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إعداد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز املعيقل

ملخص السرية الذاتية: 
ص. ب. 380785

الرياض: 11345
اهلاتف: 0552888787 اململكة العربية السعودية 

الفاكس: 4674592
MUAQEL@KSU.EDU.SA :الربيد اإللكرتوين

التحصيل العلمي:
- 2010 )1431هـ(  قسم الرتبية اخلاصة ، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود

- أستاذ مشارك
- 2006    )1427هـ(      جامعة أيداهو، موسكو         الواليات املتحدة األمريكية 

- دكتوراه يف الفلسفة يف الرتبية، ختصص تربية خاصة، تعليم وتأهيل ذوي اإلعاقة الفكرية
- 2004   )1425هـ(       جامعة أيداهو، موسكو         الواليات املتحدة األمريكية
- ماجستري يف الرتبية اخلاصة ، اضطرابات النطق والكالم لدى ذوي اإلعاقة العقلية

- 1995   )1416هـ(       جامعة امللك سعود              اململكة العربية السعودية
- بكالوريوس يف الرتبية اخلاصة، ختصص التخلف العقيل

اخلربة العملية:
-  2010 وكالة الكلية للتطوير واجلودة، كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود

- وكيل كلية الرتبية للتطوير واجلودة
- 2009 )1430هـ( مركز تدريب القيادات الرتبية  ، كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود

- املرشف عىل مركز تدريب القيادات الرتبوية
كلية الرتبية- جامعة امللك سعود                         - 2006 )1427هـ(  حتى هذا الوقت   قسم الرتبية اخلاصة 

- أستاذ مساعد
- 2001- 2006 )1427/1422هـ(  قسم الرتبية اخلاصة  كلية الرتبية- جامعة امللك سعود

- معيد
- 2000- 2001 )1422/1421هـ(    معهد الرتبية الفكرية    وزارة الرتبية والتعليم

- وكيل املعهد لشؤون املعلمني
- معلم تربية خاصة          

- 1996-2000 )1421/1418هـ(   معهد الرتبية الفكرية     وزارة الرتبية والتعليم

- 1994 )1415/1414هـ(  إذاعة الرياض             وزارة الثقافة واإلعالم
- موظف.

النشاط البحثي:
 Perceptions of Special Education Teacher, Rehabilitation  -
 Counselors and Parents about the Transitional Plan for Adults
                                                                                                            .)with Cognitive Delay )Unpublished paper
 The Most Important Live Goals For Adults With Intellectual -
                                                                                    .)Disabilities       )Unpublished paper

- النموذج البنائي لبعض املتغريات الشخصية واالجتامعية املرتبطة بالضغوط النفسية 
لدي أمهات األطفال ذوو التخلف العقيل وأساليب مواجهتها. باالشرتاك مع الدكتور 
اجلزء   ،2007 الثامن  العدد   ، سويف  بني  جامعة  الرتبية.  كلية  جملة  الببالوي.  اهياب 

الثاين.
املتوسطة  مرحلتي  يف  وتطبيقاته  الفكرية  اإلعاقة  لذوي  احلياتية  املهارات  منهج   -
والثانوية يف برامج الرتبية الفكرية باململكة العربية السعودية: دراسة وصفية. جملة مركز 

الدراسات والبحوث ، جامعة القاهرة، 2008.
- اجتاهات تالميذ املرحلتني االبتدائية واملتوسطة نحو أقراهنم من ذوي اإلعاقة الفكرية 
اخلامس  العدد   ، اخلاصة  للرتبية  العربية  األكاديمية  جملة  املتغريات.  ببعض  وعالقتها 

عرش)2009(.
- فعالية برنامج تدريبي لتنمية املهارات االجتامعية لدى ذوي اضطراب ضعف االنتباه 
والنشاط احلركي املفرط. جملة كلية الرتبية جامعة عني شمس ، العدد الرابع والثالثون 

، اجلزء األول )2010(.
- الكفاية االجتامعية وعالقتها بالتقبل االجتامعي لدى التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية. 
اخلاصة  الرتبية  أكاديمية  جملة  يف  للنرش  )مقبول  النفسية،  والبحوث  الدراسات  مركز 

.)2010(
- عضوية اجلمعيات واللجان

- عضو هيئة التحرير جملة األكاديمية العربية للرتبية اخلاصة
- مقرر جلنة الكوادر البرشية بقسم الرتبية اخلاصة

- مقرر جلنة اجلداول بقسم الرتبية اخلاصة
- عضو اجلمعية األمريكية لإلعاقة الفكرية و النامئية )2004(

)2004( CEC عضو مجعية األطفال غري العاديني -
- عضو جلنة الشؤون الدراسية، كلية الرتبية.

- عضو اللجنة الدائمة الستقطاب الكوادر البرشية بكلية الرتبية.  
- مقرر جلنة التقرير السنوي يف كلية الرتبية 

- منسق كرايس البحث العلمي يف كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود
- عضو جلنة اجلودة واالعتامد األكاديمي: معيار التنوع وتكافؤ الفرص

- له  العديد املشاركات يف املؤمترات والدورات التدريبية
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جتربة كلية الرتبية بجامعة امللك سعود يف إعداد وتأهيل املعلم وفق معايري وإجراءات
)NCATE( ورشوط اهليئة الوطنية األمريكية لالعتامد األكاديمي

نبذة عن كلية الرتبية
فإن  واملعلامت  باملعلمني  التعليمية  املؤسسات  تزويد  الفريدة يف  الرتبية  كلية  نظرا ألمهية 
الكلية تعمل يف ظل متطلبات املجتمع وظروفه واحتياجاته الرتبوية وقد أنشئت بمقتىض 
اتفاقية وقعتها وزارة املعارف مع برنامج األمم املتحدة للتنمية وقد قامت الوزارة بتنفيذ 
هذا املرشوع باالشرتاك مع املنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو( وبذلك 
1967/1966م  املوافق  1387/1386هـ  الدرايس  العام  يف  عملها  الكلية  بدأت 
امللك  جلامعة  املعدل  بالنظام  الوزراء  جملس  قرار  عىل  باملوافقة  ملكي  مرسوم  صدر  ثم 
سعود وهبذا انضمت كلية الرتبية إىل جامعة امللك سعود وكان أول ما أنشئ من األقسام 
عام  الفنية  الرتبية  قسم  وتالمها  1393/1392هـ  عام  النفس  علم  وقسم  الرتبية  قسم 
التدريس  وطرق  املناهج  وقسم  اإلسالمية  الدراسات  قسم  ثم  1394/1393هـ 
ثم  1399هـ  عام  التعليم  وتكنولوجيا  الوسائل  قسم  تاله  ثم  1398/1397هـ  عام 
عام  الرتبوية  اإلدارة  قسم  إنشاء  تم  وأخريا  1405/1404هـ  عام  اخلاصة  الرتبية  قسم 

