثل ).41ـ،1429ا املناسبة لو ا إيجاد يتطلب ذا   :لو

ة .1 ســـتمرا صـــفة لـــھ ـــي ذا ـــل تمو مـــصدر ـــا باعتبا ـــ والكرا العلميـــة وقـــاف دو رتفعيـــل ر ر
مةو واملــسا ــة بو ال العليــا اســات الد ــل تمو ـ هللا بــأمر كفيلــة ــ ف ســتقرار، و رسـتقالل

العا التعليم نفقات غطيھ و بو ال ر والتطو التعلي  . يصالح

وأيــضا .2 املدفوعــة، العليــا اســات الد بــرامج عمــل العــا التعلــيم ــل لتمو ــة النا البــدائل مــن
ً

ر
العـــا التعلـــيم فـــرص وإتاحـــة ن والبـــاحث ين ـــ املتم الطلبـــة واســـتقطاب العـــا التعلـــيم ل تــدو

السعودية امعات با بية ال ليات م  .ل

م .3 ل وتمو دعم عز املجتمعية للشراكة صيغ عن املرحلـةزالبحث خـالل بية ال ليات ناشط
 . املقبلة

املعرفية التالية:التحديات وانب ا   :وتتمثل

ات .1 والــــــــشب عالميــــــــة العوملــــــــة ا تفرضــــــــ ــــــــ ال املعلوماتيــــــــة ة والثــــــــو ــــــــ املعر التــــــــدفيق رــــــــادة ز
ــــــا يواج ــــــ ال مــــــات و املــــــشكالت ــــــل ــــــ العل البحــــــث ــــــ ع الطلــــــب ــــــادة و زالعنكبوتيــــــة، ز

و العلميــــةاملجتمــــع، واملراجــــع املــــصادر تــــوف ي املعلومــــا الــــزخم ــــذا ــــ الطلــــب يــــزداد التــــا
التخصص ذات العاملية ب والتجا ية جن بحاث و املوثوقة، ة بو  .روال

العــــــا .2 التعلــــــيم ن بــــــ وصــــــل حلقــــــة ــــــا باعتبا ــــــة بو ال العليــــــا اســــــات الد ــــــ ع الطلــــــب رــــــادة ر ز
ال التخصـــصات افــة ـــ العـــام الطلـــبوالتعلــيم ـــادة ــصوص ا وجـــھ ـــ وع إضــافة ـــة، زبو

وأيـضا عـھ وفر تخصـصاتھ افـة ب العام للتعليم للمعلم امل املاجست برنامج ع قبال و
ً

و
مـــة الال ات ـــا امل ـــو يمتل ومعلمـــات ن ملعلمـــ التعليميـــة املؤســـسات وحاجـــة اصـــة، ا بيـــة زال ر ن

الع بالكفاءات تحلو و ا ح س التد نوفنيات  .اليةر

عدة .3 تخصصات بية ال ليات وس الو الب برامج عض فتح إعادة نحو  .رالتوجيھ

اديمية أ ي: تحديات فيما   :وتتمثل

أو .1 اه، الــــدكتو حملــــة توظيــــف قلــــة ب ــــس س؛ التــــد يئــــة وعــــضوات أعــــضاء أعــــداد رنقــــص ر
ـ العل التفـرغ أو ، أخـر امعـات العمـل أس ع م الذين عضاء ىانتداب عـدمر حـال ـ
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مــــــــستو ــــــــ ــــــــة و تر بــــــــرامج افتتــــــــاح نحــــــــو التوجــــــــھ ظــــــــل ــــــــ خاصــــــــة ، ــــــــا ال العــــــــدد ىوجــــــــود
وس الو  .رالب

قــد .2 ممــا العليــا، العلميــة جات الــد حيــث مــن ــة بو ال التخصــصات عــض ــ عــضاء رنقــص
العلمية والرسائل ع املشا ع شراف مة أ بوجود ب رس  .ز

ا .3 عمليــة تواجـــھ ــ ال ل املـــشا مختلـــفمــن ـــ ن بــو ال اء ـــ ا قلــة ـــة بو ال ليــات لل ر لتطـــو
أثنــــاء ــــ ســــاتذة إلعــــداد ــــة الفكر س املــــدا توحــــد آخــــر جانــــب ومــــن العلميــــة، رالتخصــــصات

العل والتم بداع سلبيا يؤثر سائد فكر نمط شكيل يؤدي قد مما  .يبتعاث،

ـا .4 عـدم لنفـسھ س التـد يئة عضو ر تطو زعدم ذلـكر أسـباب عـز وقـد ، ـ البح إنتاجـھ ودة
ا ونحو ة إدا بأعمال ليفھ ت أو التد العبء ادة رإ ر  .ز

الرقمــي العــالم التقليديــة: تحــديات ا صــو مــن املجتمعــات نقــل ــو التقنيــة ة الثــو ــ يم مــا رأبــر ر ز
ليــات ــ العليـا اســات للد معاصــر تحـدي يمثــل ــذا و قميــة، بطبيعـة ة عــصر ة صــو ـ رإ ر بيــةر ال

التالية النقاط ا معامل ر   :تظ

يمكـــن .1 ، العـــا للتعلــيم عاليـــة ة ثما اســـ فــرص يقـــدم التكنولـــو والتقــدم التقنيـــة رالوســائل
إكمــال املجتمــع أفــراد افــة ل ــيح ت عــد عــن ونيــة إلك ــة و تر بــرامج تقــديم ــ ــا م ســتفادة

العل والتقدم م اس  .رد

ــــ .2 ع ــــ الرق التعلــــيم تفعيــــليفـــرض بيــــة ال ليــــات ــــ العــــا التعلـــيم ــــ ع القائمــــة ات ردا
جـــراءات ـــ إ امج ـــ لل لتحـــاق طلـــب لتقـــديم ، ـــ و ظـــات ال منـــذ ونيـــة لك املعـــامالت

التخرج وثيقة واستالم املناقشة طلب ة  .خ

س .3 التـد يئـة عـضو ـ ع جديـدة ونيـة الك أسـاليب كذلك يفرض الرق والطالـبرالتعليم
ممــــا ــــا، وغ ــــي و لك م والتقــــو الرقميــــة واملنــــا ــــ ا ف التعلــــيم تقنيــــات معرفــــة ــــ
ـــــــــة ر التطو ات الــــــــدو عقــــــــد عـــــــــد عــــــــن والــــــــتعلم ــــــــي و لك التعلـــــــــيم عمــــــــادة ــــــــ ع ريتطلــــــــب

متجددة مستمرة ة بصو والتقدم ي و لك التعليم أدبيات علم والطلبة ن اديمي  .رلأل

الــدو املــؤتمر قــدم بيــة ال ليــات ر تطــو تواجــھ ــ ال ات والــصعو التحــديات ــة وملواج
التعلـيم( بنـاء وإعادة بية ال أن) ليات ـة ر التطو ا ع مـشا ـ بيـة ال ليـات ـ ع ـستلزم ـرا رتقر

إ   :س

حتياجـ .1 و ـة النظر طـر و ـة املعيا ات املـستو ضـوء ـ التعليميـة ـا برامج ر العقليــةرتطـو ات
للتعليم  .املستقبلية

املــــستجدات .2 ظــــل ــــ امعــــات با س التــــد يئــــة وألعــــضاء ن للمعلمــــ املــــستمر ــــ امل ر رالتطــــو
املعرفة ومجتمع ديثة  .ا

مستمرا .3 ما تقو املستقبل معلم إعداد املقدمة اديمية امج ال م  .تقو

وطلبـ .4 س التـد يئـة أعـضاء مـن اديميـة وادر ال نحـورتوجيھ ن والبـاحث العليـا اسـات الد رة
ا كفاء رفع و التعليمية املخرجات ن تحس ع ن ع بما وظيفيا ا توج النوعية،  . بحاث
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وترســم .5 الواقــع تخــدم فعليــة قــة بطر املعلــم إعــداد بــرامج ــ ــة بو ال بحــاث ات ــا م رتفعيــل
أفضل ة بصو ،. ( راملستقبل الدو  ).6م،2014املؤتمر

