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 معلومات عن املقرر:

 مربرات اختيار املقرر:

من اهم " كونه السعودية  العربية اململكة يف التعليمية والسياسة اإلدارةمت اختيار مقرر "      
ن السياسة التعليمة أحد أيف مقرر  هذاوألمهية  والتخطيط الرتبوي ،اإلدارة قسم ات يف قرر امل

أهم أركان السياسة العامة يف مجيع الدول وكما أّن النظام التعليمي يستمد قّوته وجودة خمرجاته 
 كتابقد مت الرجوع إىل  و  ،بناء على وصف املقرراتو  من انطالقه من سياسة تعليمية اثبتة

 األسس، التعليم، لنظام التارخيية اجلذور السعودية العربية اململكة يف التعليم وسياسة نظام)
مجيع  أن كون   مرجعك (املنجزات من مناذج االجتاهات، حتقيقها، وسائل وبعض األهداف،

ضمن موضوعات  الواردة يف توصيف املقرر من قسم االدارة والتخطيط الرتبوي املفردات
 .الكتاب

 

 السعودية العربية اململكة يف التعليمية والسياسة اإلدارة اسم املقرر
 612إدت  رمز املقرر

 املاجستري يف اإلدارة والتخطيط الرتبوي الربانمج األكادميي
 اإلدارة والتخطيط الرتبوي القسم العلمي

 الرتبية الكلية
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جلامعةا

 األول الفصل الدراسي
 الكتاب املقرر

 الكتب قائمة التعلم مصادر

 نظام وسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية
 م(2011احلقيل) نعبد الرمحد. سليمان 
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 :اهداف املقرر

الطالبة ابلتعليم ابململكة العربية السعودية من حيث نشأته وتطوره وإداراته والقوى تعريف      
املؤثرة يف النظام التعليمي السعودي واملؤسسات املشرفة عليه، وتفاعله مع التغريات االجتماعية 
واملعرفية على حنو ميكن الطالبة من فهم واقع إدارة التعليم والوقوف على بعض مشكالت 

 ف مستقبله.واستشرا

 :حملتوىا

 :         من قسم االدارة والتخطيط الرتبوي وفقاً لتوصيف املقرر

 العربية السعودية. نشأة وتطور التعليم وإداراته يف اململكة .1
 .، األمهية()املفهومالسياسة التعليمة  .2
 العربية السعودية. سياسة التعليم يف اململكة .3
 التعليم السعوديالقوى والعوامل املؤثرة يف نظام  .4
 التمويل، اإلشراف، والتطور،النشأة  األهداف، األمهية، )املفهوم،التعليم العام  .5

 املشكالت(
 التمويل، اإلشراف، والتطور،النشأة  األهداف، األمهية، املفهوم،التعليم العايل ) .6

 املشكالت(
حتفيظ  )مدارسمؤسسات ذات أهداف نوعية  والتقين،أنواع أخرى من التعليم الفين  .7

األمهية، األهداف،  )املفهوم،الرتبية اخلاصة  العلمية، مؤسساتاملعاهد  الكرمي،القران 
 املشكالت( التمويل، اإلشراف،النشأة والتطور، 

، األمهية، )املفهوم -الربامج الدولية –األجنيب  –العايل  –العام  األهلي:التعليم  .8
 (ملشكالتالتمويل، ا اإلشراف،النشأة والتطور،  األهداف،
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التمويل االعتماد  حملية:التحدايت اليت تواجه النظام التعليمي يف اململكة )حتدايت  .9
 واملعلومات،ثورة االتصاالت  التمويل، العوملة، عاملية:واجلودة وغريها( و )حتدايت 

 وغريها(
 العربية السعودية. استشراف مستقبل التعليم يف اململكة .10

 احملتوى:مكوانت 

 )السياسة مثل مفهومعلى مكوانت معرفية كاملفاهيم  اشتمل املعرفية:املكوانت  .1
 التعليم األجنيب( –التعليم األهلي  –التعليم العايل  –التعليم العام  -التعليمية 

 يف:اشتمل على املكوانت املهارية مثل مهارات التفكري تتمثل  املهارية:املكوانت  .2
استشراف مستقبل التعليم يف -اليت تواجه النظام التعليمي يف اململكة  ايت)التحد

 اململكة(
 :يفمثل اشتمل على املكوانت الوجدانية مثل القيم واالجتاهات  الوجدانية:املكوانت  .3