1418هـ. 
أقسام الكلية:

تضم الكلية عدد من األقسام وهي عىل النحو التايل:
  - قسم الرتبية ورياض األطفال .     - قسم الثقافة اإلسالمية. 
  - قسم املناهج وطرق التدريس.    - قسم علم النفس.  

  - قسم الرتبية الفنية.    - قسم تقنيات التعليم. 
  - قسم الرتبية اخلاصة.                     - قسم اإلدارة الرتبوية.  

  - قسم الرتبية البدنية وعلوم احلركة.
أعداد طالب مرحلة البكالوريوس :

طالبات :4796 
طالب :2205 

املجموع:7001 
أعداد طالب الدراسات العليا:

طالبات:913 
طالب:682 

املجموع:1595
جمموع أعضاء هيئة التدريس بكلية الرتبية: 523

املراحل التي عملت هبا الكلية يف مسرية االعتامد: 
 CQAIE املركز الدويل جلودة التعليم -

NCATE حسب معايري  IRTE االعرتاف الدويل إلعداد املعلمني -
- تسجيل الكلية للحصول عىل االعتامد األكاديمي الدويل 1428هـ

- بناء وتطوير اإلطار املفاهيمي للكلية:
الرؤية، الرسالة، األهداف، القيم، اإلطار النظري، مواصفات اخلرجيني.

التي تعمل وفقا ملعايري معينة وهى  انكيت هي احد مؤسسات اجلودة واالعتامد األكاديمي 
 NCATE(:) National( املعلمني  إعداد  العتامد  القومي  املجلس  السم   اختصار 

))Council  for Accreditation of  Teacher Education
وهو جملس أمريكي يمنح مؤسسات برامج إعداد املعلم اعتامدًا يكسبها جودة حملية, وحتسنًا 
و اعرتافًا عامليًا. وقد وضع هذا املجلس ستة معايري إلعداد الكوادر الرتبوية وكل مؤسسة 

تطلب االعتامد املهني الرتبوي عليها أن تطبق تلك املعايري و هي كالتايل:
مقومات االعتامد األكاديمي ومهامها:  

1. وجود رسالة مؤسسية مناسبة ملستواها كمؤسسة تعليمية، وأن تكون لدهيا أهداف تعليمية 
تتفق مع رسالتها. 

2. امتالك مصادر وموارد مناسبة لتحقيق الرسالة واألهداف التعليمية .
3. وجود نظام توثيق أعامل الطالب املرتبطة باألهداف التعليمية، ودالئل عىل أن املؤسسة 

حتقق  أهدافها .
4. ضامنات تؤكد مقدرهتا عىل إمكانية استمرارها يف حتقيق رسالتها وأهدافها .

5. وتتطلب عملية التحقق من اجلودة عمل تقييم داخيل للمؤسسة التعليمية والذي يعرف 
بالتقييم الذايت ، ثم إجراء التقييم اخلارجي والذي يتم من خالل هيئة وطنية مستقلة ويف ضوء 
املعايري  لتلك  واإلقليمي  والوطني  املؤسيس  السياق  مراعاة  مع   ، حمددة  ومستويات  معايري 

واملستويات.  
وتتمثل مهام االعتامد األكاديمي يف : 

1. التحقق من أن املؤسسة أو الربنامج حيقق معايري اجلودة املحددة.
املؤسسات  عىل  التعرف  التعليمية  باملؤسسات  االلتحاق  يف  الراغبني  الطالب  مساعدة   .2

املعرتف هبا والتي حتقق معايري اجلودة. 
املؤسسات  بني  معادلتها  يمكن  التي  املقررات  حتديد  يف  التعليمية  املؤسسات  مساعدة   .3

وبعضها بعضًا.
4. محاية املؤسسات التعليمية من أية ضغوط داخلية أو خارجية يمكن أن ترض هبا .

للمؤسسات  املعايري  مستوى  ورفع   ، الضعيفة  للربامج  الذايت  التطوير  أهداف  حتديد   .5
التعليمية.

6. إرشاك أعضاء هيئة التدريس واملوظفني بشكل شامل يف عمليات التقييم اخلاص باملؤسسة 
والتخطيط هلا .

املهنية ، وتطوير مناهج هذه التخصصات . )  7. تطوير معايري ملنح الرتخيص واإلجازات 
حسني ، 2007 ، 265( .

:) )NCATEمعايري االعتامد يف
اهتامما  املؤسسات  أكثر  NCATE من  املعلمني  إعداد  القومي العتامد  املجلس  يعترب         

لعملية االعتامد املتميز واملتقن ألحداث جودة يف إعداد
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إعداد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز املعيقل

املتعلم وتعزيز املهتمني بتحسني عملية التعليم يف املدارس أو الكليات وفق ستة معايري أساسية هي:
• املعيار األول: املعرفة واملهارات واالجتاه نحو املهنة:

مهنة  ملامرسة  الرضورية  واملهارات   ، الكافية  املعرفة  توفري  إىل  عامدة  املؤسسة  برامج  تكون         
التدريس كام جيب أن تعتمد برامج املؤسسة عىل تكوين االجتاهات االجيابية نحو املهنة بام يساعد يف 
حتقيق التعلم لدى الطالب املعلمني . ويتم إجراء التقييامت للتأكد من استيفاء املرشحني للمعايري 

املعتمدة من قبل املنظامت املهنية والسلطات التعليمية واجلامعة.
ويتضمن هذا املعيار عدة معايري متفرعة هي:

- املحتوى املعريف بامدة التخصص لدى املرشحني ملزاولة التدريس :
املحتوى املعريف البداجوجي واملهارات لدى املرشحني ملزاولة التدريس . 