ـــر ظ إعــــدادو ـــ ـــا برامج وتحـــديث بيـــة ال ليـــات ر تطــــو ة ضـــر الـــسابق ـــر التقر ورمـــن
عتمـــد الـــذي الفكـــر والرأســـمال ة ـــشر ال القـــو م ـــو ل التعليميـــة؛ املخرجـــات ن وتحـــس ياملعلـــم ى

املستدامة والتنمية التغي املستقبلية ا داف أ تحقيق التعليم ة ا و رعليھ   .ز

ا وإجراءا اسة الد ية   :رمن

اسة الد   :رمن

جمـــــع ـــــ إ ند ـــــس مـــــن ـــــو و الوثـــــائقي الوصـــــفي املـــــن اليـــــة ا اســـــة الد راســـــتخدمت
تاج اســـت ــدف لة املــ املعلومـــات وتحليــل اســة الد بموضـــوع العالقــة ذات الت والــ رالوثــائق

اســتھ د ــ ــا تحقيق ــ إ الباحــث ــدف ــ ال والنتــائج ن ا ــ وال عــالم،. (ردلــة ) 198ـــ،1435أبــو
اسـ الد ذه العليـارو اسـات الد ليـة ب املتعلقـة الرسـمية الت الـ مـن العديـد ـ إ الرجـوع تـم رة

ـا ر وتطو ليـة ال ـشأة ل ـ الزم سلـسل ال ملعرفـة الوثـائق من املوثقة املعلومات ومناقشة ة بو ال
ثــــم املختلفـــة، التخصـــصات ـــ العاليـــة الـــدبلومات بــــرامج ثـــم بيـــة، لل العـــام نـــامج ال بدايـــة منـــذ

ا عليـــــابــــرامج اســــات د ليــــة ت ـــــ أ ــــ ح ــــد املع ثـــــم املاجــــست جــــة د ـــــة بو ال العليــــا اســــات رلد ر ر
ة و   .تر

بأنــھ الــة ا اســة د عبيــدات عــرف و الــة، ا اســة د مــن اســتخدم رأيــضا ــ: ر عل مــن
مجتمــع أو مؤســسة أو جماعــة أو أفــراد بحالــة املتعلقــة العلميــة والبيانــات املعلومــات مــع يتجــھ

أســس ـــ ع قــوم العوامـــلو ومعرفـــة الــة ل خيـــة التا ــذو ا أو معينـــة مرحلـــة اســة لد رالتعمـــق رر
بوحــــدة متعلقــــة علميــــة عميمــــات و نتــــائج ــــ إ التوصــــل بقــــصد الــــة ا ــــشكيل ــــ مت ســــا ــــ ال
عــض ــ إ البيانــات جمـع ــ الــة ا اسـة د وتتطلــب ــا، ل ة املــشا الوحـدات مــن ــا غ و اسـة رالد ر

مثــــل البحثيــــة التســــ: دوات والــــ الوثــــائق املالحظــــة، املقابلــــة، ــــا... بانات، عبيــــدات(وغ
ن، الكيفيــة،). 251-249ــ،1416ووآخـر اسـة الد أســاليب مـن ا أســلو الـة ا اســة د مـن عــد رو ر

ً

املـن ـذا اسـتخدام وتـم كميـة، أساليب ا ف ستخدم الة ا اسات د عض أن من الرغم رع
وتفــ لوصــف اليـة ا اســة الد يــةرـ العر اململكــة ـ بيــة ال ليــات نمـاذج مــن نمــوذج م وتقـو س

تفـــس عمليــات خــالل معينــة ســـة مد إتبــاع أو محــدد نظــر إطـــار إلتبــاع حاجــة دونمــا رالــسعودية ي
النموذج ذا عالم،(واقع العليـا). ـ1435أبو اسـات الد ليـة تناولـت اليـة ا اسـة الد فإن نا رو ر

عبـــد امللـــك بجامعـــة ـــة بو ليـــةال ال ـــشأة ب املتعلقـــة والبيانـــات املعلومـــات ـــا ف مـــستعرضة ـــز العز
قـسام مـشرفا مـع املقابلـة أداة واسـتخدمت املقدمـة، امج ـ وال ن الـرا الوقـت ـ إ البـدايات منذ
الـــسنوات مختلـــف ـــ جـــات ر ا مـــن عـــشوائية عينـــة مـــع املقابلـــة بطاقـــة وأيـــضا ليـــة، ال كيلـــة و

ً
و

م أقوال وتحليل اوالتخصصات   . وعرض

اسة الد   :رمجتمع

قــسام ومــشرفات ــة بو ال العليــا اســات الد ليــة وكيلــة مــن اســة الد مجتمــع ــو ريت ر ن
م عدد يبلغ لية ال جات خر من عشوائية جة30وعينة   .خر
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اسة الد   :رعينة

العليــــــا اســـــات الد ليـــــة ب العلميـــــة قـــــسام مـــــشرفات ـــــ ع الـــــة ا ــــة اسـ د تطبيـــــق رتـــــم ر
ع عالوة ة، بو ليـة،ال بال القيـادي ـن عمل طبيعـة بحكـم عمديـة عينة م باعتبا لية ال روكيلة

للمقابلـة لالسـتجابة املناسـبة ة ا ن مـن. وامتالك عـشوائية عينـة ـ ع اسـة الد تطبيـق تـم ركمـا
العــــا والــــدبلوم بيــــة ال ــــ العــــام الــــدبلوم بــــرامج مــــن ــــة بو ال العليــــا اســــات الد ليــــة جــــات رخر

املا رنـامج بواقـعو التخصــصات ملختلـف ي20جـست الثــا ـ ا الد الفـصل خــالل وذلـك جـة، رخر
ــام ا العـــام ـــ1441-ــــ1440مــن واق نمـــوذج تنــاو ـــو الـــة ا اســة د مـــن املغـــز ــان و لــــ، رى

إعـــادة ـــ ـــ غي وإحـــداث عـــال، ـــ علي مـــستو ـــ إ التقليـــدي املـــستو مـــن ـــة و تر ليـــة ر ىلتطـــو ى
املخرجــــا ن وتحـــــس لــــة ي الـــــسعوديةال يــــة العر اململكـــــة ــــة ر يواكـــــب بمــــا التعليميـــــة ـــــ2030ؤت

  .التعليم

ة بو ال العليا اسات الد لية ر وتطو   :رشأة

ــــو املقدمــــة ــــة بو ال ــــا رامج و ــــة بو ال ليــــات لل و باملقــــام ساســــية الوظيفــــة لإن
ب ال ـــا برامج ن وتحـــس ر تطــــو ـــا عل لزامـــا ـــان لـــذلك ن، املعلمـــ إعـــداد

ً
بمــــا مـــستمرة ة بـــصو ـــة رو
العلميـــة املجـــاالت ـــ املتالحقـــة ات التطـــو مـــع وتتـــواءم وأفـــراده، املجتمـــع احتياجـــات مـــع رتتوافـــق
املقدمـة امج ـ لل ادي عتماد و ودة ا تحقيق والس وعامليا، محليا ة بو وال والبحثية

ً ً

ا التعلـــيم مؤســـسات ـــ س التـــد نـــة م ســـو سيما الـــذين رللطلبـــة ـــودةنر ا يم مفـــا فـــق و ولعـــام،
جيـدا إعدادا ا ل أعد من إال ا س يما أن يمكن ال خر ن امل كسائر التعليم نة م أن ا رومعاي ى
ة ــــا بم ه أدوا ســــتھ ملما ـــة املطلو ات ــــ ا أيــــضا وإكـــسابھ والعلــــوم ف املعــــا إكـــسابھ ــــق طر رعـــن ر ر ر

