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 "إدت 631نظام التعليم العايل يف اململكة "توصيف مقرر 

 هـ  1436/1437الفصل الدرايس األول 

 رر : ـف املقـوص

حقق نظام التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية إنجازات كمية ونوعية متعددة خالل مدة زمنية قياسية إذا قورنت بام حيتاجه 

كل أرجاء البالد وقيام التعليم العايل يف  –جامعات وكليات  –التعليم العايل من وقت وجهد ومال، حيث عمت مؤسسات التعليم العايل 

                                                                                             عنرص حتى يتحقق هلذا النوع من التعليم معناه وحتقيق الغرض منه ويكون قادرا  بإذن اهلل عىل تأهيل الفرد توفري أكثر من اململكة تطلب 

 السعودي للدور املطلوب منه.

  :ررـداف املقـأه

 هدف عام:  .1

هو هيدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب بأهم املعارف يف جمال التعليم العايل، حيث أن نظام التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية 

ية الدولة يف تطوير ثقافتها وجتديد فكرها ومعايشة عرصها، وتنمصورة لثقافة الدولة وفكرها وغاياهتا وأهدافها، كام أن هذا املقرر هو وسيلة 

 مواردها وحتديث إمكاناهتا، وذلك من خالل دراسة مفهوم نظام التعليم العايل يف اململكة، فلسفته، والقوة التي سامهت يف تشكيله، مراحل

 .تطوره، أهدافه

 كام هيدف املقرر إىل دراسة استرشاف مستقبل التعليم العايل يف اململكة.

 أهداف خاصة:  .2

 .تعليم العايل يف اململكة العربية السعوديةالتعرف عىل مفهوم وفلسفة نظام ال 

 التعرف عىل العوامل املؤثرة يف نظام التعليم العايل يف اململكة. 

 تطبيق أهداف التعليم العايل يف اململكة عىل خمرجات نظام التعليم. 

 إدراك أمهية ربط أهداف نظام التعليم العايل يف اململكة بخطط التنمية. 

  



        

 

 

 اململكة العربية السعودية

 كلية الرتبية –جامعة امللك سعود 

 قسم اإلدارة الرتبوية

 

 املقـرر:  مفردات

 وعـــــــــــــــاملوض اللقاء
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 االتصال

 2 1 االتفاق مع الطالب )مرحلة الدكتوراه( عىل تنفيذ فعاليات املقرر. األول

 2 1 مفهوم نظام التعليم العايل يف اململكة وفلسفته. الثاين

 2 1 اململكة.مفهوم أسلوب حتليل النظم وتطبيقه عىل نظام التعليم العايل يف  الثالث

 2 1 العوامل املؤثرة يف نظام التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية. الرابع

 2 1 مراحل تطور نظام التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية. اخلامس

 2 1 أهداف التعليم العايل ولوائحه التنظيمية. السادس

 2 1 يف اململكة العربية السعودية.القوة التي شكلت التعليم العايل  السابع

 اختبار منتصف الفصل الدرايس الثامن

 التاسع
مؤسسات التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية )مؤسسات التعليم العايل التي ترشف 

 عليها وزارة التعليم العايل، مؤسسات التعليم العايل التي ترشف عليها اجلهات األخرى(.
1 2 

 2 1 التعليم العايل األهيل يف اململكة العربية السعودية )أهدافه، سياساته، مؤسساته(. العارش

 2 1 وظائف مؤسسات التعليم العايل يف نظام التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية. احلادي عرش

 2 1 السعودية.رؤية مستقبلية لنظام التعليم العايل يف اململكة العربية  الثاين عرش

 2 1 أخالقيات مهنة التعليم يف نظام التعليم العايل باململكة العربية السعودية. الثالث عرش

 اختبار هناية الفصل الرابع عرش

 طرق تدريس املقرر:

 الطريقة النظرية: طريقة املحارضة اإللقاء. .1

 الذي يعتمد عىل تبادل األفكار.استخدام املناقشة التعليمية )احلوار التعليمي(  .2

 تدريب الطالب عىل حل املشكالت اإلدارية املرتبطة باملواقف التعليمية املختلفة. .3

 استخدام السبورة الذكية، تطبيقات إدارية من الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت(. .4
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 نظام تقويم املقرر: 

 درجات(.  10) املحارضة ستحتسب كغياب(تأخرات عن  "3"احلضور املنتظم للمحارضات )مع مالحظة أن كل  -

ملف املقرر )ملف اإلنجاز( يضم مجيع األوراق ذات العالقة بموضوع املقرر )تقارير، مواضيع ذات عالقة من اإلنرتنت، جتارب،  -

 درجة( 10واجبات( )

 درجة(. 10إعداد موضوع يمثل أحد مفردات املقرر، وعرضه ومناقشته داخل املحارضة ) -

 درجة(. 30الفصل )األسبوع الثامن( ) اختبار منتصف -

 درجة(.  40اختبار هنائي ) -

 ع: ــاملراج

 املراجع التي يمكن االستفادة منها: 

، الرابعة، تطور نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية، الطبعة (هـ1436محدان أمحد الغامدي، نور الدين حممد عبد اجلواد ) 

 مكتبة الرشد، الرياض.