تعلم  عىل  للتدريس  املرشحني  يركز  حيث  التالميذ:  لتعلم  التدريس  ملزاولة  املرشحني  فهم   -
تالميذهم 

- معارف ومهارات املرشحني ملزاولة املهن املدرسية األخرى 
- إملام املرشحني للمهن املدرسية األخرى بتعلم التالميذ :

 املعيار الثاين : نظام التقويم واالمتحانات :
        تتمتع املؤسسة بنظام تقويمي وامتحانات قوية تستطيع أن جتمع البيانات عن الدارسني هبا فيام 
خيص درجة تأهلهم لعلمي ملزاولة املهنة وأدائهم بعد التخرج ، وبام يساعد عىل التغذية املرتدة من 

برامج التقويم واالمتحانات هبا ، ويرتبط املعياران السابقان بكل من الطالب واملعلم .
ويتضمن هذا املعيار عدة معايري متفرعة :

- نظام التقييم:متارس الكلية بصورة منتظمة، ويف إطار جمتمعها املهني، تقويم قدرة وفاعلية نظامها 
للتقييم.

- مجع البيانات وحتليلها والتقويم : حيث يتيح نظام  التقييم بالكلية معلومات منتظمة وشاملة حول 
جودة الربامج .

- استخدام البيانات لتحسني الربنامج 
- وهي ال جتري التغيريات فقط عندما تشري الدالئل إىل ضعف النظام بل وجتري الدراسات بصورة 

منهجية مستمرة 
املعيار الثالث: اخلربات امليدانية واملامرسات العملية: 

يف  يفيد  بام  املدارس  مع  باالشرتاك  وتنفيذها  بتصميمها  تقوم  ميدانية  خربات  املؤسسة  تقدم        
ويرفع  ومهاراهتم،  خرباهتم  من  ويطور  املهنية  معارفهم  وينمي  املعلمني  للطالب  العلمي  التأهيل 

من اجتاهاهتم نحو املهنة.
ويتضمن هذا املعيار عدة معايري متفرعة .

• تعاون الكلية مع املدارس الرشيكة .
                      . العيادية  امليدانية واملامرسات  • تصميم وتنفيذ وتقويم اخلربات 

• نمو املرشحني ومتكنهم من املعارف واملهارات والتوجهات املهنية ملساعدة كافة التالميذ التعلم 

املعيار الرابع: التنوع: 
       تصمم الوحدة وتنفذ وتقوم برامج دراسية وخربات تعليمية لعمالئها ، تساعدهم 
عىل طلب املعرفة واملهارات وتكوين االجتاهات املوجبة بام يساعدهم يف التعليم املهني . 

ويتفرع من هذا املعيار عدة معايري هي : 
1. تصميم وتنفيذ وتقييم املنهج واخلربات . 

2. خربات العمل مع أعضاء متنوعني . 
3. خربات العمل مع مرشحني متنوعني . 

4. خربات العمل مع تالميذ متنوعني باملدارس . 
 املعيار اخلامس : مؤهالت أعضاء هيئة التدريس واألداء والنمو املهني :

جيدة  قدوة  ذوي  جتعلهم   ، كافية  علمية  بمؤهالت  التدريسية  اهليئة  أعضاء  يتمتع 
عىل  قادرين  التدريس  جمال  يف  الكافيني  واخلربة  العلم  ولدهيم  املهنية  للمامرسات 
تقويم أنفسهم ،وتقويم طالهبم بفاعلية كافية ، والتعاون من الزمالء بروح الزمالة يف 
ختصصاهتم والتخصصات األخرى ، وتقوم الوحدة بتقويم  هيئة التدريس هبا بشكل 

نظامي ومستمر وتسري هلم فرص النمو املهني .
ويتفرع منه عدة معايري هي :.

- أعضاء هيئة التدريس املؤهلون :
- متثيل أفضل املامرسات املهنية يف التدريس 
- متثيل أفضل املامرسات يف العمل العلمي :

- متثيل أفضل املامرسات املهنية يف تقديم اخلدمات :
-  تقويم الكلية لألداء املهني ألعضاء هيئة التدريس :

- تيسري الكلية للنمو املهني 
املعيار السادس : اإلدارة واملوارد : 

, وميزانية جيدة  , وقيادة تربوية تتمتع بالسلطة الفعالة        للوحدة نظام إداري مستقر 
ومصادر   , واملوارد  واإلمكانيات  والتسهيالت  واإلداريني  العاملة  من  كافية  وهرمية 
الوالية  , ومعايري  القومية  املعايري  بمتطلبات  الوفاء  بام يساعد يف  املعلومات  تكنولوجيا 

واملعايري املهنية , وترتبط املعايري األربع السابقة بالوحدة موضوع االعتامد والفحص .
ويتفرع منه املعايري التالية : 

• قيادة الكلية وسلطاهتا 
• ميزانية الكلية 

• العاملون 
• تسهيالت الكلية 

• موارد الكلية.
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جتربة كلية الرتبية بجامعة امللك سعود يف إعداد وتأهيل املعلم وفق معايري وإجراءات
)NCATE( ورشوط اهليئة الوطنية األمريكية لالعتامد األكاديمي

بناء  وتطوير اإلطار املفاهيمى :
التدريس يف تطوير اإلطار املفاهيمى للكلية بغرض حتقيق طموحات الكلية للجودة و االعتامد األكاديمي .  • تعاون مجيع أعضاء هيئة 

, و جلنة اجلودة ىف 2008/2/20 . , جلنة االنكيت يف 2008/1/28  • شكلت الكلية جمموعات متعددة للعمل يف اإلطار املفاهيمى : جلنة التخطيط االسرتاتيجي يف 2007/1/10 
– األهداف ( و تشاركت يف عملها مع أقسام الكلية ووحداهتا و كذلك مع املؤسسات ذات الصلة  – القيم  – الرسالة  الرؤية  • هذه اللجان عملت يف جوانب خمتلفة ) مثال : 