وكفـــاءة اب،( وإتقــان اســـ). 88م،2010عبـــدالو الد تقـــدم نــا بيـــةرو ال ليـــات إلحـــدى نموذجــا ة
ــا برامج ر وتطــو ليــة لل ــ التنظي ــل ي لل نــاء و صــياغة إعــادة ــ ســعت الــسعودية امعــات ا ــ
ليــة ــ يتمثــل النمـوذج ــذا ومــستقبال حاضـرا التعلــيم ة ا و احتياجــات ـ تل ة صــو ــ ـة بو رال ز ر

ت ولغـــرض ز، عبــــدالعز امللـــك بجامعـــة ــــة بو ال العليـــا اســـات تــــمرالد الـــة، ا اســـة د مــــن رطبيـــق
اســـات للد عاقبـــت ــ ال ـــة ر التطو املراحــل وتوضـــيح لبيـــان ليــة بال اصـــة ا الوثــائق ـــ إ رالرجــوع
الــدبلومات بــرامج ثــم بيــة، لل العــام نــامج ال بدايــة منــذ ز عبــدالعز امللــك بجامعــة ــة بو ال العليــا

بـــر تقـــديم ـــ إ تقـــت ا ثـــم املختلفـــة، التخصـــصات ـــ جـــةرالعاليـــة د ـــة بو ال العليـــا اســـات الد رامج ر
ة و تر عليا اسات د لية ت أ ح د املع ثم ،   .راملاجست

عــام ز عبــدالعز امللــك بجامعــة ــة بو ال العليــا اســات للد نطالقــة ة بــذ رانــت ـــ1409ر
قــم امعــة ا مجلــس بقــرار بيــة ال ــ العــام الــدبلوم ــشاء عــام19ربإ الثالثــة جلــستھ ـــ1409ــ

واملعلمـات ن املعلمـ مـن آنـذاك البنـات لتعلـيم العامة والرئاسة ف املعا ة ا و حتياج سد ردف ر ز
التعليمية املؤسسات التعليم نة بم لتحاق و ا و تر ن ل   .املؤ

عـــام ـــ ـــ1425و و عليـــا دبلومـــات ثـــالث ـــشاء إ تـــم ـــة: ــــ بو ال ة لـــإلدا العـــا رالـــدبلوم
عــام ــ و ، بــو ال والتوجــھ شــاد ــ العــا والــدبلوم التعلــيم لتقنيــات العــا يوالــدبلوم ـــ1427ر

مــــــن العديــــــد يتــــــضمن اصـــــة، ا بيــــــة لل العــــــا الــــــدبلوم الـــــسابقة الــــــدبلومات باقــــــة ــــــ إ أضـــــيف
ا ـــــراملــــسا و التخصــــصية ات: ت صـــــعو الــــسمعية، عاقـــــة ة، البــــصر عاقــــة و العقليـــــة عاقــــة

بة واملو العق التفو مسار وأيضا والتوحد السلوكية ضطرابات قالتعلم،
ً

.  
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مة م جوانب ثالث ناو ت املقدمة ة بو ال امج ال انت ،: لو التخصـ ـ العل انب ا
و ، ــ امل انــب وا الثقــا انــب تلــكا مظلــة تحــت جت انــد ــ ال اســية الد ات املقــر عــددت رقــد ر ر

نيــــا وم ــــا ا وم معرفيــــا املــــتعلم ــــ ي بمــــا ــــا بي فيمــــا املــــة مت ــــسة متجا وحــــدة ــــو لت وانــــب ا
ً ً ً

ر ي ن
مستمرة ة بصو ا وعرض ن والتحس ر للتطو ا خضوع املقدمة امج ال يم ما م أ ان و روقيميا،

ً

عتم و ودة با املختصة ات اسـيةل الد ات املقر ومحتو امج ال ذه م وتقو ، ادي راد ر ى
ــ اء ـ وا ن ــاديمي و ختـصاص ــل أ ـ ع ا عرضــ ـ إ إضــافة ـة، املعيا ات املــستو ضـوء رـ

ــا ف والقــصو الــضعف جوانــب ــة ومعا وجودتــھ البنــاء ســالمة ــ ع للوقــوف املجــاالت رمختلــف
مـــع يتــوائم مــستو ـــ إ ــا تقــاء ىلال الـــدبلوماتر بــرامج حـــصلت وقــد والعامليــة، املحليـــة ات رالتطــو

و س اليو يئة من الدو املستو ع ام ال عتماد   .ـ1427عامUNDP  ىع

عــام ـ بجامعــة1430و ــة بو ال العليــا اسـات الد بــرامج مــن جديــدة ة مـس انطلقــت رـــ
الت التخصصات املاجست برنامج و و ز عبدالعز   :اليةامللك

بو .1 وال النف والتوجيھ شاد يتخصص  .ر

التعليم .2 تقنيات  .تخصص

ة .3 بو ال ة دا  .رتخصص

ع واملـــشر اســـية الد ات املقـــر نظـــام فـــق و انتظامـــا للطالبـــات تقـــدم التخصـــصات جميـــع انـــت وو ر رو
ً

  .البح

 عــام ــ مــن1431و التعلــيم نظــام بــو وال النفــ والتوجيــھ شــاد تخــصص اســتحدث يـــ ر
النظامعد بذات يقدم ي العر العالم برنامج   .لكأو

 عـام بـو1436و وال النفـ والتوجيـھ شـاد وقـسم التعلـيم تقنيـات قـسم اسـتحدث يــ ر
والرسالة اسية الد ات املقر نظام وفق املاجست آخر ربرنامجا ر

ً
.  

 عام مع1437و إ ة بو ال العليا اسات الد برامج مس غي تم ـةرـ بو ال اسات الد رد
ن عام ملدة د املع   .واستمر

 عام قبـل1439و مـن ز عبـدالعز امللـك بجامعـة ـة بو ال العليـا اسات الد لية افتتاح تم رـ
، الـسعودية يـة العر اململكة ة بو ال العليا اسات للد لية أو انت ف التعليم ر و رمعا ل ز

ال ماجست استحداث تم العام نفس العامو اصة ا   .بية

 عـــام ـــ ليـــة1440و ال ـــ قـــسم كـــأو اه الـــدكتو برنـــامج التعلـــيم تقنيـــات قـــسم اســـتحدث لــــ ر
اه الدكتو برنامج   .ريقدم

 ـا ا العـام املاجـست1441و نـامج ل بيـة ال أصـو مجـال ـ جديـد قـسم انـضمام تـم لــ
والرسالة ات املقر نظام   .روفق

التعليميـــة املخرجــــات عـــدد العليــــا: رتطـــو اســـات الد ليــــة دتھ شـــ الــــذي العلميـــة ة املـــس رخــــالل
بلغــت والطــالب الطالبــات مــن دفعــات عــدة ج تخــر مــن أثمــرت ــا فإ ــشأة ال بــدايات منــذ ــة بو ال

ة املتم الكفاءات ذات ة بو ال التعليمية املخرجات من   .آالف
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الطالب شطر التعليمية املخرجات عدد تو التالية داو ا السنواتلو العشر خالل ات
ة   .خ

قم رجدو العليا): 1(ل اسات الد لية ب بية ال العام الدبلوم جات ر ا ألعداد ي إحصا ربيان
لألعوام ة بو   م2018-2012ال

ام ا جات العام ر ا الطالبات العام عدد  املجموع

 76 76 م2012

 127 127 م2013

 93 93 م2014

 107 107 م2015

 107 107 م2016

 81 81 م2017

 77 77 م2018

الدبلوم م2019 إلغاء ب س قبو يوجد  لال

ز* عبدالعز امللك بجامعة ة بو ال العليا اسات الد لية ب التعليمية ن الشؤ وحدة رإحصائيات   و

قــم ــدو ا مــن ن بــ ري العلميــة) 1(ل التخصــصات مختلــف مــن جــات ر ا إقبــال مــدى
س التـد نـة مل مـة الال ات ـا امل امـتالك ـ ع م وحرصـ بيـة لل العـام الـدبلوم برنـامج ـ ع دبيـة رو ز ر