 .والعوامل املؤثرة يف نظام التعليم السعودي( )القوى

 تنظيم احملتوى:

كان احملتوى منظم بشكل منطقي من )من االسهل اىل األصعب  املنطقي:التنظيم  .1
 .(االسهل اىل األصعب حيث بدأ من النشأة وانتهى ابستشراف املستقبل

كان احملتوى منظم بشكل )من األقدم إىل األحدث  التنظيم السيكولوجي: .2
 .(سيكولوجي من االقدم اىل االحدث

 .جيوبذلك يكون احملتوى متوازن حيث احتوى على التنظيم املنطقي والسيكولو 

 احملتوى:معايري اختيار 

 ابألهداف.رر وأنشطته مرتبطة مواضيع املق إنحيث  :ابألهداف مرتبطاً  -1
 واستشراف مشكالت بعض على والوقوف التعليم إدارة واقع فهم إن: حيث للمتعلم مهماً  -2

 .تري يف االدارة والتخطيط الرتبويمهم لطالبة املاجس مستقبله
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 التغريات مع تضمن تفاعل نظام التعليم يف اململكة حيث: وحاجاهتم طالبيراعي ميول ال -3
 .واستشراف مستقبلة وهذا يالمس حاجة لطالبة املاجستري واملعرفية االجتماعية

حمتوى املنهج يتضمن الواقع الفعلي لنظام التعليم يف  إن: حيث للتطبيق وقابالً  صادقاً  -4
لكن حيتاج اىل أضافة التحدايت والتوجهات اجلديدة  اململكة والعوامل املؤثرة فيه وحتدايته

 التعليم.مثل خصخصة 
تضمن تعريف الطالبة بنظام التعليم يف اململكة من  : حيثهناك توازن بني مشوله وعمقه -5

ولكن  مجيع جوانبه بدًأ بنشأته مث واقعه والعوامل املؤثرة فيه وحتدايته واستشراف مستقبله
 .2030 يتم حتديثه وفقاً للتطور احلاصل ضمن رؤية اململكة يوجد قصور يف املنهج حيث مل

مناسب للزمن لكن من حيث االمكاانت حيتاج املقرر أن يتم  :واالمكاانتللزمن  مناسباً  -6
 خمتصني يف ها اجملال. ابستضافةدعم أنشطته بندوات تناقش أبرز قضااي التعليم يف اململكة 

 التعليمية والسياسة اإلدارةوترى الباحثة أن املعارف واملهارات اليت تضمنها حمتوى مقرر 
جاءت مالئمة الحتياج الطالبات يف هذا التخصص كون  السعودية العربية اململكة يف

أو وظائف تتضمن  التعليم وزارة يف قيادية وظائف يف يعملون ممن القسم هذا يف الطالبات
 مستقباًل. لذلك املرشحني من أو مهام التخطيط للتعليم

  االسرتاتيجيات:

 احملاضرة -
 .املناقشة واحلوار -
 استخدام التقنية والعروض احلديثة -

 األنشطة:

 التعلم التعاوين-

 العصف الذهين-

 حل املشكالت-
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 أساليب التقومي: 

 وفق االيت: ومعريف ووجداينتنوعت اجملاالت يف أساليب التقومي من مهاري 

 جمال مهاري()علمية إعداد ورقة -

 جمال مهاري()التقدميية العروض -

 جمال معريف()التحريرية االختبارات -

 )جمال وجداين( حلقة نقاشية-

 )جمال مهاري( األنشطة البحثية-

   )جمال وجداين( املالحظة املباشرة-

 املنهج:أسس 

 -التعليمية مفهوم )السياسة  مثل:احتوى على األساس املعريف  األساس املعريف: .1
 .التعليم األجنيب( –التعليم األهلي  –التعليم العايل  –التعليم العام 

 : مل يركز احملتوى على األساس النفسياألساس النفسي .2
القوى والعوامل  مثل:احتوى على األساس االجتماعي  :االجتماعياألساس  .3

 .املؤثرة يف نظام التعليم السعودي
القم  مثل:احتوى على األساس العقدي الفلسفي  :األساس العقدي الفلسفي .4

 .سياسة التعليم يف اململكةاالسالمية اليت بنيت عليها 

 مقارنة املقرر ابالجتاهات احلديثة:

 اململكة يف التعليمية والسياسة اإلدارةعلى ركز  مت تبين املدخل التكاملي يف اعداده حيث     
الشاملة والتطور  والتنمية بني التعليمالسياسة التعليمة يف اململكة تربط مبا أن  السعودية العربية

املستمر للفرد واجملتمع كما احتوى املقرر على االطالع على جتارب االخرين واالستفادة منها 
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فتناول املعرفة واخلربات  االلكرتوين(التعلم  – )اجلودةاالجتاهات احلديثة مثل بعض  وتضمن
وايضاً ركز على استشراف  املعرفة،متناسق دون فصل بني فروع وجماالت  العلمية بشكل موحد

 .وهو من االجتاهات املعاصرة يف املناهج مستقبل التعليم يف اململكة

 ابلتجارب الدولية:املقرر مقارنة 

 ة( يف اجلامعات العربية او الدولية.التعليمي والسياسة اإلدارةمبسمى )مل جتد الباحثة مقرر      

 مثل:لكن مبقارنته ابملقرر لدى بعض اجلامعات السعودية 

يف مفردات املقرر  تشاهبت اململكة"يف  ونظامهسياسة التعليم "مسمى املقرر  جامعة سطام-
" والتقين  الفين التعليمو، السعودي التعليم نظام يف املؤثرة والعوامل القوى" موضوعني عدااغلبها 

 نظام يف الرتبوية موضوع "التجديدات ووجود، فقط سعود بن حممد االمام جامعة مقرريف 
 .فقط يف جامعة سطام "السعودية التعليم

 فيما مسمى املقرر "السياسة التعليمية" تشاهبت مفردات املقرر يف اجلامعتنيجامعة أم القرى -
نقدية لوثيقة  ورؤيةعدا موضوعي" مراحل صياغة السياسة التعليمية، خيص الساسة التعليمية 

انت املوضوعات املتعلقة أبنواع التعليم فقط. وكسياسة التعليم يف اململكة" يف جامعة أم القرى 
، تقينوالالتعليم الفين  التعليم العام، التعليم العايل، التعليم األهلي، "واستشراف مستقبله 

حممد بن  " يف مقرر جامعة االمام السعودية، العربية اململكة يف التعليم مستقبل واستشراف
 .سعود فقط

احتوى املقرر على جتارب عاملية لكن بشكل خمتصر مثل موضوع التمويل يف )الوالايت املتحدة  
 .(الياابن-بريطانيا -االمريكية

 :تدريس املقررباملشكالت  أبرز
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 املنهج لنظرية واضحة ومتكاملة قادرة على توضيح وتفسري أهدافه وعملياتهافتقار  -
حيث اشتمل املقرر على كم كبري من انواع التعليم وقضاايه ومشكالته وحتدايته 

 وعملياته. أهدافهوالسياسة التعليمية مما أدى اىل عدم وضوح 
 .تعطل أجهزة العرض ابلقاعة الدراسية تقنية:مشكالت  -
 .الالزمة واملهارات إملام بعض الطالبات ابملعارف ابملتعلم: ضعفمشكالت تتعلق  -
 املقارنة املقرر ركز بشكل كبري على السياسية التعليمية يف اململكة كان من األفضل -

 التعليم.خمتلفة يف  بينها وبني سياسات دول

 اقرتاح حلول قابلة للتطبيق:

اململكة لمشكالت والتحدايت اليت تواجه التعليم ومؤسساته يف ل التحديث املستمر .1
 .والتقارير اليت تصدرها اجلهات الرمسية 2030رؤية اململكة ل وفقاً 

 التعليم يف املتقدمة الدول أو املنظمات تتبناها اليت والسياسات األنظمة من االستفادة .2
 يف التعليم سياسة إليها تستند اليت القيم مراعاة مع التعليم، نظام تطوير جمال يف

 .اململكة
أن تتضمن أنشطة املقرر ومتطلباته عقد ندوة تستضيف متخصصني يف التعليم يف أحد  .3

 مواضيع املقرر.
 .احلديثة بتوصيف املقرر املوزع على الطالبات كتباقرتاح بعض ال .4
املتقدمة  والدولاجراء أحباث مقارنة بشكل مفصل بني السياسة التعليمية يف اململكة  .5

 .من انحية التعليم
لسياسة التعليمية ولوائح يف ا رجعيةامل ةاملقارن الدراسات اليت تتضمن االستفادة من .6

 م.التعلي