• شكلت الكلية جلنة اإلطار املفاهيمي يف 2009/2/2 و بدأت عملها بمراجعة الوثائق املقدمة من اللجان السابق ذكرها .
هيئة  أعضاء   , الكلية  , خرجيات  اخلاص  القطاع  و   , الرتبية  وزارة  ممثلني عن  التي تضمنت  بالكلية  االستشارية  اهليئة  و عرب  الكلية  أقسام  مع  مناقشتها  املفاهيمى متت  األوىل لإلطار  • املسودة 

التدريس , و طالب الكلية .
, و تلقت اللجنة تعليقات و اقرتاحات و تعديالت عديدة .  ابريل و مايو من عام 2009  املناقشة استمرت ما بني  • هذه 

 . , و متت املوافقة عليها و اعتامدها من جانب الكلية يف سبتمرب 2009  النهائية من جانب اللجنة ىف 2009/6/6  • متت املوافقة عىل املسودة 
رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها 

الرؤية: 
حتقيق التميز والريادة الرتبوية التي تسهم يف بناء جمتمع املعرفة، لتصبح الكلية »بيت اخلربة« األول عىل املستوى الوطني واإلقليمي، وصوالً إىل مصاف كليات الرتبية ذات املكانة العاملية.

الرسالة:
إعداد الرتبويني املهنيني الذين يسهمون يف بناء جمتمع معريف قادر عىل املنافسة عامليًا، وذلك من خالل االرتقاء بربامج الكلية ووحداهتا املختلفة إلرساء جمتمع تعلم قائم عىل مستوى عال من 
الفاعلية، مع االستجابة لتنوع احتياجات املجتمع ومشكالت امليدان الرتبوي وحتديات التنمية الشاملة بتقديم مبادرات لإلصالح الرتبوي، والتوظيف األمثل للمعرفة والبحث والتقنية يف ضوء 

قيم وحاجات املجتمع ووفقًا ملعايري االعتامد األكاديمي.
األهداف: 

1 -إعداد وتأهيل الرتبويني املهنيني املتميزين املتفاعلني اجتامعيًا والقادرين تقنيا، واملسامهة يف استمرار نموهم املهني وفق قيم وحاجات املجتمع ومعايري االعتامد األكاديمي. 
2 – تقديم نتاج بحثي تربوي متميز كاًم ونوعًا، يسهم يف تراكم املعرفة، ويطور املامرسات املهنية، ويعزز جهود اإلصالح الرتبوي، ويلبي احتياجات امليدان الرتبوي وحتديات التنمية. 

–  تنمية املجتمع من خالل املسامهة يف املبادرات والربامج البحثية والتدريبية واالستشارية، يف إطار من الرشاكة اإلسرتاتيجية مع املؤسسات املحلية والعاملية.  3
فلسفة الكلية وقيمها

الفلسفة :
تتبلور القناعة املهنية الرتبوية ألرسة الكلية يف كون ممارسة التعلم متثل لونا من ألوان العبادة والتقرب إىل اهلل، حتقيقا ألوامر إهلية كريمة تقيض بطلب العلم أنى وجد، وحتري نرشه واالنتفاع به 

جهد الطاقة. كام تتبلور يف مبدأ إسالمي راسخ يقيض بأن طلب العلم فريضة واجبة عىل كل مسلم ومسلمة، مما يعني أن كافة األفراد قادرون عىل التعلم ومكلفون بمواصلته.
والتعلم املقصود ليس متوقعا فقط من أعضاء الكلية والدارسني يف براجمها وتالميذ املدارس، بل يمتد ليشمل الكلية بوصفها منظمة تعلم Learning Organization ؛ تتعلم من ممارساهتا 

ومن تقويم تلك املامرسات، ويشمل ذلك املجتمع اجلامعي بأقسامه وكلياته ووحداته، وجمتمع مهنة التعليم Professional Community، وكافة األطراف املعنيني.
وعىل ذلك فإن املامرسات املهنية يف جمتمع التعلم داخل الكلية وخارجها، ويف جمتمع املعرفة الذي تسهم يف بنائه عىل مستوى الدولة، تتمحور حول جعل كافة األطراف املتفاعلني من أفراد 
Active Authentic Learning، يفعل فيه دور املتعلم، ويسعى فيه كل طرف إىل حتسني  ومجاعات ومؤسسات يسعون بإجيابية إىل مواصلة التعلم، يف إطار من التعلم احلقيقي النشط  

خرباته وممارساته بإجيابية. 
القيم املحورية :يستند العمل بمهنة التعليم وفقا هلذه القناعة إىل ما حتفل به أدبيات الرتبية اإلسالمية من تأصيل ألخالقيات املريب وسامته، وآداب التعليم والتعلم، وما
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إعداد الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز املعيقل

توصلت إليه أفضل التجارب واملامرسات الرتبوية، والتي تتمثل يف:
التعلم مدى احلياة :حث اهلل اإلنسان عىل طلب املعرفة واكتساهبا ونرشها إعانة له عىل االضطالع بتكاليف العبادة وإعامر الكون حتقيقا ألمر االستخالف له يف األرض، وعىل ذلك فإن اشتغال 

املريب بتعلم املعرفة وتعليمها وتيسري البحث عنها يندرج حتت باب التقرب إىل اهلل.
النزاهة واإلنصاف :ويقتيض اشتغال املريب بالتعليم والتعلم بوصفهام عمال تعبديا يبتغي به مرضاة اهلل، وأن يراقبه يف ممارساته املهنية واحلياتية يف الرس والعلن، وحيرص عىل حتقيق أهدافه مدفوعا 

بدوافع داخلية صادقة، وحمرتما خصوصية األفراد ورسية املعلومات والبيانات، يف مستوى راق وسام من مستويات املحاسبة الذاتية والنزاهة. 
اإلتقان : املريب حريص عىل متام تعلم تالميذه وحسن تربيتهم، وعىل خدمة جمتمعه ووطنه، يسلك لتحقيق ذلك كافة السبل والطرائق واالسرتاتيجيات، ويتحرى معايري اجلودة يف كافة ممارساته.

املهنية : مزاولة مهنة التعليم عمل متخصص حيتاج إىل دراسة وعلم وخربة ومواصلة للنمو، وحتكمه قواعد وتقاليد مرعية ينبغي التزامها من قبل أهل التخصص ومن قبل املجتمع كافة.
احلرية : تكفل مهنة التعليم لكل من املريب واملتعلم حرية التساؤل والبحث والتعبري، باعتبارها السبيل إىل الريادة واإلبداع واكتشاف اجلديد، يف حدود ضوابط الدين وقيم املجتمع املعتربة.