عام إ قائما بية لل العام الدبلوم واستمر العام، التعليم عام2018وأدبيات إيقافھ تم حيث م
اململكــةم؛2019 ــة ر ــا لتحقيق ــس و ا ــشر ت ــ ال ات والتطــو طــرأت ــ ال للمــستجدات ؤنظــرا ر

ً

ــــــداف2030 يحقــــــق تقليــــــدي ــــــ غ معاصــــــر معلــــــم وإعــــــداد صــــــناعة ــــــ والــــــس التعلــــــيم، ــــــ
املعلم إعداد ماجست برنامج استحداث حاليا لية ال عليھ عمل ما ذا و شودة، امل

ً
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

قم رجدو ة): 2(ل بو ال العليا اسات الد لية ب جات ر ا ألعداد ي إحصا   ربيان
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اصة( ا بية ال العا ة) دبلوم خ العشرة عوام   م2019-2010خالل

اصة ا بية ال  دبلوم
  

العام
ام  ا

إعاقة
 عقلية

إعاقة
 سمعية

اضطرابات
سلوكية
 وتوحد

ات صعو
 التعلم

قتفو
عق

بة  ومو

إعاقة
ة  بصر

املجموع
العام

ات رملسا
بية ال

اصة  ا

 9 اليوجد 1 2 1 2 3 م2010

 78 اليوجد 9 12 17 16 24 م2011

 149 27 18 20 27 32 28 م2012

 76 8 13 20 13 8 14 م2013

 128 22 15 28 18 26 19 م2014

 90 16 16 13 14 13 18 م2015

 61 12 12 6 13 7 11 م2016

 55 اليوجد 10 12 17 16 اليوجد م2017

 45 5 11 7 12 اليوجد 10 م2018

اصة 2019 ا بية ال املاجست برنامج افتتاح  0 تم

ز* عبدالعز امللك بجامعة ة بو ال العليا اسات الد لية ب التعليمية ن الشؤ وحدة رإحصائيات و
  بجدة

قم دو ا و رو ات) 2(ل املسا افة ب اصة ا بية ال العا الدبلوم ربرنامج
بحسب التخصصية ات ا وامل مة الال ف باملعا جات ر ا د تز إ دف حيث رالتخصصية، ز ر و

عام إ نامج ال واستمر ، عاقة املاجست2018نوع برنامج ليصبح نامج ال تطو ثم رم
اصة ا بية عامال حملة2019وانطلق من اصة ا بية ال ن معلم إعداد إ دف و م

وأن ديثة ا العاملية ات والتوج الوطنية للمعاي وفقا ا ا وم نيا وم علميا ن ل املؤ املاجست
ً ً ً

ر
بو ال امج ال وتنفيذ وتصميم اصة ا حتياجات ذو مع التعامل كفاءة أك و يي ي ن

املجال   .ذات
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قم رجدو ة): 3(ل بو ال العليا اسات الد لية ب جات ر ا ألعداد ي إحصا   ربيان

بو( ماجست ال شاد و يالتوجيھ التعليم–ر ة–تقنيات بو ال ة عوام) ردا   ميع

 ماجست

شاد وإ  رتوجيھ
 

العام
ام  ا

جدة
 )انتظام(

التعليم
عد  عن

تقنيات
 التعليم

ة ردا
ة بو  ال

  

املجموع
 العام

 20 -- 20 - - م2009

 43 13 27 - 3 م2010

 78 29 28 - 21 م2011

 86 32 29 - 25 م2012

 102 28 26 19 29 م2013

 76 16 22 19 19 م2014

برامج واستحداث انطالقة
املاجست جة د العليا اسات رالد  ر

 76 22 23 13 18 م2015

العليا 57 21 19 - 17 م2016 اسات الد د مع ربداية
ة بو  57 25 18 - 14 م2017 ال

العليا 39 12 11 - 16 م2018 اسات الد لية رافتتاح
ة بو  49 13 17 - 19 م2019 ال

ز* عبدالعز امللك بجامعة ة بو ال العليا اسات الد لية ب التعليمية ن الشؤ وحدة رإحصائيات   و

قـــــــــم ـــــــــدو ا ـــــــــ رنـــــــــا ـــــــــ) 3(ل املاجـــــــــست امج ـــــــــ ل التعليميـــــــــة املخرجـــــــــات بـــــــــا ن يبـــــــــ
شــــــاد(التخصــــــصات و التعلــــــيم–رالتوجيــــــھ ــــــة–تقنيــــــات بو ال ة ات) ردا املقــــــر نظــــــام روفــــــق

عـــام ــــ و ، ـــ البح ع واملــــشر اســـية والد وفــــق2013ر بــــو ال والتوجيـــھ شــــاد لإل برنـــامج فــــتح تــــم يم ر
عـــد عـــن التعلـــيم عـــدنظـــام عـــن للتعلـــيم ـــي العر الـــوطن ـــ مقـــدم برنـــامج أو ـــان واســـتمرت. لو

بجامعـــة ــة بو ال العليــا اســـات الد بــرامج مــس تحـــت مقدمــة ة و املــذ التخصـــصات ــ امج ــ رال ر
عــــام ــــ إ ز عبــــدالعز اســــات2015امللــــك الد ــــد مع ــــ إ املــــس ــــ غي وتــــم امج ــــ ال ت تطــــو ثــــم رم، ر

عام ة بو ال وان2016العليا تقنيـاتم، تخصص للماجست دفعة أو قبو العام نفس لطلق ل
عــام ــ تــم عامـان، ملــدة ــد املع واســتمر والرسـالة، اســية الد ات املقــر بنظــام رالتعلـيم تــم2018ر م

جــــة بد املقدمـــة امج ـــ ال ر لتطــــو مـــستمرا العمـــل ال ومــــا ـــة بو ال العليـــا اســــات الد ليـــة رافتتـــاح ز ر
ً

ال برنامج واستحداث ةاملاجست بو ال التخصصات افة اه   .ردكتو

عــــــن ة عبــــــا التطبيقــــــي انــــــب ا عمــــــل تــــــم اســــــة الد ــــــ واملوضــــــوعية الــــــشفافية رولتحقيــــــق ر
ن جــــــانب مــــــن عقــــــدت ــــــصية و: مقــــــابالت انــــــب قــــــسام: لا مــــــشرفات مــــــع مقــــــابالت عقــــــد

التاليـــة املحـــاو ـــ ع لإلجابـــة ليـــة ال كيلـــة و رالعلميـــة ـــة: و بو ال امج ـــ ال تحقـــق مـــنكيـــف املقدمـــة
اململكــة ــة ر ليــة ســو2030ؤال مــع مــستقبال التعليميــة املخرجــات ومناســبة جــودة مــدى ومــا ق؟ ً
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؟ ـا مواج يمكـن وكيـف ـة؟ بو ال العليـا اسـات الد ليـة تواجـھ ـ ال التحـديات ـم أ ما ؟ رالعمل
تف ة و املـذ املحـاو عـن جابـة حـو ليـة ال كيلـة و قـسام مـشرفات تفاعـل ان رف ر يلو إيجـا اعـل

  .بناء

و لاملحـــو ـــة: ر ر ـــة بو ال العليـــا اســـات الد ليـــة مـــن املقدمـــة ـــة بو ال امج ـــ ال تحقـــق ؤكيـــف ر
  ؟2030اململكة

ن بقــــول اســــة الد عينــــة ن لر: رأجــــ ــــة بو ال امج ــــ ال تحقيــــق عــــن ــــديث ا اململكــــةعنــــد ــــة ؤ
اسـات2030 الد ليـة وأن ـة، بو ال ليـات ال ر تطـو ميـة أ عـن ـديث ا ة ضـر ـ إ يدفعنا ذا رف ور

ا سـع ـ مـستمرة الـت مـا ـ و املقدمـة، امج ـ ال ر تطـو ـ إ ا ـشأ منـذ سـعت قـد ة بو ال زالعليا
اململكــة ــة ر عــن عــالن عــد خاصــة ــ والتغي عاتق2030ؤللتجديــد ــ ع فأخــذت اســتحداث، ــا

