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 :وصف ادلقرر

ٌهتم هذا المقرر بتناول األسس النظرٌة والمهارات التطبٌقٌة التً من شأنها أن تسهم  فً توضٌح 

 .طبٌعة النظام التعلٌمً وتحلٌله وتصمٌم بدائل تجعل منه قادراً على مواجهة الظروف الحالٌة والمستقبلٌة بكفاءة

 :أهداف ادلقرر

 استٌعاب األسس النظرٌة المتعلقة بالنظام التعلٌمً وتحلٌله وتصمٌمه. 

 تعًرف واقع عدد من النظم التعلٌمٌة؛ لرصد فلسفاتها، ومشكالتها، وسبل الحد منها. 

 تدرٌب الطالب على دراسة نظم تعلٌمٌة مختارة 

 :أهمية دراسة ادلقرر

  ًتسهم  دراسة هذا المقرر فً الحد من تشكٌل وتنامً االتجاهات غٌر المرغوب فٌها عن النظام التعلٌم

 .فً مجتمع الطالب

  تسهم تفاصٌل األسس النظرٌة للمقرر فً زٌادة ثقافة الطالب بالمجال التربوي والتعلٌمً عامة  ولنظامه

 .التعلٌمً خاصة

 تسهم تطبٌقات المقرر فً إكساب الطالب مهارات تحلٌل النظام التعلٌمً وتطوٌره . 

 :مفردات ادلقرر

  وأنواع النظم  ، وفلسفته، وخصائصه، والعوامل المؤثرة فٌها،همفهومالنظام التعلٌمً من حٌث

 .، ودورة حٌاتهالتعلٌمٌة

 ًوسمات المحلل التربوي، وواجباته، ونماذجهمبرراته،ومفهومه، : تحلٌل النظام التعلٌم . 

  ،والمؤشرات التربوٌة المسؤولة فً . مفهومه، ومبررات استخدامه، ومراحل تطبٌقهأسلوب تحلٌل النظم

 تقٌٌم أداءه

 ًمفهومه، وأهمٌته، وسمات المصمم وواجباته، ونماذجه: تصمٌم نظام تعلٌم. 

 مختارةتحلٌل نظم تعلٌمٌة . 

 : تىزيع درجات ادلقرر

: درجة موزعة عمى النحو التالي(100)درجة المقرر من

 درجة مىزعة كما يلي(60)أعمال الفصل من: 

درجات  (15)تفاعل صفً–درجات                            (15)تحلٌل نظام تعلٌمً -      

 درجات(15)تصمٌم نظام تعلٌمً-درجة                                  (15)اختبار فصلً      -
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 درجة(40)االختبار النهائي من 

 

 :بعض مراجع ادلقرر

 .دار النهضة العربية: القاهرة. أسموب النظم بين التعميم والتعمم(1978)جابر، جابر، والرزاق، طاهر-

 .المؤلفون:الرياض.نظام التعميم في المممكة العربية السعودية(1995) السنبل، عبد العزيز وآخرون -

 . عالم الكتب: القاهرة.التربية المقارنة(1998)مرسي، عبد العميم-

مجموعة : القاهرة. المنهج، واألساليب، والتطبيقات: التربية المقارنة(2003)فتحي، شاكر، وزيدان، همام-
 .النيل العربية

دار أسامة لمنشر : عمان. مفهومه، أدواته، أساليبه:البحث العممي(2003)عدس، عبد الرحمن وآخرون-
 .والتوزيع

 .دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة:عمان. نظم التربية والتعميم في العالم(2005)فرج، عبدالمطيف-

 .العبيكان لمطباعة والنشر والتوزيع: الرياض.التصميم التعميمي(2012)سميث، باتريشال، وراجن، تيممن

 . دار الميسرة لمنشر والتوزيع والطباعة: عمان.النظرية والتطبيق: التخطيط التربوي(2015)عبابنه، صالح

 :اخلطة السمنية ألعمال ادلقرر 
 التاريخ احلدث

 29/2/1438-1تحليل نظام تعليوي 

هـ  13/2/1438إجازة هنتصف الفصل األول 

هـ  27/2/1438االختبار الفصلي 

 30/3/1438-1تصوين نظام تعليوي 

هـ 7/4/1438-3هراجعت عاهت 

 14/4/1438-10االختبار النهائي 

 :معلىمات عن أستاذ ادلقرر

أستاذ : الرتبة-  مساعد بن عبد اهلل النوح           .د: أستاذ المقرر- 

 0114674480:هاتف المكتب                                - 31ب2:رقم المكتب- 



 كمية التربية
 قسم السياسات التربوية

  

مقرر تحميل النظم التعميمية(601ترب)  
 1437/1438الفصل األول 

 

 Malnooh@ksu.edu.sa:اإللكتروني البريد                            -0505248475:جوال-   

 

 

 

 

 