وترتكز  الرؤية و الرسالة اخلاصة بالكلية عىل جمموعة دعائم معرفية تسعى لتحقيق مستويات جمتمع التعلم داخل الكلية و ىف جمال الرتبية . هذه الدعائم هي كاآليت :
1/جمتمع املعرفة:

بناء اقتصاد املعرفة  إنتاج املعرفة بدال من جمرد استهالك املعرفة كام تسهم ىف  , بحيث متكنه من  • إمداد الطالبات برتبية عالية اجلودة تعدهم ملواجهة التحديات و متطلبات املجتمع 
, بدال من االقتصار عىل استهالكها – الرشاكة مع املدارس و املنظامت – املبادرة – البحوث املبنية  • هذا يتضمن تبادل املعلومات – اختاذ القرارات – املثابرة ىف تقديم املعرفة الرتبوية املهنية 

عىل قواعد املعلومات و نتائج البحوث العلمية .
2/جمتمع التعلم:

التعلم باعتباره جمموعة من اإلفراد املرتبطني معا بقيم و معتقدات مشرتكة.  • يعرف جمتمع 
• اإلفراد يف جمتمع املعرفة ينخرطون بنشاط يف التعلم من بعضهم البعض طبقا ألربعة عوامل : )عضوية اجلامعة – التأثري املتبادل – إشباع احلاجات الفردية – املشاركة يف الروابط التارخيية 

و الوجدانية( .
• أعضاء جمتمع املعرفة يشعروا بنوع من الوالء الذي يتخطى عضوية اجلامعة مما جيعلهم راغبني ىف االستمرار ىف العمل من اجل معاونة اآلخرين .

التعلم النشط احلقيقى:
التي يتم تدريسها ضمن مواقف و مشكالت احلياة الواقعية .  التدريس املرتبط باملعرفة و املهارات  • هو عبارة عن سياق 

التي يتطلبها هذا التوجه  التكليفات و املهام و األنشطة  • يشري اىل 
التعلم املرتبطة بقوة باملامرسات املهنية املتوقعة يف امليدان • التعلم النشط احلقيقى يتحقق ضمن جمتمع تعلم الكلية يف الربامج املصممة طبقا ملخرجات 

, و زمالئهم  , و معاونيهم  • يتحقق مفهوم التعلم احلقيقى النشط أيضا ضمن املجتمع املهني يف املدرسة و املنظامت الرتبوية من خالل أنشطة الرشاكة املهنية التي تضم أعضاء هيئة التدريس 
ىف امليدان معا.

القياس املرتكز عىل األداء:
, و أداء الكلية بصفة عامة  التدريس  , و أداء أعضاء هيئة  , مما يعاون عىل ضبط و ضامن جودة برامج إعداد املعلمني  • تسعى الكلية لتبنى أساليب تقويم متنوعة و حقيقية 

, بخطوات حمددة بوضوح . التي تتضمن حتديدا واضحا للمهام  التقييم احلقيقة  القياس املرتكز عىل األداء إىل استخدام أساليب  • و يشري 
 . • كام يمثل املفهوم أيضا اجتاها نحو عملية اإلعداد للرتبويني املهنيني طبقا ملحكات حمددة 

التي يمكنها إن تضبط و تضمن جودة برامج اإلعداد . التقييم احلقيقة  التعلم بالكلية يعمل عىل استخدام أساليب  • جمتمع 
بالفعل  باعتبارها  الرتبوية  املؤسسات  تطوير  خالله  من  يمكن  الذي  األساس   , طالباهتا  و  الكلية  أعضاء  أداء  و  ككل  الكلية  ألداء  احلقيقى  التقييم  نتائج  تعترب   , التعلم  جمتمع  مستوى  • عىل 

مؤسسات تعلم.
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جتربة كلية الرتبية بجامعة امللك سعود يف إعداد وتأهيل املعلم وفق معايري وإجراءات
)NCATE( ورشوط اهليئة الوطنية األمريكية لالعتامد األكاديمي

التنوع :
, و العرقي  ,و اللغوي  الثقايف  • االجتاهات الرتبوية املعارصة تشري إىل أمهية استجابة املدارس لتنوع الدارسني 

, بحيث يتمكن الرتبويني  • و تستجيب الكلية هلذا التغري يف مجهور الدارسني من خالل إعداد الرتبويني القادرين عىل إشباع كل حاجات الدارسني من خالل موائمة برامج إعدادهم املهني 
املهنيني من استخدام االجتاهات , و املعارف , و املهارات التي جتعلهم قادرين عىل التفاعل االجيايب يف هذه البيئة .

بعمل  اخلاصة  املامرسات  يف  و   , اخلاصة  احلاجات  ذوى  من  أولئك  و   , املوهوبني  ختدم  التي  املؤسسات  مع  الرشاكة  يف  و  الكلية  دعم  يف  املفهوم  ينعكس   , الكلية  خارج  املتعلمني  جمتمع  • يف 
اخلرجيني ىف هذه املؤسسات التي تعكس إيامهنم هبذا املفهوم .

املامرسة التأملية :
النقاشات التي جيروهنا مع بعضهم البعض حول ممارساهتم  النمو املهني و املهارى للرتبويني من خالل  “ التي ناقشت إمكانية حتقق  “ جون ديوى  • هذا املفهوم يرجع إىل كتابات 

, و إعدادهم لتقارير املقررات  , و تأملهم الذايت  • يتحقق املفهوم عىل مستوى جمتمع التعلم اخلاص بالكلية من خالل إعداد أعضاء هيئة التدريس ملقرراهتم األكاديمية طبقا لتوصيف املقرر 
, و املراجعة الدورية مللفات التدريس و ملفات انجاز الطالبات. 

املهني و  النمو  الرتبوية لتحديد احتياجات  املدارس و يف املؤسسات  املهنيون يف  الرتبويون  به  الذي يقوم  الذايت  التقييم  التعلم يف املجال من خالل عمليات  املفهوم عرب جمتمع   • كام يتحقق 
اخلطط املوضوعة لالستجابة هلذه احلاجات .