تخطــيط ـ النظـر إعــادة تـم أنـھ ــ إ إضـافة جديـدة، أقــسام وفـتح ا، أقـسام ضــمن جديـدة بـرامج
ـــل ــشودة، امل ـــداف تحقــق ـــ ال العالقــة ذات اســـية الد ات واملقــر املقدمـــة امج ــ ال روتــصميم ر

يت الــــذي ف ـــ املح املعلــــم ـــ إ للمعرفــــة كناقـــل التقليديــــة ة الـــصو مــــن بـــاملعلم ــــوض لل ــــرذلـــك ح
العصر ومستجدات التنمية ملطالب املناسبة والكفاءات ات ا   .ربامل

ي الثا العمل؟: راملحو لسو ا ومواكب التعليمية املخرجات جودة مدى   قما

ن بقول ساؤ ال ذا عن العينة أفراد جواب مفاد ان موائمـة: لو مـدى موضـوع تناو لقبل
العمـل سـو أن ـ و ميـة غايـة ـ نقطة توضيح يجب العمل، سو مع التعليمية قاملخرجات ق
قتـصادية العوملـة ظـل ـ ألنـھ الوطنيـة؛ ـودة ا توفر مدى ع يقتصر ال املعاصر قتصاد

املعـــــ عـــــنعـــــدت معـــــز ـــــ ش عـــــ ال فـــــاملجتمع وعامليـــــة؛ دوليـــــة معـــــاي ـــــ إ ـــة الوطنيــ ـــــدود ا لاي
لـسو التعليميـة املخرجـات مواكبـة صـدق معرفـة ناحية من وأما العاملية، ات والتطو قالتحوالت ر

أن إذ املـــــستدامة؛ ة ــــشر ال والتنميـــــة ــــ العل البحــــث ن بـــــ امــــل الت معرفــــة مـــــر يقتــــ العمــــل
مــــن ــــ العل باالحتياجــــاتالبحـــث التعلــــيم وساســــة القـــرار صــــناع يمــــد أنـــھ الوظيفيــــة امــــھ م ـــم أ

واملعطيـات والنوعيـة الكميـة اسات الد ع ة التنمو املتطلبات عن كشف و للمجتمع، قيقية را
تتعـدى بل والكشف، يص ال حدود إ وظيفتھ تقتصر ال العل البحث أن كما حصائية،

ا تقــديم ــ إ وتمتــد ــافؤوظيفتــھ ت ــ م ــسا ف حتياجــات تلــك لتلبيــة املناســبة ع واملــشا رلــو ل
العمل لسو والعاملية الوطنية املعاي مع التعليمية   .قاملخرجات

الثالــث يمكــن: راملحــو وكيــف ــة؟ بو ال العليــا اســات الد ليــة تواجــھ ــ ال التحــديات ــم أ رمــا
ا؟ مع والتعامل ا   مواج

تواجــ ـ ال التحيــات عــن اســةأمـا الد عينــة ت ــ و فقـد ــة، بو ال العليــا اسـات الد ليــة رھ ر
التحــديات مـن نوعـان نـاك أن ليــة ال كيلـة و قـسام مـا: ومـشرفات ــا: أول واج ـ ال التحـديات

ـشأة ال عنـد ات والـصعو العراقيـل ة ك فرغم ن، إليھ وصلت ما إ س التأس د ع منذ لية ال
ب مـــن عا ســـر ـــان التطـــو أن إال

ً
معـــدودة،ر ســـنوات ـــ ليـــة ف ـــد ع ثـــم متعـــددة، بـــرامج ـــ إ رنـــامج

القاعــــات يحتــــو امــــل مت ــــ مب ـــ إ واحــــدة غرفــــة مــــن املــــادي انـــب ا مــــن أيــــضا التطــــو تقـــى يوا
ً

ر ر
التغلــب تـم وقـد التعليميــة، التقنيـات بأحـدث ـزة املج املعامــل ش و اصـة ا واملعامـل اسـية رالد ور

بفــــــضل ليــــــة ال ــــــت واج ــــــ ال ات الــــــصعو ــــــ امللـــــــكع امعــــــة العليــــــا ة دا ثــــــم وآخــــــرا أوال رهللا
ً ً

ا ل املا ل والتمو البدايات منذ ر التطو حركة تدعم ال ز   .عبدالعز
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نقـــــــص س التأســــــ ة ــــــ ف ـــــــ ليــــــة ال ــــــت واج ــــــ ال والتحـــــــديات ات الــــــصعو مــــــن أن إضــــــافة
عضوات، بثالث بية لل العام الدبلوم برنامج ابتدأ فقد س التد يئة مـعرعضوات التعامـل وتم

عــضوات مــع الــسنو والتعاقــد ، خــر ليــات ال مــع بالــساعات التعاقــد ــق طر عــن الــنقص يــذا ى
عــدد أصــبح ليـة ال تطــو مــع ن و ، خـر امج ــ ال فــتح مـع مــر واســتمر جيـة، خا جامعــات رمـن ى ر
بكفـــــاءات ـــــ تم و ـــــ أك الطالبـــــات ـــــشطر اه الـــــدكتو ـــــ ع اصـــــالت ا س التـــــد يئـــــة نعـــــضوات ر ر

التا دو ا ھ يو كما عالية علمية جات لود   :ر

قم رجدو ا): 4(ل الد للعام ة بو ال العليا اسات الد لية ب س التد يئة رعضوات ر -1440ر
  ـ1441

العلمي العلمية القسم جة  رالد
جة د ع ا م صو ا تم ال امعات را ل

اه  رالدكتو

 أستاذ 
أستاذ

ك  رمشا
أستاذ

 مساعد
جامعة

 سعودية
جامعة
ية  عر

جامعة
ية  أجن

ة بو ال ة  2 1 1 2 - 2 ردا
النفس  3 - - 2 - 1 علم
خاصة ية  3 4 - 4 3 - تر

س تد وطر رمنا  3 1 1 3 2 - ق
عليم  8 - - 7 1 - تقنيات
بية ال  - 1 2 1 - 2 لأصو

 19 7 4 19 6 5 املجموع
ز‘* العز عبد امللك بجامعة ة بو ال العليا اسات الد لية ب اديمية ن الشؤ وحدة رإحصائيات   و

قم دو ا من ر ظ رو س) 4(ل املـدا عـدد ـ ع ـة بو ال العليـا اسات الد لية حرص رمدى ر
ســــــعودية جامعــــــات مــــــن اه الــــــدكتو جــــــة د ــــــ ع ــــــصو ا ــــــ س ـــــد التـ يئــــــة لعــــــضوات رالعليــــــا ر لر

وجا يــة عر عكـــسوجامعــات ملــا طانيــا، ر و كيــة مر املتحـــدة والواليــات كنــدا مــن يـــة أجن معــات
والعلـــوم ف باملعـــا الطالبـــات ـــد وتز ليـــة، لل التعليميـــة املخرجـــات ن تحـــس ـــ ـــ كب أثـــر مـــن رذلـــك و

ن لد ات ا امل وصقل ات ا وتنوع   .راملختلفة

ـــة بو ال العليـــا اســـات الد ليـــة تواجـــھ ـــ ال التحـــديات ي ثـــا املـــستقبليةرأمـــا التحـــديات ـــ
ــ ع عتمـد ة ثــو ـ و عـة الرا الــصناعية ة الثـو ــ تتمثـل ـ ال العامليــة التحـديات عــن ة عبـا ـ رو ر ر

ليــــة ــــ ع توجــــب جوانــــب ــــ و عــــاد، الثالثيــــة والطباعــــة شــــياء نــــت وان صــــطنا اء الــــذ
ر وتطــو ــا، ل التنظيميــة لــة ي ال إعــادة ــة بو ال العليــا اســات ررالد وتطــو حاليــا، املعتمــدة امج ــ ال