هـ(، رؤية مستقبلية لوظائف كليات املعلمني يف اململكة العربية السعودية، مركز البحوث الرتبوية 1422أمحد الغامدي )محدان  

 نفسية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.وال

لوصول اإلعالن العاملي عن التعليم العايل للقرن احلادي والعرشين الذي أعدته منظمة اليونسكو كمؤرش للدول األعضاء فيها ل 

 ألولويات اخلطط التنفيذية يف التعليم العايل.

والتي حددت أهداف التنمية  "الورقة اخلرضاء إلحداث نقلة يف التعليم العايل"تقرير وزارة التعليم العايل يف جنوب أفريقيا بعنوان  

 . إسرتاتيجياتوكيفية تطبيق هليكلته ولوائحه وأسلوب متويله  ورؤيتها للتعليم العايل، ووضعت إطارا

ويعرض التقرير توجهات التعليم م، 2003والذي أقره الربملان الربيطاين يف فرباير عام  "الرؤية املستقبلية للتعليم العايل"تقرير  

 اجلامعي يف بريطانيا خالل السنوات األربع سنوات التالية إلصدارها.

تقرير "، بعنوان: "Dearing Report"ملعروف بتقرير اللورد ديرينج يف بريطانيا وا "اللجنة الوطنية لبحث التعليم العايل"تقرير  

 استقصاء اللجنة الوطنية للتعليم العايل، والذي هدف لوضع خطة للتعليم العايل يف بريطانيا ملدة عرشين سنة قادمة.

 .م(، برنامج األمم املتحدة اإلنامئي ومؤسسة حممد بن راشد آل مكتوم2009تقرير املعرفة العريب ) 

 (.ACPAاالحتاد األمريكي ملنسويب الكليات ) "توجهات التعليم العايل يف القرن احلايل"دراسة  

النمسا (، التي ضمت تسع دول منها: CHEPSالدراسة التي أعدها، مركز دراسات سياسة التعليم العايل يف دول غرب أوربا ) 

 موضوعات وتوجهات يف سياسة التعليم العايل."كانت بعنوان والدنمرك وفرنسا وأملانيا وهولندا والسويد وامللكة املتحدة و

 هـ(.1430مسودة اخلطة اإلسرتاتيجية للتعليم اجلامعي آفاق، وزارة التعليم العايل ) 

هـ، الطبعة الرابعة، 17/9/1389( بتاريخ 779هـ(، حسب قرار جملس الوزراء ذي الرقم )1390وثيقة سياسة التعليم ) 

 .هـ1416



        

 

 

 اململكة العربية السعودية

 كلية الرتبية –جامعة امللك سعود 

 قسم اإلدارة الرتبوية

 

، وكالة الوزارة للتخطيط "حالة التعليم العايل يف اململكة العربية السعودية"م(، تقرير 1431/2010العايل ) وزارة التعليم 

 واملعلومات.

 هـ.1430التقرير السنوي إلنجاز اهليئة الوطنية للتقويم واالعتامد األكاديمي،  

 .www.ksu.edu.saموقع جامعة امللك سعود،  

 .www.kau.edu.saموقع جامعة امللك عبد العزيز،  

 .www.kfupm.edu.sa/kfupm/arabicموقع جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن،  

 .http//www.kfu.edu.saموقع جامعة امللك فيصل، 

 .http//www.ksu.edu.saموقع اخلطة اإلسرتاتيجية جلامعة امللك سعود  

 .www.unessco.ogr/new/en/unescoاليونسكو  –والعلوم موقع منظمة األمم املتحدة للرتبية والثقافة  

 .www.isesco.org.ma –اإليسسكو  –موقع املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم  

 .www.alecso.org.tn –أليسكو  –موقع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  

 .www.isesco.org.ma –اإليسكو  –موقع املنظمة اإلسالمية للرتبية والثقافة والعلوم  

 .www.alecso.org.tn –اإليسكو  –موقع املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم  

 .www.mohe.gov.sa –موقع وزارة التعليم العايل  

 .www.abegs.org/Aportalموقع مكتب الرتبية لدول اخلليج العربية  

 .www.oecd.org/home –منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  
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- UNESCO (1998). World Conference on Higher Education Hhigher Education in the Twenty-first 

Century Vision and Action, UNESCO, Paris, 5-9 October 1998, Volume I, Final Report UNESCO. 
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