دمج التقنية :
التقنية يف الكلية يعترب من األشياء الرضورية  • دمج 

التقنية . , يدعو إىل تزايد استخدام  التعلم  , و مفهوم جمتمع  التدريس عىل الرؤية و الرسالة  • موافقة أعضاء هيئة 
• أن التخطيط لتصميم عمليات التدريس يف برامج الكلية و أنشطتها , يتطلب مستويات عالية من التكامل بني نظريات التعلم املتبناة , و اسرتاتيجيات التدريس , و أساليب التقييم , و مكنون 

العالقة بني التعلم , و املعرفة , و املهارات , و الشخصية من ناحية و العنارص , و املصادر اخلاصة بالبيئة الرتبوية .
النمو املهني و أنشطة حتسني املهارة . , و يف  , وىف إدارة الربنامج  التعلم املرتكزة عىل البحوث الرتبوية  التدريس و  التعلم يف الكلية ، وىف أنشطة  التكنولوجيا ذو داللة ضمن جمتمع  • دمج 
امليداين و يف تكوين شبكة العمل اخلاصة باملهنيني الذي يتضمن أساتذة تربية و ممارسني للعمل الرتبوي. التدريب  • ينعكس املفهوم داخل الكلية يف املامرسات اخلاصة بالطالبات خالل 

التي توفرها الكلية للمشاريع القومية التي هتدف لتنمية جمال الرتبية يف اململكة العربية السعودية  التقنية يف مبادرات التجديد و االستشارات  • ينعكس أيضا دمج 
, تقييم أداء أعضاء  , أو تقييم براجمها  • تسعى الكلية لتبنى نظام ألساليب التقييم متنوع و يتسم باألمانة مع األخذ يف االعتبار أساليب التقييم احلديثة يف كل من تقييم األداء املؤسيس للكلية 

هيئة التدريس و القيادات , و املهنيني باجلامعة , إضافة إىل تقييم أداء الطالبات املسجالت يف براجمها .
مواصفات خرجيي الكلية 

يف ضوء رؤية الكلية ورسالتها، وانطالقا من فلسفتها وما تتبناه من قيم، وما تستند إليه من عنارص األساس املعريف، وبعد مراجعة نامذج من جامعات أخرى حصلت عىل االعتامد األكاديمي، 
ف اإلطار املفاهيمي مواصفات خريج الكلية عىل أهنا: فقد عرَّ

1- اإلخالص للقيم اإلسالمية التي تتضمن األخالقيات املهنية 
2- امتالك املهارات و الفهم العميق للمحتوى املعريف , و البناء و املفاهيم األساسية , و أساليب البحث يف جمال التخصص , و اإلسهام يف إعداد اخلربات املالئمة لتحقيق تعلم ذو معنى لكل 

التالميذ .
3- يمتلك مهارات البحث و الفهم ملحتوى البحوث و الدراسات احلديثة املرتبطة بنمو كل التالميذ , و فهم دوره يف نمو و تعلم التالميذ , و اإلسهام يف إعداد اخلربات املالئمة لنموهم العقيل , 

و االجتامعي , و اجلسمي , و الوجداين .
4 - خيطط , و يصمم , و يشجع أساليب التدريس املتنوعة , و التعلم و العمل ىف جمال ختصصه . و هذا يتضمن تطوير مهارات التفكري الناقد و حل املشكالت .

5 - امتالك مهارات التواصل اللفظي و غري اللفظي و يستخدم وسائط متنوعة للتواصل مع التالميذ , و الزمالء , و اإلدارة األعىل , و املجتمع املحىل 
6 - يفهم دوافع و سلوك الفرد و املجموعة , و يطبق هذا إلفه يف إجياد بيئة تعلم / عمل  تشجع النمو الذايت , و الدافعية الذاتية , و التفاعل االجتامعي , و اشرتاك التالميذ يف التعلم النشط.
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- يستخدم اسرتاتيجيات رسمية و غري رسمية لتقييم و قياس كل جوانب نمو تقدم التالميذ . و حيلل البيانات ألغراض متنوعة .
8- يسعى لفرص لتحقيق النمو الشخيص و املهني , و يمتلك املرونة لتعديل توجهاته بأسلوب يعكس ما هو متوقع منه كرتبوي .

9- يستخدم التقنية و يدجمها يف ممارساته املهنية.
10- يفهم الفروق الفردية بني التالميذ يف جوانب متنوعة جسامنيا , و ذهنيا , و النمو الوجداين , و يقدر التنوع االقتصادي , و االجتامعي و الثقايف .

معارف املرشحني ملزاولة املهنة ومهاراهتم وتوجهاهتم املهنية
تعد جلنة املعيار األول من معايري املجلس الوطني العتامد برامج إعداد املعلمني بالواليات املتحدة األمريكية NCATE ، من أكثر اللجان العاملة يف سبيل حصول الكلية عىل   

االعتامد من حيث عدد املهام املوكلة إليها ، ذلك أن كثريا من مهام اللجان األخرى العاملة ال يكتمل إنجازها إال بعد مراجعتها واعتامدها من جلنة املعيار األول .وكانت أهم مهامها:
1. مراجعة الربامج الدراسية ملرحلتي البكالوريوس واملاجستري وفقا ملعايري NCATE  ومواصفات اخلرجيني واملعايري املهنية للمنظامت ذات الصلة، وبام يتفق مع عنارص اإلطار املفاهيمي 

للكلية .
2. حتديد خمرجات التعلم املستهدفة واملتضمنة يف املعايري املعتمدة وحتديد مسميات املقررات وأوزاهنا النسبية وعدد وحداهتا يف إطار خطط الدراسة لكل برنامج .

3. وصف الربامج واملقررات وفقًا للنامذج املعتمدة . 
مراجعة الربامج الراهنة يف ضوء املعايري

1.تم ذلك بعد انتهاء جلنة اإلطار املفاهيمي من كتابة قائمة مواصفات خرجيي الكلية.
2.عقد جلسات ملناقشة منسقي الربامج املختلفة يف نتائج عمليات مقارنتها بكل من مواصفات اخلرجيني واملعايري املرجعية.