ً

تق بح برنامج إ س للتد ل كمؤ الدبلوم من املعلم إعداد   .ربرنامج

طبيعــة مــن امج ــ ال ــذه نــاغم ت بحيــث اه، الــدكتو العليــا اســات للد جديــدة بــرامج روفــتح ر
ال ـداف صـياغة إعـادة ليـة ال ـ ع أيـضا يتوجـب كمـا والتقدم، التطو وسرعة العصر

ً
ـة؛ر بو

ســــــة ومما الكفـــــاءات ـــــز عز التعلـــــيم ن وأصـــــبح للتوظيــــــف التعلـــــيم ـــــان ســـــابقا التعلـــــيم أن رإذ
صـقل امعـات ا ـ ع تطلـب و تنافـسية، أسـس ـ ع تطبيقيـة ة بـصو ـا وتوظيف والعلوم ف راملعا ر
عــن تنفــك ال مــستحدثة اســية د منــا وفـرض القادمــة، لألجيــال ــا أنواع افــة ب التقنيــة ات ـا رامل ر

ـالت ع ة القـد متلـك و س التـد طـر ـ التقنية ف يح الذي الرق املعلم وصناعة ركنولوجيا، ر ق
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تفــرض ات ـ والتغ التحــديات ـذه فجميـع اضــية، ف والفـصو ـي و لك الكتــاب مـع لالتعامـل
التعليميــة باملخرجــات ض يــ بمـا ــا وآليا ا ــداف وأ ا سياســا ر وتطـو باالعتبــار ا أخــذ ليــة ال ـ ع

عاملية ات مستو   .إ

مـــن عـــشوائية عينـــة مـــع املقـــابالت عقـــد ـــ تمثـــل و اســـة الد مـــن التطبيقـــي ي الثـــا انـــب را
بـــــرامج عــــــدة مـــــن ـــــة بو ال العليـــــا اســـــات الد ليـــــة جـــــات بيــــــة،: رخر ال ـــــ العـــــام الـــــدبلوم برنـــــامج

بواقــع التخصـــصات ملختلــف املاجـــست رنــامج و ، العـــا امل20والــدبلوم وخــالل جـــة تـــمخر قابلـــة
العينـــة ألفـــراد التاليـــة ـــساؤالت ال مـــن: طـــرح ـــدف ال ومـــا بـــھ؟ لتحـــاق تـــم الـــذي نـــامج ال نـــوع مـــا

تــــم ــــ ال ات ــــا امل ومــــا اســــة؟ الد أثنــــاء الطالبــــة ــــت واج ــــ ال التحــــديات ــــم أ ومــــا بــــھ؟ رلتحــــاق ر
ي إيجـــا موقــــف املقابلـــة مــــع جـــات ر ا الطالبــــات موقـــف ــــان و نـــامج؟ ال خــــالل ا ـــسا فعــــالاك

ي النحو ع ستجابات   :وجاءت

و لاملحو ا؟: ر لتحاق تم ال امج ال   نوع

رامج و العا والدبلوم بية ال العام الدبلوم ن ب امج ال أنواع العينة لدى عددت فقد
التحقـــا قــد العينـــة أفــراد مـــن ن جت خــر ن طـــالبت توجــد نمـــا ب أحاديــة ة بـــصو املتنوعــة راملاجــست

ــــة بو ال العليــــا اســــات الد بــــرامج ــــد ع ــــ ليــــة ال ــــشأة بــــدايات منــــذ بيــــة لل العــــا ثــــمربالــــدبلوم
ز عبـدالعز امللـك بجامعـة ـة بو ال العليـا اسـات الد ليات نفس املاجست امج ب الحقا رالتحقا
معينــة مرحلــة عنــد التوقــف وعــدم ر التطــو ميــة بأ جــات ر ا ــ و مــدى ــ ع داللــة عطــي ـذا و

ا كتفاء   .و

ي الثا املحو ة: رأما بو ال امج بال لتحاق دف يتعلق   :بما

سفقد تأسـ بـدايات منذ بية ال العام الدبلوم برنامج من جات ر ا عض أن لوحظ
يـــــل التأ ـــــ ع ـــــصو ا ن ـــــدف ـــــان ومعلمـــــات؛ العمـــــل أس ـــــ ع موظفـــــات عـــــن ة عبـــــا ليـــــة لال ر ر
حة شــر عــن ة عبــا جــات ر ا ــان فقــد املتنوعــة املاجــست بــرامج أمــا للمعلــم، بــو ال عــداد رو ي

ومـدي معلمـات من وعـدممختلفة العلميـة ن مـس إكمـال ـ ع حرصـن ـات، وإدا ـات وموج ررات
تقـاء و واملثـابرة ـد ا ـق طر واصلن بل معينة، مرحلة عند مود وا بو ال يل بالتأ ركتفاء ي
ـــــة بو ال املـــــستجدات مـــــن ســـــتفادة و والعمليـــــة، العلميـــــة ن ـــــا م ر وتطـــــو ـــــ التعلي الـــــسلم رـــــ

واعد مستقبل إ   .والنظر

أثنـاء جـات ر ا الطالبـات ـت واج ـ ال التحـديات ـم أ بمحـو يتعلـق فيمـا الثالـث املحـو رأما ر
العلمية ن   :مس

لتحــاق عنــد نظمــة و جــراءات ة صــعو مــدى ــ إ ت أشــا اســة الد عينــة معظــم رــان ر
اضـطر ممـا ن اسـ د إلكمـال فـادة، ـ ع ـصو ل ـن مع العمـل ات ج عاو وعدم اسة، ربالد لر ن
اســــات الد بركـــب لتحــــاق و ن ـــداف أ لتحقيـــق نائية؛ اســــت ات إجـــا تقـــديم ــــ إ الطالبـــات رعـــض ز

إتمــــام عــــد و جــــةالعليــــا، الد حــــساب عــــدم ــــشفن اك املاجــــست جــــة د ــــ ع ن وحــــصول اســــة رالد ر ر
بـاء ـد وا واملـال الوقـت ب فـذ وظيفـي، امتيـاز ـ ع ـصو ا أو قية ال ًالعلمية بحـسب–ل

ن مـا–عب تف ـ أك اصـة ا والقطاعـات ومية ا القطاعات ة دا زة لألج ب ي لذلك
ً

ر
ير من ل وتحف عاونا، و

ً
والتقدم املعر تقاء و اتھ ا م وصقل نفسھ ر تطو رغب   .ر
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ع الرا ة: راملحو بو ال العليا اسات الد برامج من الطالبة ا سب اك ال ات ا بامل ريتعلق   :ر

ـاء، ن عـد و ليـة بال لتحـاق قبـل ات ـا امل ـ ـ الكب الفـر مدى جات ر ا ذكرت روقد ق
سب املك ات ا امل تنوعت اروقد فم ن لد ـ: ة ع الطالبـات مـن العديـد أشـار فقـد التقنيـة ات ا رامل

القبــو عمليـة بدايــة منـذ ــر ظ والـذي ــة، بو ال العليـا اســات الد ليـة ــ ـ التق والتطــو لالتقـدم ر ر
املـسافة عـد غـم ونيـة إلك ة بـصو أيـضا والبحثية اديمية و ة دا عمال وس امج رال رر

ً

الط عــض وســلــدى ومنــضبطة ــسرة م مــو انــت حيــث جــدة، مدينــة خــارج مــن ــي الال رالبــات
آمنة ة بصو الوثيقة ع جة ر ا وحصو اسة الد مرحلة إتمام إ راملعامالت ل   .ر

صــــقلت قــــد ــــا لتحــــاق تــــم ــــ ال املاجــــست بــــرامج أن ذكــــر فقــــد البحثيــــة ات ــــا امل نأمــــا ر
فأصبحت البحثية؛ ات ا امل ت وعز ن رصيا تمتلـكز ناقـدة؛ باحثـة متعلمة صية الطالبة

