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 9من  2الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة أ( التعريف
 Edu118 املقرر:رمز  العربية السعودية التعليم فى المملكة سياسة ونظام  :راملقر  اسم-1 

 (  2)..  الساعات املعتمدة:  عدد- 2 .1
 :أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  الربنامج- 3 .2
3.  

 جميع برامج الكلية

 .....................اللغة العربية ...  .5 لغة تدريس املقرر:  – 4 .4
 

 .....................د.محمد السويد  راسي: اسم منسق املقرر الد- 5 .6
 

                     :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي-6
                            

 المستوى الثانى .

 يوجد  ال                            (:املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت- 7 .7
 

 يوجد ال                            (: ملتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدتا- 8 .8
 ال ينطبق موقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية: - 9

 التدريس اسلوب – 10
  %100 النسبة املئوية:  √ حماضرات تقليدية –أ 

  ....... % املئوية: النسبة   خمتلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  ....... % النسبة املئوية:   التعلم االلكرتوين –ج 
  . %... النسبة املئوية:   مراسله –د 
  ....... % النسبة املئوية:   اخرى-هـ 

 مالحظات:
........................................................................................................... 

 

  ( األهداف:ب

 ماهو اهلدف األساسي من هذا املقرر:-1
 واألسس التى يقوم عليها نظام  التعليم فى المملكة  العربية السعودية.  إكساب الطالب املعلم املعرفة باملبادئ

 ةلتعليم بالمملكة العربية السعوديأهم  التحديات  التربوية التى تواجه مسار  ا و-
 

 .  الدراسي ........ املقرروحتسني ا  أية خطط يتم تنفيذها لتطوير صف بإجي-2
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 إستخدام العروض التقديمية واألفالم التعليمية التى توضح تطور مراحل التعليم المختلفة . -
تحليل مجموعة من المشكالت المتعلقة ببنود وثيقة سياسة التعليم .  -  
.تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة -  
 اإلطالع علي الدراسات الحديثة والمتصلة بالمقرر-  
 
 

 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس

–مفهومه :                                                  النظام التعليمي بالمملكة العربية السعودية
 عناصره –ه خصائص

 

 
1 

 
2 

 
 مبادىء السياسة التعليمية باململكة العربية السعودية -

 
1 

 
    2 

  - التعليم العام باململكة العربية السعودية: )أهدافه- والتخطيط له ومراحله- أنواعه  (.  
2 

 
      4 

 واعه  (أن -والتخطيط له ومراحله -)أهدافه باململكة العربية السعودية التعليم العالي
 

 
2 

 
4 

 
 التحديات  الىت تواجه مسرية التعليم باململكة العربية السعودية -

 
1 

 
 2 

  التجديدات الرتبوية ىف مسار التعليم باململكة العربية السعودية -
2 

4 

 2 لكة العربية السعوديةالتوجهات  املستقبلية للتعليم باملم
 
 

 
 4 

 م باململكة العربية  السعودية  وعددا من النظم التعليمية العامليةدراسة مقارنة بني نظام وسياسة التعلي
 

 
2 

 
 4 
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  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2
 

 المختبر فصول دراسية المحاضرة
عملي/ميداني/      

 تدريبي
 االجمالي أخرى

 ساعة 26 ............ ............ ............ ............ 2 ساعات التدريس

 ساعة 26 ............ ............ ............ ............ 2 الساعات المعتمدة

 
 

اليوجد . ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / ساعات دراسة خاصة إضافية-3
........... 

واستراتيجيات الوطني للمؤهالت ومالئمتها مع طرق التقويم  باإلطارالتعلم مخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت  – 4
 التدريس.

