اململكة العربية السعودية
جامعة امللك سعود – كلية الرتبية
قسم اإلدارة الرتبوية

توصيف مقرر "سياسة التعليم وإدارته يف اململكة العربية السعودية  533ادت"

الفصل الدرايس الثاين 1438/437هـ
أوال  :وصـف املقـرر :
متكني الطلبة من معرفة سياسة التعليم يف نظام التعليم باململكة العربية السعودية واجلهات الترشيعية والتنفيذية هلذه السياسة وذلك
من خالل دراسة مفهوم السياسة التعليمية ودورها يف توجيه العملية التعليمية وعالقتها بالسياسة العامة للدول وقطاعاهتا املختلفة بجانب
العالقة بني مؤسسات التعليم واجلهات املركزية القائمة عليه.
ثانيا  :أهـداف املقـرر:
 .1هدف عام:
هيدف هذا املقرر إىل متكني الطلبة من معرفة سياسة التعليم يف نظام التعليم باململكة العربية السعودية واجلهات الترشيعية والتنفيذية
هلذه السياسة  ،من خالل دراسة مفهوم السياسة التعليمية ودورها يف توجيه العملية التعليمية وعالقتها بالسياسة العامة للدولة وقطاعاهتا
املختلفة.
 .2أهداف خاصة:
-

تعرف الطلبة عىل مفهوم السياسة التعليمية يف نظام التعليم السعودي.

-

تعرف الطلبة عىل أسس ومصادر السياسة التعليمية يف نظام التعليم السعودي.

-

تعرف الطلبة عىل مراحل وضع السياسة التعليمية يف نظام التعليم السعودي.

-

تعرف العوامل املؤثرة يف صنع سياسة التعليم يف نظام التعليم السعودي.
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ثالثا  :مفـردات املقـرر موزعه عىل أسابيع الفصل الدرايس :
اللقاء
األول

القراءات املطلوبة

املوضوع
االتفاق مع الطلبة ( املاجستري )

-

عىل تنفيذ فعاليات املقرر

عدد

ساعات

األسابيع

االتصال

1

2

الغامدي محدان أمحد  " 1341تطور نظام التعليم يف اململكة
الثاين

مفهوم سياسة التعليم يف اململكة

"  ،الفصل الثالث  ،ص ص .111 – 11

العربية السعودية ( مصادرها ،

الروميي ، ،نييايا ه،ييال  " ، 2002 ،السياسيية التعليمييية

مراحل صنعها )

األمهية واملفهوم "  ،جملة التوثيي الرتبيوي  ،العيدد ( ) 31

1

2

وزارة التعليم.
سياسة التعليم يف اململكة (
الثالث

فلسفتها  ،مصادرها  ،عالقتها
بالسياسة العامة للدولة )
وثيقة سياسة التعليم يف اململكة

الرابع

( األسس العامة الت ،يقوم
عليها التعليم )
وثيقة سياسة التعليم يف اململكة

اخلامس

( األهداف الفرعية جلميع أنامط
ومراحل التعليم )
اجلهات الترشيعية والتنفيذية

السادس

القائمة عىل وضع وتنفيذ
السياسة التعليمية يف اململكة

السابع

اختبار منتصف الفصل

الغامدي محدان أمحد  " 1341تطور نظام التعليم يف اململكة
"  ،الفصل الثالث  ،ص ص .111 – 11
احلقيل  ،سليامن  " 1994 ،نظام سياسة التعليم يف اململكة ،

1

2

ص ص .12 – 11
وزارة املعارف  " 1311 ،سياسة التعليم يف اململكة العربيية
السعودية "  ،الطبعة الرابعة  ،ص ص .31 – 1

وزارة املعارف  " 1311 ،سياسة التعليم يف اململكة العربيية
السعودية "  ،الطبعة الرابعة  ،ص ص .31 – 1

1

1

2

2

الغامدي محدان أمحد  " 1341تطور نظام التعليم يف اململكة
"  ،الفصل الثالث  ،ص ص .111 – 11
متويل  ،مصطفى حممد  " 1329نظيام التعلييم يف اململكية "

1

2

الفصل الثاين  ،ص ص .11 – 11
-

-

-

الغامدي محدان أمحد  " 1341تطور نظام التعليم يف اململكة
الثامن

العوامل ( القوة ) املؤثرة عىل
صنع السياسة التعليمية

"  ،الفصل الثاين  ،ص ص .77 – 14
متويل  ،مصطفى حممد  " 1329نظيام التعلييم يف اململكية "

1

2

الفصل الثاين  ،ص ص .11 – 11
التاسع

السياسات التعليمية يف دول
اخلليج العريب

رضيا  ،حمميد جيواد  " 1991 ،السياسية التعليمييية يف دول
اخلليج العربية " الطبعة الرابعة.