املعرفـة وصـناعة لألحـداث، العميقـة الناقـدة القراءة ة ا م ا ولد ن ص و الواقع قراءة ة ا رم ر
املؤســــــسات تواجــــــھ قــــــد ــــــ ال املــــــشكالت ــــــ ع والتعــــــرف م والتقــــــو والنقــــــد ــــــشاف ك و والبحــــــث

الوا ر لتطــو مناســبة حلــو تقــديم يمكــن وكيــف ــلالتعليميــة، التفك ــق طر عــن مــات، وحــل زقــع
ـ حاضـرة ف واملعـا العلـوم أصبحت البحثية الرحالت خالل ومن ، بدا والتفك اتي رس

ذلــك ــل الــوظيفي، الواقــع ــ الية إشــ أي وقــوع عنــد الطــر ــسر بأ لة املــش حــل ة ــا وم ن، قالــذ ر
ص ة بو ال العليا اسات الد برامج وأثمرتھ سابھ اك الباحثرتم املعلم   .ناعة

ات ــا امل البحثيـة اسـات الد ت وطـو للتخـصص، مـة الال والعلـوم ف املعـا ـساب اك تـم ركمـا ر ز رر
برنــامج ــ ع املتقدمــة الطالبــة ــ ع ط ــش إذ الــسابق؛ مــن ــ أك فعالــة ة بــصو يــة جن ــة راللغو

أفـــا بـــل عـــسفيا س لـــ مطلـــب ـــذا و يـــة، نجل اللغـــة جـــة د ـــ ع ا حـــصول املاجـــست
ً

الطالبـــاتر د
نتــاج مــن ــ املعر ود ــ وال طــالع ســعة ــ ع ن وســاعد الــسابقة، اســات الد جمــع أثنــاء ً ا ــ ركث

العاملية لألبحاث   .العل

ـدف مختلفـة أطـوار ـ جـت د ـة بو ال العليـا اسـات الد ليـة أن يت تقدم ما رضوء ر
يحقــــق بمــــا ــــا تقــــاء و التعليميــــة املخرجــــات ن وتحــــس ــــد املـــــستورتجو ــــ ع والتطــــو ىالتقــــدم ر

اسـة د نتـائج مـع تتفـق بـذلك ـ و والعـال ـ ة) Walton, .,Hitz, .2004( راملح ضـر ـ ع أكـدت ـ ورال
ــــ ال الفــــرص مــــن ســــتفادة و املــــستو عــــا عـــصر إطــــار ــــ ن املعلمــــ إعــــداد بــــرامج ىاســـتحداث ي

وتطــــــ والتقنيــــــة، العلميــــــة واملــــــستحدثات العامليــــــة ات ــــــ التغ ــــــا يح العــــــات التعلــــــيم سياســــــات ر و
متقدمــة ــة و تر بــرامج واســتحداث نتــائج. وخططــھ مــع مباشــرة ــ غ ة بــصو اســة الد اتفقــت ركمــا ر

اســـة امعــــات) Jackson and Schuler،2001(رد وا ليـــات لل العلميـــة ات الــــشرا عقـــد ميـــة بأ
ـــ نوعيـــة نقلـــة واحـــادث العامليــة امعـــات ا ـــ ن والبـــاحث اء ـــ ا مـــن العـــالالســتفادة التعلـــيم

ســـــات املما ـــــ إ ـــــ التنظ ـــــ ح ومـــــن والكفـــــاءات ات ـــــا امل فـــــضاء ـــــ إ ن التلقـــــ حلقـــــة مـــــن ج ـــــر روا ر و
اســـــة. العمليـــــة د نتـــــائج مـــــع اتفقـــــت ،(رأيـــــضا امعـــــات) ــــــ1436يالعـــــامر با ـــــة بو ال ليـــــات ال أن

وتطـــــو عة الــــسر العامليـــــة ات التطــــو ملواكبــــة ـــــا منا ر بتطــــو ماســـــة بحاجــــة داءرالــــسعودية ر
كمـا اسـية الد ات واملقـر واملنـا امج بال تقاء الدولية ب التجا من ستفادة و ، راملؤس ر رر

العاملية امعات ا ة بو ال ليات ال شأن   .  و
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اسة الد   :رنتائج

ا            أبر نتائج، عدة إ اسة الد زتوصلت   :ر

الــ .1 الثمــار ــم أ مــن عــد الباحــث املعلــم إعــداد ــةأن بو ال العليــا اســات الد ليــة حــصدتھ رذي
ر والتطــــو ــــ التغي ــــ إ ــــس والــــذي ة، ن املـــس املتيقظــــة العقليــــة فيــــھ تتــــوفر أن يجــــب الـــذي

تمل وال ل ت ال ب دؤ ل  .وش

ـــــ .2 وامل ـــــ املعر النمـــــو تـــــدعم ـــــ ال العالقـــــة ذات املؤســـــسات ن بـــــ التعليميـــــة ات الـــــشرا عقـــــد
واملعلمات ن للمعلم ار ياةيوامل ا مدى التعلم حقق و العام  .التعليم

واســــعة .3 نظــــرة مــــن تنطلــــق أن ــــ ب ي الــــسعودية امعــــات ا ــــ ــــة بو ال ليــــات ال ر تطــــو عنــــد
الكفـــاءات ذات التعليميـــة باملخرجـــات العـــام التعلـــيم ـــ التعليميـــة املؤســـسات د تـــز امليـــة وت

بم ضو ي الذين ن الباحث ن ف املح ن املعلم من ة جاتناملتم الد أعا إ التعليم  .رنة

بفــتح .4 ــ التعلي ــرم ال قمــة ــ إ الــسعودية امعــات ا ــ ــة بو ال ليــات ال ســائر ر تطــو ة ورضــر
املتعددة ة بو ال العليا اسات الد  .ربرامج

ــــ .5 العــــام والتعلـــيم العــــا التعلــــيم ن بـــ الــــوظيفي امــــل الت يجـــسد التعليميــــة ات الــــشرا عقـــد
مؤســـسات مــع الــشراكة ميــة أ عــن فــضال ـــا، وأثناء دمــة ا قبــل واملعلمــات ن املعلمــ إعــداد

خر  .ىاملجتمع

عـام .6 الــصادر الـسعودية يـة العر اململكــة ـ ديــد ا امعـات ا نظـام ــو1441أن ي سـوف نـــ
البالدلھ بية ال ليات مستقبل ع مة م اسات ع  . ا

  :التوصيات

ي             ما اسة الد ا تو ال التوصيات م أ   :رمن

 العمل أس ع الذين واملعلمات ن املعلم يع ة رضر دمة(ور ا م) أثناء مس إلكمال
م؛ ل ة واملعنو املادية وافز ا وتقديم اه والدكتو املاجست جة د ع صو وا رالعلمية ر ل
حد ع العام والتعليم العا التعليم التعليمية املخرجات بجودة تقاء من ذلك رملا

 .ءسوا

 بلغات جديدة ات مقر واستحداث ة بو ال اسية الد ات واملقر املنا تحديث ة رضر ر رو ر
العاملية ف واملعا العلوم من دياد و طالع م س ية رأجن  .ز

 ليات ال ن الباحث ن ب الدو والتعاو العلمية ات ا لتبادل دولية ات شرا نعمل
اء ا واستقطاب العاملية ة بو ةال بو ال التخصصات  .مختلف

 انب ا السعودية امعات ا ة بو ال ليات لل النو ر التطو متطلبات م أ من
العل شر ال آليات يخدم بما عاملية؛ جامعات مع دوليا كة مش بيانات قواعد عمل البح

العليا اسات الد وطلبة س التد يئة ألعضاء ة بو ال رلألبحاث  .ر

 ا لياتتكثيف ع ديد ا امعات ا نظام أثر حو والفردي املؤس البح للعمل
السعودية ية العر اململكة بية  .ال
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واملراجع  املصادر

ية عر   :مراجع

محمـــود جـــاء عـــالم، ـــة) ــــ1435(رأبـــو بو وال النفـــسية العلـــوم ـــ البحـــث ـــشر9ط. منـــا ال دار ،
رة القا امعات،  .ل