أما بالنسبة لتحديد نواتج التعلم املستهدفة للربامج ، وتوصيف الربامج واملقررات وفقا للمعايري ، وربط توصيف الربامج واملقررات الدراسية باإلطار املفاهيمي للكلية، فقد تم   
العمل وذلك من خالل اإلجراءات التالية:

1. االنتهاء من وضع قائمة نواتج التعلم العامة املستهدفة لربامج الكلية ) متضمنة األبعاد الثالثة).
2. عقد  ورش عمل يف كافة أقسام الكلية لتدريب أعضاء هيئة التدريس عىل التوصيف وفقا لنامذج اهليئة الوطنية السعودية للجودة واالعتامد .

3. مراجعة ملفات الربامج واملقررات بأقسام الكلية.
4. متابعة تنفيذ إجراءات التطوير املقرتحة يف كل برنامج نتيجة عمليات مقارنته بمواصفات اخلريج واملعايري املرجعية.

5. مراجعة أداة تقييم التوجهات املهنية للطلبة بكافة الربامج عند التحاقهم هبا وقبل خترجهم منها. 
6. مراجعة مقاييس التقدير اللفظي لألداء التي تم تطويرها من قبل جلنة اخلربات امليدانية لكل من مهمتي : ختطيط الدرس ، والفعاليات .

7. مراجعة مقاييس التقدير اللفظي لألداء التي تم تطويرها من قبل جلنة اخلربات امليدانية ملهمة احلقيبة الوثائقية .
8. متابعة استكامل تصميم املهام األدائية.

9. متابعة تقنني وتطبيق أداة تقييم التوجهات املهنية للطلبة.
10. تدريب أكرب عدد من أعضاء هيئة التدريس بالربامج املختلفة عىل كيفية تصميم وتنفيذ وتصحيح املهام األدائية.

11. تدريب أعضاء هيئة التدريس بربامج الدراسات العليا غري التدريسية عىل تصميم وتصحيح املهام األدائية .
12. إعداد » دليل املهام األدائية ».

منظومة التقييم و التقويم يف كلية الرتبية
إنطالقًا من القناعة الراسخة لدى كلية الرتبية بجامعة امللك سعود بأمهية التطّور يف املجال األكاديمي، واالستمرار يف تبني مظاهر حتسني عملية التعّلم والتعليم وحتقيقًا ملبدأ املساءلة طورت 
الكلية منظومة شاملة ومتكاملة للتقويم متضمنة مجيع املكونات والعمليات واملخرجات اخلاصة بالكلية. وقد روعي يف منظومة التقييم والتقويم أن تكون مبنية عىل مواصفات اخلرجيني املحددة 
)إنكيت-   National Council for Accreditation of Teacher Education املعلمني  إعداد  كليات  الوطني العتامد  املجلس  معايري  واملتوافقة مع  للكلية  املفاهيمي  يف اإلطار 
NCATE(، وعىل معايري املؤسسات املهنية لكل برنامج من برامج الكلية األكاديمية. وأن تشتمل عىل تقويم املتقدمني للقبول يف الكلية، وأداء امللتحقني هبا، وكذلك اإلجراءات والعمليات 

التي تتم داخل الكلية، ومن ثم املتخرجني منها. وأن يُرشك املجتمع األكاديمي يف الكلية، واملجتمع املدين خارج الكلية يف منظومة التقويم. 
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جتربة كلية الرتبية بجامعة امللك سعود يف إعداد وتأهيل املعلم وفق معايري وإجراءات
)NCATE( ورشوط اهليئة الوطنية األمريكية لالعتامد األكاديمي

أهداف منظومة التقويم
1. التحقق من توافق الربامج  األكاديمية والتطبيقات العملّية  والتدريبات امليدانية مع اإلطار املفاهيمي للكلية واملعايري املهنية  ومعايري املجلس الوطني العتامد كليات إعداد املعلمني )إنكيت- 

 .)NCATE
2. ضامن اختيار املرشحني األفضل من املتقدمني للكلية اعتامدًا عىل معايري ثابتة. 

3. ضامن أن الربامج األكاديمية بام تتضمنه من مقررات دراسية وخربات ميدانية تعترب كافية وفعالة. 
4. ضامن أن عمليات التدريس والتطبيقات والتدريبات املصممة للملتحقني بالكلية تؤدي الغرض منها بشكل. 

5. ضامن أن امللتحقني بالكلية سوف يتخرجون وهم مزودون باملعارف واملهارات والتوجهات والقيم االسالمية .
اخلربات امليدانية

 )National Council for Accreditation of Teacher Education )NCATE ضمن متطلبات االعتامد األكاديمي بناًء عىل املعايري املعتمدة من املجلس الوطني لالعتامد للمعلمني
فإنه عىل برامج إعداد املعلمني هتيئة الفرصة للطالب لالحتكاك املبكر بميدان العمل املستقبيل. ومن هذا املنطلق فإن عىل الربنامج أن يتيح للطالب الفرصة يف النزول إىل امليدان يف وقت مبكر 

من دراسته، ليتحقق له أهداف عديدة منها تأكده من مناسبة مهنة املستقبل له يف وقت مبكر، وضامنًا لتدرج نمو مهاراته العملية، وربطًا ملا يدرسه نظريًا بالواقع العميل.
وتفرتض معايري NCATE أن يتم ذلك حسب التوصيف اآليت:

املجال األول: املشاهدة: ويقصد هبا ذهاب الطالب إىل مدرسة ملشاهدة معلم أثناء أداء درس يف جمال ختصص الطالب.
املجال الثاين: املامرسة املحدودة: ويقصد هبا ذهاب الطالب إىل مدرسة للتعاون املحدود مع معلم أثناء أداء درس يف جمال ختصص الطالب.
املجال الثالث: املامرسة الكاملة: ويقصد هبا ذهاب الطالب إىل مدرسة للتعاون الكامل مع معلم أثناء أداء درس يف جمال ختصص الطالب.

وقد أعدت جلنة املعيار الثالث دليل يبني«املعلومات األساسية حول اخلربات امليدانية املبكرة لطالب كلية الرتبية« وفيه رشح مفصل لكل من األدوار واملسؤوليات للرشكاء يف التدريس،و أنشطة 
مقرتحة للخربات امليدانية املبكرة.