1

2
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اللقاء

القراءات املطلوبة

املوضوع

عدد

ساعات

األسابيع

االتصال

املنقاش  ،سياره عبيد ا  " 1327دراسية حتليليية لسياسية
حتليل وثيقة سياسة التعليم يف

العارش

اململكة

التعليييم يف اململكيية " جمليية جامعيية امللييك سييعود  ،العلييوم
الرتبوية للدراسات اإلسالمية  ،العدد

(  ) 1جمليد (

1

2

 ، ) 19ص ص .330 – 411
احلادي عرش

تطوير وإصالح وثيقة سياسة
التعليم يف اململكة

التوجيري  ،أمحد عثامن  " 2013يف نقد وثيقة سياسة التعلييم
يف اململكييية " أوراق اليييورد https://awrag-79.blg-

1

2

post.1068.hotml

الثاين عرش

الثالث عرش

تفعيل سياسة التعليم يف اململكة
ملواكبة االجتاهات املعارصة
رؤية مستقبلية لسياسة التعليم

الرابع عرش

األملع ، ،عي  " 1329تفعييل سياسية التعلييم يف اململكية
ملواكبة االجتاهات املعارصة "  ،رسالة ماجستري غري من،ورة

1

2

 ،جامعة أم القرى.
عبد اجلواد  ،نور الدين حممد  " 1341تطور نظام التعليم يف

يف اململكة

اململكة " الفصل الرابع عرش  ،ص ص .193 – 111

اختبار هناية الفصل

-

1

2

-

-

رابعا  :نظام تقويم املقرر:
-

احلضور املنتظم للمحارضات (مع مالحظة أن كل " "4تأخرات عن املحارضة ستحتسب كغياب) ( 10درجات).

-

حتضري وتقديم موضوع أو أكثر من مفردات املقرر حتت إرشاف أستاذ املقرر وامل،اركة الفاعلة بالنقد والتحليل لبقية الطالب ( 11
درجة ).

-

إعداد ورقة علمية ( بحث يف أحد موضوعات املقرر) (  11درجة ).

-

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

-

اختبار حتريري (مقايل) هناية الفصل ( 30درجة).

املراجــع:
 .1األملع ، ،ع  " 1329تفعيل سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية ملواكبة اإلجتاهات العاملية املعارصة " رسالة جماستري غري
من،ورة  ،جامعة أم القرى.
 .2التوجيري  ،أمحد عثامن  " 2013يف نقد وثيقة سياسة التعليم يف اململكة عندما تبلغ اخلصومة حد الفجور " املدونة اإللكتورنية تم
اسرتجاعه  1341 / 1 / 9هي . http://awraq-79.blg-post.1086.hotmail ،
 .4احلقيل  ،سليامن عبد الرمحن  " 1341سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية " أسسها  ،أهدافها  ،وسائل حتقيقها  ،إجتاهاهتا ،
نامذج من إنجازاهتا  ،الرياض.
 .3رضا  ،حممد جواد  " 1991السياسات التعليمية يف دول اخلليج العريب  ،الطبعة الرابعة  ،منتدى الفكر العريب  ،عامن – األردن.
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 .1الروم ، ،نايا ه،ال  " 2002السياسة التعليمية األمهية واملفعول " جملة التوثي الرتبوي  ،العدد (  ) 31الرياض.
 .1ال،هوان  ،عبد العزيز ال،هوان  " 1321نقاط القوة والضعا يف وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية من وجهة نظر
املرشفني الرتبويني.
 .7عفيف ، ،حممد عبد اهلادي  " 1971األصول الفلسفية للرتبية " القاهرة  ،مكتبة األنجلو املرصية  ،مجهورية مرص العربية.
 .1العيسى  ،أمحد  " 1347سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية  ،الرياض  ،دار اللواء للنرش والتوزيع.
 .9الغامدي  ،محدان أمحد  ،نور الدين عبد اجلواد  " 1341تطور نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية " الطبعة الرابعة  ،الرياض ،
مكتبة الرشد  ،نارشون.
 .10القايض  ،يوسا  " 1910سياسة التعليم بني اليوم والغد " جملة كلية العلوم اإلجتامعية  ،العدد (  ) 3الرياض  ،جامعة اإلمام حممد
بن سعود اإلسالمية.
 .11قنديل  ،أماين  " 1911دراسة سياسة العامة يف الدول العربية " مركز البحوث والدراسات السياسية  ،القاهرة  ،مجهورة مرص
العربية.
 .12املصوري  ،ع حممد  " 1992دراسة حتليلية لألسس الت ،يقوم عليها النظام التعليم السعودي كام وردت يف سياسة التعليم " رسالة
اخلليج العريب  ،العدد (  ) 30الرياض  ،مكتبة الرتبية لدول اخلليج العريب.
 .14مطر  ،سيا اإلسالم  " 1913نحو إطار لتحليل السياسة التعليمية " جملة كلية العلوم اإلجتامعية  ،العدد (  ) 4الرياض  ،جامعة
اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.
 .13مكتب تربية العريب لدول اخلليج العريب  ، 1991وثيقة األهداف العامة للرتبية وأهداف املراحل الدراسية واألسس العامة للمناهج
يف دول اخلليج العريب.
 .11املنقاش  ،سارة عبد ا  " 2001دراسة حتليلة لسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية مقرتحات لتطويرها " جملة جامعة امللك
سعود للعلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية  ،جملد (  ) 1الرياض.
 .11وزارة املعارف  " 1311 ،سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية " اللجنة العليا لسياسة التعليم  ،األمانة العامة  ،الطبعة
الرابعة.