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 طرق التقويم التدريس

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المعارف 1.0
ئ وثيقة سياسة التعليم ومراحل السلم التعليمى حدد العالقة بين مبادي 1.1

 بالمملكة العربية السعودية 
المشاركة  الصفية.  المحاضرة

        

حدد أوجه الشبه والخالف بين مراحل التعليم العام واألهلى بالمملكة ي 1.2
 العربية السعودية 

التكليفات واألنشطة  المناقشة  
 البحثية

 إختبارات العصف الذهنى  اسة التعليم كما وردت ببنود الوثيقة طبق أهداف وثيقة سيي 1.3
أعمال السنة   

 إختبارات نهائية حل المشكالت  عطى أمثلة للتجديدات التربوية فى مجال التعليم العام ي 1.4

 الحلقات العلمية  قارن بين النظام التعليمى والنظم التعليمية بالدول المختلفة ي 1.5
 

حريريةاالختبارات الت  
 

 فسر أهم التوجهات المستقبلية للتعليم بالمملكة العربية السعودية ي 1.6
 

البحث واإلطالع . التكليفات واألنشطة  
 البحثية
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 التدريس

 طرق التقويم

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المهارات المعرفية 2.0
نيات و استخدام التق صنف مراحل السلم التعليمى بالمملكة العربية السعودية ي 2.1

أسلوب العرض 
power point 

التكليفات واألنشطة 
 البحثية.

 المشاركة  الصفية. التعلم التعاوني تعرف على أهم المستجدات التى طرأت على النظام التعليمى ي 2.2

من التعليم كما وردت تبع مبادئ وثيقة سياسة التعليم لتحقيق األهداف المرجوة ي 2.3
 بالوثيقة 

 التعلم الفردي
 

 االختبارات التحريرية 

التكليفات واألنشطة  المناقشة   وازن بين أهداف المراحل التعليمية المختلفة ي 2.4
 البحثية.

 المشاركة  الصفية. العصف الذهنى  ناقش أهم التحديات التى تواجه النظام التعليمى ي 2.5

ختبارات التحريرية اال حل المشكالت  قارن بين التعليم األهلى والتعليم الفنى ي 2.6  

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0
3.1  

لمواجهة التحديات المستقبلية  فى مجال التعليم شارك بالنقد والحوا ري  
استراتيجية 
  التعلم التعاونى

 ا لمناقشة 
 

إستراتيجية - التجديدات بالنظام التعليمي  قترح األساليب الممكنة  إلحداثي 3.2
العصف الذهني 
. 

 التقييم الشفهى   

إستراتيجية البحث  وازن بين مصادر التمويل والتوجهات المستقبلية لنظام التعليم ي 3.3
واإلستقصاء في 
 مصادر المعلومات

التكليفات واألنشطة 
 البحثية.

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: مهارات التواصل وتقنية املعلومات واملهارات العددية 4.0
4.1  

 على شبكة اإلنترنت  اتموضوععن بحث بحثا ذاتيا ي
 اإلختبار التحريري التعلم الذاتى 

4.2  
 شارك داخل مجموعات األقران ي

 التقييم الشفهي  . التعلم التعاوني

 املهارات النفس حركية 5.0
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 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو 5
 

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

1 
 

كما هو محدد  االختبار النهائى
 60 بالتقويم 

2 
 

 السادس  اختبار أعمال سنة)فصلي أول (
10 

3 
 

 اختبار أعمال سنة)فصلي ثانى (
 10 الثامن 

4 
 

 
 5 مستمر  اإلنتظام في الدراسة وعدم الغياب المتكرر واإلنتباه والمشاركةاإللتزام بالحضور 

5 
 

 عمل ملف قراءات وتطبيق أساليب حل المشكالت
 10 مستمر

6 
 

 
 5 مستمر  عمل مشروع بحثي جماعي ومناقشته
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 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
 تتاح للطالبات فرصة التواصل مع مسئوىل املقرر خالل الساعات املكتبية املتاحة أسبوعيا ووفقا جلدول احملاضرات : ...