األدوار واملسؤوليات للرشكاء يف التدريس:
مرشف اجلامعة: املؤهالت، واملسؤوليات

املعلم املتعاون: املؤهالت، و املسؤوليات .
 طالب التدريب امليداين : املسؤوليات 

مفهوم التنوع
• هو تقديم تصور واضح للحدود التى جيب أن تلتزم هبا كلية الرتبية ىف عملها عند تقديم خدماهتا للمجتمع .

• يعمل عىل اتاحة الفرصة أمام الطالب امللتحقني بربامج الكلية أن حيصلوا عىل تنوع كبري يف التخصصات االكاديمية و الرتبوية للعمل ىف خمتلف املهن الرتبوية .
التعلم خارج اجلامعة. بينام يشتمل عىل  التعلم داخل احلرم اجلامعي،  التنوع عىل  • كام ال يقترص مفهوم 

أبعاد التنوع
1. العدل واملساواة.

2. االحرتام والتسامح
3. البيئة االمنة 

4. الفروق الفردية 
أوالً العدل واملساواة: امتالك املرشح للتدريس بمفاهيم ومدلوالت العدالة وممارستها يف امليدان الرتبوي بكل جوانبها مع طالبه ويف حميطه املدريس واملجتمع الرتبوي الواسع. وبالتايل جيب عىل 

املرشحني من جامعة امللك سعود أن  يمتلكوا  مفاهيم العدالة يف جمال التعليم، ويف مجيع جوانبها مع الطالب يف املدارس، ومع املجتمع ككل. 
ثانيًا االحرتام والتسامح: ممارسة املرشح لالحرتام املتبادل مع طالبه وجمتمعهم املدريس ومهارته يف التعاطي االجيايب مع طالبه عىل إختالفاهتم وكذلك املجتمع العام والتسامح يف تعامله مع من 

حوله، وذلك من خالل مراعاة ذلك يف تعامل أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية يف الكلية  وكذلك يف تطوير حمتويات املناهج التي تقدم يف الكلية.
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إىل  إطار ترشيعي، هتدف مجيعها  والقواعد والنظم يف  االمنة:«جمموعة من اإلجراءات  البيئة  ثالثًا 
املحافظة عىل العملية التعليمية وتوفري األمن النفيس واالجتامعي جلميع الطالب، وكذلك املحافظة 
عىل أعضاء املجتمع األكاديمي )املتعلمني / املعلمني( شعارها«التعلم يف بيئة آمنة ومستقرة تراعي 

الفروق بكافة جنباته«
رابعا الفروق الفردية:إكتساب طلبة الكلية القدرة عىل مراعاة االختالفات والتباينات املألوفة وغري 

املألوفة بني الطالب والتي عىل الرتبويني إدراكها واحرتامها والتفاعل معها.
التدرب عيل  فرص للتعلم الذي يراعي الفروق الفردية. • ينبغي عىل املرشحني 

التدريس متنوعني. واملساعدين ، واألقران.  • أن تتاح هلم الفرصة للتفاعل مع  أعضاء هيئة 
• مراعاة التنوع يف مجيع جوانب التنمية وتقدير الوضع االجتامعي واالقتصادي والتنوع الثقايف. 

ويشمل التنوع العنارص التالية:
أعضاء متنوعني.  املنهج واخلربات.                                           2.   .1
تالميذ متنوعني. مرشحني متنوعني.                                        4.   .3

األهداف األساسية  للتنوع يف كلية الرتبية
1. االلتزام بتحقيق مجيع ترشيعات التنوع القائمة واملبنية عىل الرشيعة اإلسالمية وسياسة التعليم 

يف اململكة العربية السعودية. 
2. الوعي بأمهية التنوع يف التعليم والتعلم.

3. توفري سبل تطوير الربامج واملقررات الدراسية.
4. متكني مجيع األقسام وأعضاء هيئة التدريس من القيام بمسؤولياهتم.

5. تشجيع البحوث الرتبوية التي تعنى بتعزيز تطبيقات التنوع واالختالف.
6. حتقيق التكامل يف استقطاب أعضاء هيئة التدريس يف الكلية.

7. توفر الربامج التدريبية وورش العمل.

8. توفري فرص التفاعل االجيايب والنشط.
و بصورة عامة وباإلضافة إىل ما سبق فملخص ما قامت  به الكلية:

1/ قام أعضاء هيئة التدريس بربط كفايات  اإلطار املفاهيمي بمحتوى وتوصيف املقررات.
2/  تم  ربط املشاريع والواجبات بكفايات اإلطار املفاهيمي.

3/احتوى كل مقرر عىل بعض الصفات األساسية من مواصفات اخلريج.
• شاركت الكلية اإلطار املفاهيمي مع الرشكاء من وزارة الرتبية، واملعلم املتعاون.

التايل: • استحدثت جلان تتكون من الرجال والنساء وعملت عىل 
1. تطوير وربط املهام األدائية واملحكات بكفايات اإلطار املفاهيمي.

2. بناء منظومة التقييم والتقويم لكلية الرتبية.
3. تطبيق املقاييس بمحكات غري مقبول ومقبول ومستهدف.

4. تطوير استامرة التوجهات املهنية  والتنوع

5. تطوير استبانه أرباب العمل واخلرجيني.
6. تطوير استبانه ألعضاء هيئة التدريس جلمع املعلومات الدورية.
7.    ربط نامذج تقييم الطالب املعلم مع كفايات اإلطار املفاهيمي.

8. تطبيق اخلربات امليدانية املبكرة لطالب البكالوريوس.
9. تدريب املعلم املتعاون لإلرشاف عىل الطالب املعلم.

10. تطوير الرشاكة بني الوزارة والكلية يف التدريب امليداين.

املراجع:
1. التقرير املؤسيس)2011 (.  كلية الرتبية، جامعة امللك سعود.

2. االطار املفاهيمي )2009 (. كلية الرتبية، جامعة امللك سعود.
3. منظومة التقيم والتقويم  )2010 (. كلية الرتبية، جامعة امللك سعود.

4. وثيقة التنوع )2010 (. كلية الرتبية، جامعة امللك سعود.
5. دليل اخلربات امليدانية املبكرة) 2010(. كلية الرتبية، جامعة امللك سعود.