عب خديجة يم، عإبرا ز العز بحوطـة) م2014(د بيـة ال ليـة مخرجـات ـودة ميـة تقو اسـة رد
الـسعودية يـة العر باململكة ودة ا معاي ضوء ليـة–سدير مجلـة ميـة، تقو اسـة رد

مج بية، ع30ال ص20، ،358-452. 
عـــــــــــن نقــــــــــال خالـــــــــــد، امللــــــــــك جامعـــــــــــة الــــــــــتعلم، ومخرجـــــــــــات ــــــــــودة ا مـــــــــــضان، نــــــــــاء بكـــــــــــر، أبــــــــــو

ً
: ر

Quality.kku.edu.sa 
مدحت ن ياسم محمد، مدحت، النصر، ـا)م2017(أبو وم مف املـستدامة التنميـة عـاده–، –أ

ا رة–مؤشرا القا شر، وال ب للتد ية العر  .راملجموعة
هللا عبـــد بــن حمــد ســعيدي، التعلـــيم،)م2019(رالبو ــ ع ا اســا ع وا عـــة الرا الــصناعية الثــو ر،

عمان–مسقط  .سلطنة
يلجامع، ن امعـة) م2013(محمد ا دار املعاصرة، ية العر ضة ال ظل العا التعليم ر تطو

ة سكند ديدة،  .را
فا محمد ، املعرفـة) ـ1429(ا مجلـة ـاليف؟ الت يـدفع مـن العـا والتعلـيم العام -التعليم

ع السعودية، ية العر باململكة التعليم ة ا رو  .157ز
ا ــــ محمــــد طيــــب، خيــــة) ـــــ1437(تا التا ات التطــــو ظــــل ــــ م وتــــد م إعــــداد راملعلمــــو رر ن

ط املعاصــــرة، الثقافيـــة ات ـــ الـــسالم(،1والتغ أجـــل مــــن بيـــة ال ت،" )4"سلـــسلة ــــس ب ،
اض  .الر

ات ــ محمــد طيـب، امللــك) ـــ1438(ا بجامعــة ــة بو ال العليــا اســات الد ليـة ر تطــو ع رمــشر و
التحليل باستخدام ز جدةعبدالعز ن اع  .الر

محمد أحمد رة) م2019(خليل، القا الوفد، عة، الرا الصناعية ة والثو  .رالتعليم
أحمد ز العز عبد ـ) م2008(داود، ة املـصر امعـات با ـادي لالعتماد حة مق اتيجية اس

مج رة، القا ية، العر بية ال مستقبل ، الدو عض ات خ ع14لضوء ،52. 
جمــــــال ــــــشان، الـــــــصناعية) م2019 (الد ة الثــــــو متطلبــــــات ملواكبـــــــة املعلــــــم إعــــــداد بـــــــرامج ر رتطــــــو

مصر اج، سو جامعة بية، ال لية ب ة بو ال املجلة عة،  . الرا
خليـــل، محمـــود م مـــر مـــان، ــــ) ــــ1435( د بيـــة ال ليـــات أداء ر تطـــو ـــ ـــا ا التقيــــيم ردو ر

ــا تفعيل وســبل غــزة بمحافظــات ية الفلــسطي امعــات ليــة. ا غــزة، ســالمية، امعــة ا
بية ال أصو قسم بية، ال لية بية، ماجست–لال سالة ة، بو ال ة ردا  .ر

يم إبـــرا ، ـــ التعلـــيم) م2012(يالز ملؤســـسات املـــستقب اتي ســـ يـــار ا الفكـــر املـــال يأس ر
الـــــــسنو املـــــــؤتمر ، ع(يالعـــــــا الــــــــسا ـــــــي ـــــــع–العر الرا النوعيــــــــة) الـــــــدو ـــــــة بو ال ليـــــــة لل

ة الف ة، املنصو جامعة ة، رباملنصو ل12-11ر   .م2012إبر
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الــــسيد يم إبــــرا ضــــا لــــضما) م2009(رســــالم، كمــــدخل املعرفــــة ة التعلــــيمرإدا مؤســــسات جــــودة ن
اه دكتو سالة ا، ب جامعة بية، ال لية ا، بب بية ال لية ع حالة اسة د ، ام را ر  . ر

ـــــ ع محمـــــد بـــــن هللا عبـــــد ، ليـــــات) ه1436(يالعــــامر ب ـــــادي داء ر لتطـــــو مـــــستقبلية ــــة ؤر
العــا التعلـيم ل تــدو ـات اتجا ضــوء ـ الــسعودية امعـات ا ــ بيـة بــو.ال ال ياملـؤتمر

بيــة ال ليــات ل ــادي داء ر تطــو و ــشرافية–لالــدو اس ــة ـــوف. ؤر ا جامعــة
ة و6-5الف ص1436جمادي  .98-59ـ،
غادة والتقنية) م2008(العامودي، معة: التعليم ا مدونة، ، التعلي ر ل4التطو  .إبر

، ــــ ا أبــــو محمــــود، والء هللا، محمــــدرعبــــد ر ليــــات) م2014(ــــ ر لتطــــو حــــة مق اتيجية اســــ
املتعلمــــة املنظمــــة نمــــاذج ضــــوء ــــ بيــــة حالــــة(ال اســــة ــــ)رد يــــة العر اســــات الد مجلــــة ر،

ج النفس، وعلم بية ع2ال ص56، ،327-399. 
س أن الناصر عبد اب، الو ـة) م2010(عبد بو ال املعرفـة ا ج خر إكساب بية ال ليات ردو

القياسـيةا اديميـة معـاي ضـوء ـ اصـة ا بيـة وال العامـة بيـة ال مجال ة ورلضر
مــــؤتمر ــــ إ مقـــــدم بحــــث املعلـــــم، إعــــداد امج ــــ املعاصــــرة" ل ـــــة بو ال املعرفــــة مـــــصر: حـــــال

نموذجا
ً

ة".   .م2010نوفم3-2الف
ن وآخــر ذوقــان وأ) ـــ1408(وعبيــدات، وأدواتــھ ومــھ مف ــ العل الفكــر،6ط. ســاليبھالبحــث دار ،

 .عمان
ديكـالن يـدي، ا) ـــ1434(كي واســتخدام الـتعلم مخرجــات تطبيقــي(صـياغة ســعيد: ترجمـة) دليـل

التعلـــيم ة ا بـــو اســـات والد البحـــوث مركـــز أجبـــار، محمـــد ميـــد ا عبـــد ـــي، را الز رمحمـــد زر
العا التعليم ة ا و السعودية، ية العر اململكة رالعا  .ز

سام ن حس نوفم) م2019(المي، س، املدا ر عن)م2019(رتطو نقال  MOWDOO3.COM:  ن
اء الــــــو نــــــوفم) ـــــــ1441(زرمجلــــــس الــــــسعودية، يــــــة العر اململكــــــة ــــــ ديــــــد ا امعــــــات ا ــــام نظــ

السعودية2019 ية العر اململكة اض، الر  .م،
محمــد ـ ع ســميحة ل) م2016(مخلـوف، ل النوعيــة الداخليـة الفيــومالكفــاءة بجامعــة بيـة ال يــة

ـــشر ال املــــال أس تنميـــة يـــ ميدانيـــة.  (ر اســــة ــــة)رد بو ال للعلـــوم الفيــــوم جامعـــة مجلــــة ،
ج ع2والنفسية، ،6. 

الــدو التعلــيم" املــؤتمر بنــاء وإعــادة بيــة ال بيــة" ليــات ال ليــة ــر ة–تقر ــ الف أســيوط، جامعــة
 .م2014مايو،10-11

شادية إ الـتعلم) م2016(رشرة مخرجـات كتابة ر،. دليل والتطـو للتخطـيط س الـرئ نائـب مكتـب
ت ز ب ت، ز ب جامعة ر، والتطو ودة ا م، والتقو عة املتا ن-وحدة  .فلسط
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