 : د/حممد السويد  اإلسم -

                                 dr.alswyeed@mu.edu.sa:الربيد اإللكرتوىن

 

 هـ   مصادر التعلم 
 الكتب المقررة المطلوبة:-1

 -د.قاسم بن عائل الحربي واخرين : نظام التعليم بالمملكة العربية السعودية  –
 ھ1433)الواقع والمأمول ( ,مكتبة الرشد , الرياض ,

 المراجع الرئيسة:-2

,  ھ 1428محمد معجب الحامد ,التعليم فى المملكة العربية السعودية )رؤية الحاضر وإستشراف المستقبل (, مكتبة الرشد ,
 .4ط

 ھ1431حمدان بن أحمد الغامدي :تطور نظام التعليم فى المملكة العربية السعودية , مكتبة الرشد , 

  ا:بهيوصى  والمراجع التيالكتب -3

 وثيقة سياسة التعليم فى المملكة العربية السعودية  
 منجزات خطط التنمية )حقائق وأرقام (,وزارة التخطيط ,اإلصدار الحادى والعشرون-

 المراجع اإللكترونية, مواقع اإلنترنت...الخ:-4
 - موقع edu search ,google ا يتضمنه من مواقع تربوية تتصل بالمقررمو 

 أخرى:مواد تعليمية -5
تحتوى على عروض باور بوينت متعلقة بالمقرر  c.d أقراص تعليمية مضغوطة-   

 المرافق الالزمة: و.
 المباني:-1

 . ( 60قاعة دراسية.)ومزودة بأجهزة عرض  طالبة- Overhead Projector 
 

 مصادر الحاسب اآللي:-2
 قاعة تدريسية مجهزة بحاسب ألي وسبورة ذكية وأجهزة عرض رقمية

 ال توجد  أخرى:ادر مص-3
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 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 

 التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية -1
 من خالل إستبانات عن المقرر يتم توزيعه على الطالبات . -

 تحليل نتائج الطالبات في المقرر . -

  . ية وتقويمهامناقشة مشاريع الطالبات البحث-     

 
 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو -2

تقييم المقرر . استمارة - 
مراجعة مدى االلتزام بخطة المقرر والمحتوى األكاديمي الخاص به والوارد في توصيف المقرر. -  
  المكتبيةالتأكد من االلتزام بالجدول الدراسي وباألداء التدريسي والساعات  -

 التدريس:عمليات تطوير -3
. واالكتشاف واالستقصاء حل المشكالت  استخدام  

التعلم التعاونى .-  
زيادة األنشطة البحثية .-  
إضافة تكليفات منزلية للطالبات )تلخيص لمقالة (. -  
مناقشة الطالبات واالطالع على آرائهم في محتوى المقرر. -  
 دريسه في الجامعات األخري في مجال موضوع الدراسة وآلياالمراجعة المستمرة لما يتم ت -
 الطالب:عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى -4

 تدقيق ومراجعة  تصحيح عينة من أعمال الطالبات  بواسطة مدرسين مستقلين. -

مراجعة األوراق التي تم تصحيحها من قبل أستاذة المقرر وعضو أخر بالقسم . -   
 ن كراسات اإلجابة من قبل عضو تدريس خارجىمراجعة عينة م -
 الدراسي والتخطيط لتطويرها: فعالية المقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى  -5

 يمكن التخطيط لتطوير فعالية المقرر الدراسي من خالل :
 ومعالجة نقاط الضعف .الدوري ألعضاء هيئة التدريس القائمين علي تدريس المقرر لتقرير نقاط القوة  االجتماع-
تقييم المقرر . الستباناتالتقييم النهائي  -  
التخطيط لتطوير فعالية المقرر الدراسي تبعا للمعطيات الحديثة .  -  
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سبق لهم تدريسه لالستفادة من  الذيناالسترشاد بآراء وإسهامات األساتذة اآلخرين الذين يقومون بتدريس المقرر ذاته أو  -
 خبراتهم.

اد أسلوب االعتماد األكاديمي في مراجعة المقررات.اعتم -  
 

 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر
 خالد العفيصاند.  االسم:  د.محمد السويد  االسم:
 ................................. التوقيع:  ................................. التوقيع:
 ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:  . هـ....... / ....... / ...... التاريخ:

 
 

 تم اعتماد توصيف المقرر 
هـ 1432/ . 7/ 16بتاريخ  (27)في جلسة القسم رقم   

 
   

 


