
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 نموذج توصيف مقرر دراسي
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 جامعة المجمعه إسم المؤسسة التعليمية: هــ3/3/1439  التوصيف:تاريخ  

 كلية التربية / قسم العلوم التربوية  القسم: /لكليةا

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و . أ
    Edu118 سياسة ونظام التعليم فى المملكة العربية السعودية . اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .1

 (2) . عدد الساعات المعتمدة : 2 .2

 جميع برامج الكلية. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3 .3

 

 المستوى الثاني .5 . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .4

 اليوجد .7 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .6

 اليوجد .9 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .8

 الينطبق . موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

 %100 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ب
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 تعليقات:
................................................................................................................................................ 

 األهداف . ب
 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 واألسس التى يقوم عليها نظام  التعليم فى المملكة  العربية السعودية.  إكساب الطالب المعلم المعرفة بالمبادئ

ومقارنة التعليم في المملكة بالتعليم في  و أهم  التحديات  التربوية التى تواجه مسار  التعليم بالمملكة العربية السعودية-

 دول أخرى

 المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

 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-  
 
 الموضوعات التي سيتم تناولها:-1

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس
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   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .1

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق

 30 .............. .............. .............. .............. 2 ساعات التدريس الفعلية

 2 .............. .............. .............. .............. 2 الساعات المعتمدة

 

 اليوجدأسبوعيا  :يقوم بها الطالب خالل التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .2
 

 

واستراتيجيات الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها لمجاالت اإلطار مخرجات التعلم للمقرر وفقاً  .3

 تدريسها

 

 

 جدول مخرجات التعلم للمقرر

 

 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

 )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقويم

 المقرر يستطيع كل طالب أن:في نهاية دراسة المعارف 

يحدد العالقة بين مبادئ وثيقة سياسة التعليم ومراحل السلم التعليمى بالمملكة 

 العربية السعودية

 المشاركة  الصفية. المحاضرة

يتعرف أوجه الشبه واالختالف بين مراحل التعليم العام واألهلى بالمملكة 

 العربية السعودية

واألنشطة التكليفات  المناقشة

 البحثية

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المهارات اإلدراكية

 الحلقات العلمية يقارن بين النظام التعليمي والنظم التعليمية بالدول المختلفة

 

 االختبارات التحريرية

 

 يفسر أهم التوجهات المستقبلية للتعليم بالمملكة العربية السعودية

 

التكليفات واألنشطة  المناقشة

 البحثية

 
 عناصره–خصائصه –مفهومه  :العربية السعوديةالنظام التعليمي بالمملكة 

 

1 2 

 4 2 مبادىء السياسة التعليمية بالمملكة العربية السعودية      
 4 2 التعليم العام بالمملكة العربية السعودية:)أهدافه- والتخطيط له ومراحله- أنواعه  (.

 -ومراحلهوالتخطيط له  -)أهدافهبالمملكة العربية السعودية التعليم العالي
 (أنواعه

2 4 

 2 1 اختبار اعمال السنة
 4 2 التحديات  التى تواجه مسيرة التعليم بالمملكة العربية السعودية       

 2 1 التجديدات التربوية فى مسار التعليم بالمملكة العربية السعودية
 2 1 التوجهات  المستقبلية للتعليم بالمملكة العربية السعودية

 2 1 اعمال السنهاختبار 
دراسة مقارنة بين نظام وسياسة التعليم بالمملكة العربية  السعودية  وعددا 

 من النظم التعليمية العالمية
 

2 4 
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 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت

 )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقويم

للتعليم بالمملكة العربية السعودية  يستنتج اهم التجديدات  أسئلة شفهية  

يتبع مبادئ وثيقة سياسة التعليم لتحقيق األهداف المرجوة من التعليم كما 

 وردت بالوثيقة

 التعلم الفردي

 

 االختبارات التحريرية

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

يتعامل مع الزمالء في إعداد التكليفات الجماعية متحمالً مسئولية تعلمه 

 ملتزما بآداب الحوار

 

استراتيجية 

 التعلم التعاونى

 ا لمناقشة

 

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: العدديةمهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات 

يتواصل بفاعلية مع االقران في مجموعات العمل المكلفة باألنشطة المختلفة 

 بواسطة ) الشبكة العنكبوتية (.

