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 وزارة التربية- المملكة العربية السعودية 

كلية التربية - جامعة الملك سعود 

ية ورياض األطفال والتربالسياسات قسم 

 مقارنةالتربية ال–  ترب  (321)مقرر 

 

 

: الهدف من المقرر 

ويهدف ادلقرر إىل التطرق لنشأة الرتبية ادلقارنة  على عينة من نظم التعليم يف العامل ،ة إىل تعريف الطالبة قارنيهدف مقرر الرتبية امل    
وتعريفها وأىدافها ،والتطور التارخيي للرتبية ادلقارنة ومراحلها ، والتعرف اىل اذليئات اليت تقدم اخلدمات للرتبية ادلقارنة ،والعوامل ادلؤثرة يف 

تشكيل النظم التعليمية ،ودراسة مناذج من نظم التعليم يف الدول ادلتقدمة والرتكيز على مرحلة رياض األطفال ،وأيضا دراسة نظم التعليم يف 
 .الوطن العريب والرتكيز على مرحلة رياض األطفال 

 

: مفردات المقرر 

 عدد الساعات قائمة الموضوعات

 2 التعريف بادلقرر 

 2 ماىيتها ، نشأهتا ، تعريفها ، أىدافها: قارنة الرتبية امل

 2 استعراض دلفاىيمها والتطور التارخيي ومراحلها الثالث

 2  ادلقارنة لرتبيةل اذليئات اليت تقدم اخلدمات

 2 الصعوبات اليت تواجو الباحث يف الرتبية ادلقارنة 

 2 العوامل ادلؤثرة يف تشكيل النظم التعليمية 

 6 دراسة مناذج من نظم التعليم يف دول متقدمو والرتكيز على مرحلة رياض األطفال 

 6 دراسة مناذج من نظم التعليم يف الوطن العريب والرتكيز على مرحلة رياض األطفال
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: المراجع األساسية 

:   المطلوب الكتاب الرئيس

  السيد عبدالقادر شريف ،الطبعة الثانية ،دار الزهراء للنشر والتوزيع/التربية المقارنة ، لألستاذ الدكتور : كتاب 

 : المراجع

  التربية المقارنة بين األصول النظرية والتجارب العالمية ،عالم الكتب ،القاهرة(م1998)مرسي ،محمد منير، 
  دار الفجر" األصول المنهجية ونظم التعليم اإللزامي"،التربية المقارنة(م2009)خليل،نبيل سعد ، 
 الدوريات العلمية ،التقارير 
  المواقع اإللكترونية مثل: 

www.Eric.gov 
 موقع اليونسكو

www.unesco 
 

: متطلبات المقرر

 طريقة المتطلب المتطلب  الدرجة 

 عبارة عن اختبار حتريري حيوي أسئلة موضوعية و مقاليو اختبار فصلي 20

 احلضور وعدم الغياب والتأخري وادلشاركة الفاعلة يف احملاضرة حضور ومشاركة 10

 عبارة عن واجبات دورية يف كل زلاضره عن الدول ادلقدمة  واجبات 10

 عمل حبث مع رلموعة وعرضو للطالبات عن طريق برنامج الباوربوينت حبث وعرض تقدديي 20

 عبارة عن اختبار حتريري حيوي أسئلة موضوعية و مقاليو اختبار هنائي 40

  باالتفاق:  موعد االختبار الفصلي 

  موعد االختبار النهائي: 
 (6625)شعبة 

 10:30هـ ، في تمام الساعة 10/9/1438سيكون االختبار بمشيئة اهلل يوم االثنين 
 

 

 

 

http://www.eric.gov/
http://www.unesco/

