اململكة العربية السعودية
جامعة امللك سعود – كلية الرتبية
قسم اإلدارة الرتبوية
توصيف مقرر "حتليل النظم التعليمية  601إدت "

الفصل الدرايس األول 1439/1438هـ
أوالً :وصف املقرر
قادرا عىل
متكني الطلبة من تناول األسس النظرية واملهارات التي من شأهنا أن ُتسهم يف توضيح طبيعة النظام التعليمي وحتليله وتصميم بدائل جتعل منه ً
مواجهة الظروف احلالية واملستقبلية بكفاءة وتزويد الطلبة باملعارف وإثراء خلفيتهم العلمية بنامذج خمتلفة من النظم التعليمية السائدة يف دول العامل.
ثانيـًا :أهداف املقرر
 هدف عام
هيدف املقرر إىل تزويد الطلبة باألسس النظرية واملهارات التطبيقية الستيعاب أسلوب حتليل النظم وتطبيقه عمل ًيا عىل القطاعات الرتبوية
بمختلف مستوياهتا االسرتاتيجية والتنفيذية بام يسهم يف فهم النظام الرتبوي وتطويره.
 أهداف خاصة
 تزويد الطلبة باملعارف وإثراء خلفياهتم العلمية بنامذج خمتلفة من النظم التعليمية السائدة يف دول العامل. تعرف الطلبة عىل أسلوب حتليل النظم التعليمية. إكساب الطلبة القدرات الالزمة لتحليل النظم التعليمية ليتمكن من حتليل وتقويم النظم التعليمية. تعرف الطلبة عىل املعايري واملؤرشات الكمية والكيفية لتحليل النظم التعليمية.ثالثـًا :مفردات املقرر موزعة عىل أسابيع الفصل الدرايس
اللقاء

املـــوضـــــوع

عدد األسابيع

ساعات االتصال

األول

االتفاق مع طلبة (الدكتوراه) عىل تنفيذ فعاليات املقرر

-

2

الثاين

املفاهيم واألسس النظرية للنظام الرتبوي

1

2

الثالث

مفهوم النظام التعليمي (الرتبوي) خصائصه وأنامطه ومكوناته

1

2

الرابع

العوامل املؤثرة يف نظام التعليم

1

2

اخلامس

نظرية النظم اإلدارية

1

2

السادس

األساليب واملؤرشات املستخدمة يف حتليل النظم التعليمية

1

2

السابع

أسلوب حتليل النظم (مفهومه ،عنارصه ،خطوات تطبيقه)

1

2

الثامن

اختبار منتصف الفصل

-

-

التاسع

معايري حتليل النظم التعليمية (املؤرشات الكمية)

1

2

العارش

معايري حتليل النظم التعليمية (املؤرشات الكيفية)

1

2

احلادي عرش

نامذج من النظم التعليمي يف الدول املتقدمة والنامية

1

2

الثاين عرش

دراسة حتليلية نقدية مقارنة لنظم التعليم يف البلدان العربية

1

2

الثالث عرش

حتليل النظام التعليمي يف اململكة العربية السعودية (رؤية مستقبلية)

1

2
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اختبار هناية الفصل

-

-
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اختبار هناية الفصل

1

2
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رابعـًا  :نظام تقويم املقرر
 احلضور املنتظم للمحارضات (مع مالحظة أن كل "  "3تأخرات عن املحارضة ستحسب كغياب ( )10درجات). حتضري وتقديم موضوعني أو أكثر من مفردات املقرر حتت إرشاف أستاذ املقرر واملشاركة الفاعلة بالنقد والتحليل لبقية الطالب ( )20درجة. إعداد ورقة علمية (بحث يف أحد موضوعات املقرر) ( )15درجة. اختبار حتريري مقايل منتصف الفصل األسبوع الثامن ( )15درجة. اختبار حتريري مقايل هناية الفصل ( )40درجة.خامسـًا :مراجع املقرر
 املراجع العربية:
 .1الغامدي ،محدان أمحد ،نور الدين عبد اجلواد (1436هـ)" .تطور نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية" الطبعة الرابعة ،الرياض ،مكتبة
الرشد ،نارشون.
 .2البوهيي ،فاروق شوقي2001( .م) .التخطيط التعليمي عملياته ،ومداخله ،التنمية البرشية وتطوير أداء املعلم ،دار قباء ،القاهرة.
 .3صائغ ،عبد الرمحن أمحد (1409هـ1989/م) .رؤية معارصة ملفهوم املخرجات التعليمية ،جملة جامعة امللك سعود ،م ،1العلوم الرتبوية ()2 ،1
ص ص.21 – 3
 .4صائع ،عبد الرمحن أمحد (1424هـ) .التعليم وسوق العمل يف اململكة العربية السعودية رؤية مستقبلية للعام 1441/1440هـ (2020م).
اللقاء السنوي احلادي عرش للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية  28 – 27صفر 1424هـ.
 .5صائع ،عبد الرمحن أمحد (1429/1428هـ) .حمارضات مادة حتليل نظم تعليمية ،كلية الرتبية ،جامعة امللك سعود ،الرياض.
 .6العاص ،ثناء يوسف (1987م) .دراسة حتليلية لنظام التعليم يف اليابان ،جملة دراسات تربوية ،جملد ( ،)8القاهرة ،عامل الكتب.
 .7خليل ،نبيل وأمحد عنرب (2002م) .دراسة حتليلية مقارنة لنظام التعليم اإللزامي ،جملة الرتبية العدد السابع ،القاهرة.
 .8طاهر حممد عبد الرزاق ،أسلوب النظم يف الرتبية وتطبيقه عىل تطوير طرق التدريس ،جملة الرتبية احلديثة ،العدد السادس ،السنة الثانية ،أغسطس
1975م ،ص ص.26 – 17
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