 

 التعلم الذاتى

 التعلم التعاوني

 

 المهارات النفس حركية

 .................. .................. ال يوجد

 
 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .4

 األسبوع مهمة التقويم
 النسبة 

 من التقويم النهائي

 كما هو محدد بالتقويم االختبار النهائى
60 

 السادس اختبار أعمال سنة)فصلي أول (
10 

 10 الثامن اختبار أعمال سنة)فصلي ثانى (
 

 5 مستمر واإلنتباه والمشاركةاإلنتظام في الدراسة اإللتزام بالحضور 

التي تواجهه  عمل ملف قراءات وتطبيق أساليب حل المشكالت
 التعليم في المملكة

 10 مستمر

عمل مقارنة بين التعليم في المملكة العربية السعودية والتعليم 
 5 مستمر في أحدى الدول العربية او االجنبية .

 
 

 

 د. الدعم واالرشاد األكاديمي للطالب

 

مصادر التعلّم: -هـ   

تتاح للطالبات فرصة التواصل مع مسئولى المقرر خالل الساعات المكتبية المتاحة أسبوعيا ووفقا لجدول 

                                 البريد اإللكترونىالمحاضرات : 

 الكتب المقررة المطلوبة:-1

بن ناصر السويد: نظام وسياسة التعليم في المملكة العربية السعودية )توثيق الماضي وقراءة الحاضر  د.محمد

 هـ1437،مكتبة الشقري،الرياض، واستشراف المستقبل(
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 المرافق المطلوبة . ه
 Overhead Projector -ومزودة بأجهزة عرض  طالبة(.60قاعة دراسية ) . المباني:-1

 

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

 ال توجدمصادر أخرى: -3
 

 تطويره  إجراءاتتقويم المقرر الدراسي و . ز
 

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

 تحليل نتائج الطالبات في المقرر . -

  . مناقشة مشاريع الطالبات البحثية وتقويمها-     

 استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم:-2

 -استمارة تقييم المقرر .

ديمي الخاص به والوارد في توصيف المقرر.مراجعة مدى االلتزام بخطة المقرر والمحتوى األكا -  

  التأكد من االلتزام بالجدول الدراسي وباألداء التدريسي والساعات المكتبية -

 عمليات تطوير التدريس:-3

 استخدام حل المشكالت  واالستقصاء واالكتشاف .

التعلم التعاونى .-  

زيادة األنشطة البحثية .-  

إضافة تكليفات منزلية للطالبات )تلخيص لمقالة (. -  

مناقشة الطالبات واالطالع على آرائهم في محتوى المقرر. -  

 المراجعة المستمرة لما يتم تدريسه في الجامعات األخري في مجال موضوع الدراسة وآليا -

 المراجع الرئيسة:-2

بن عائل الحربي واخرين : نظام التعليم بالمملكة العربية السعودية )الواقع والمأمول ( ،مكتبة الرشد ، الرياض  د.قاسم
 ه1433،

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

 ه1431ام التعليم فى المملكة العربية السعودية ، مكتبة الرشد ، حمدان بن أحمد الغامدي :تطور نظ

 الكتب والمراجع التي يوصى بها: -3

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

 اإلنترنت...الخ:المراجع اإللكترونية، مواقع -4

 - موقع edu search ,googleا يتضمنه من مواقع تربوية تتصل بالمقررمو 

 مواد تعليمية أخرى:-5

تحتوى على عروض باور بوينت متعلقة بالمقرر  c.d أقراص تعليمية مضغوطة-   
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 عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب:-4

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

مراجعة األوراق التي تم تصحيحها من قبل أستاذة المقرر وعضو أخر بالقسم .   

 مراجعة عينة من كراسات اإلجابة من قبل عضو تدريس خارجى -

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها: -5

 يمكن التخطيط لتطوير فعالية المقرر الدراسي من خالل :

 االجتماع الدوري ألعضاء هيئة التدريس القائمين علي تدريس المقرر لتقرير نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف .-

التقييم النهائي الستبانات تقييم المقرر . -  

ة . التخطيط لتطوير فعالية المقرر الدراسي تبعا للمعطيات الحديث -  

االسترشاد بآراء وإسهامات األساتذة اآلخرين الذين يقومون بتدريس المقرر ذاته أو الذين سبق لهم تدريسه  -

 لالستفادة من خبراتهم.

اعتماد أسلوب االعتماد األكاديمي في مراجعة المقررات. -  

 

 

 

 

 اسم منسق البرنامج :

 

 

 

 

  د. عقل عبد العزيز العقل

  التاريــــخ : ......................................... التوقيـــــــــــــــــــــع :

 

       


