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احتياجاته وواجباته «.. المعلم»اخبار السعودية اليوم ورشة تركز على 
 وتستعرض تجربة المعهد السنغافوري

 

 
 

لية التربيةة: الممكةن مخرجات ك“نظمت كلية التربية بجامعة الملك سعود ورشة عمل بعنوان: 
، تحت رعاية وكيل الجامعة للشةوون التعليميةة وااكاديميةة الةدكتور عبةدالعزيز بةن ”والمأمول

عبدهللا العثمان بحضور عميد الكلية والوكالء وروساء ااقسام وأعضاء هيئة التدريس وطالب 
فةة  التعلةةيم الدراسةةات العليةةا، وضةةيوم مةةن عمةةداء الكليةةات فةة  الجامعةةة وعةةدد مةةن المشةةرفين 

  .العام، ف  القسمين الرجال  والنسائ  ف  الكلية
وأكد وكيل الجامعة للشوون التعليمية وااكاديمية، الدكتور عبةدالعزيز بةن عبةدهللا العثمةان، أن 
كلية التربية من الكليات الرائدة، الت  تحظةى بالعديةد مةن العلمةاء المتميةزين المتخففةين فة  

لةةى أن الجامعةةة ت تخةةر بكليةةة التربيةةة ادائهةةا المتميةةز، وانضةةباطها الميةةدان التربةةوي، وأشةةار  
اإلداري، ومتابعتهةةا للطةةالب، وتميزهةةا، والةة ي انعكةةس علةةى مخرجةةات الكليةةة، واتضةة  فةة  

  .أنشطتها العديدة، وندواتها، وموتمراتها، مما جعلها كلية رائدة ف  ميدان  عداد المعلم
ميةدان تخةريم معلمةين أك ةاء فة  المراحةل التعليميةة  وأضام بأنها موهلة بأن تكون رائدة فة 

المختل ةةة، وي يقتفةةر هةة ا الجهةةد علةةى  عةةداد المعلمةةين فحسةةب، بةةل بيعةةادة تأهيةةل المعلمةةين 
المتخرجين ودعم مهةاراتهم ويتضة   لةك جليةا  فة  جهةود مختل ةة منهةا  نشةاء مركةز التطةوير 

بيعةةدادهم، وكةة  يكةةون نافةة ة  لجميةة  التربةةوي إلعةةادة تأهيةةل المعلمةةين، وسةةد الثغةةرات الخافةةة 
المعلمين ف  المراحل المختل ة، وجهودها ف  أعداد برنامم لمعلم  المرحلة ايبتدائية، والة ي 

  .يأمل أن يطبق ف  العام القادم بي ن هللا
وف  جلسات الورشة تنةاول د.علة  بةن سةعد القرنة ، أسةتا   دارة التعلةيم العةال  بقسةم اإلدارة 

روية مقترحة لقبول الطلبةة فة  كليةة التربيةة “من التجارب ف  محاضرة بعنوان تربوية، عدد 
، أدارها د.فهد بن عبدهللا الدليم، أستا  علةم الةن س، وتناولةت المحاضةرة ”بجامعة الملك سعود

بعض التجارب والروى المختل ة لبعض الدول ف  ميةدان  عةداد المعلةم، حية  تةم التركيةز علةى 
 عداده  عدادا  متميزا ، ومشكالت  عداده ف  كليات التربية، ومدى أهمية  قيمة المعلم، وعنافر

  .تقديم روية يستقطاب معلمين متميزين
أمةا المحاضةةرة التة  قةةدمها د.عبةدالعزيز بةةن محمةد الةةرويس، أسةتا  المنةةاهم وطةرق التةةدريس 

رائةةق، برنةةامم اإلعةةداد التربةةوي والتخففةة : ااهةةدام، المحتةةوى، الط“المشةةارك، بعنةةوان 
، وأدار جلستها د.عبدالعزيز بن محمةد العبةدالجبار، أسةتا  التربيةة الخافةة. ”اانشطة، التقويم
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فقد وجةه المحاضةر رسةالة تشةير  لةى ضةرورة  عةداد معلمة  المسةتقبل كة  يعكسةوا ويظهةروا 
تميةةزهم فةة  التةةدريس مةةن خةةالل ممارسةةتهم ال اعلةةة، واسةةتخدامهم طةةرق التةةدريس المناسةةبة، 

لعميقةةةة بمجةةةال تخففةةةهم، وتزويةةةدهم بالمعرفةةة، والمهةةةارات الالزمةةةة مةةةن أجةةةل ومعةةرفتهم ا
التدريس الكمء، والدافعية للعمل والتحسين والت اعل فة  بيئةة تقةوم علةى الةتعلم المسةتند  لةى 
البحةةو  التربويةةة ااساسةةية والتطبيقيةةة، وكةة لك الجانةةب النظةةري والتقنةة ، ممةةا يةةنعكس علةةى 

ين علةةى أعلةةى مسةةتوى فةة  التةةدريس والتعلةةيم، وفةةانع  قةةرار أدائهةةم، مةةن أجةةل  يجةةاد ممارسةة
  .يسعون للبح  عن النمو وايحترافية

كمةةا حةةدد المحاضةةر مجموعةةة مةةن التطلعةةات تتمثةةل فةة  تقةةديم مقةةررات فةة  الجانةةب الثقةةاف  
وايجتماع ، ومراجعة المقةررات ايختياريةة فة  متطلبةات الكليةة، و مكانيةة زيةادة عةددها فة  

ر ف  تخ يض عدد ساعات التخرج ووض  آليات لتطبيق البرامم بفةورة فعالةة، الخطة، والنظ
وايسةةت ادة مةةن اسةةتمارات تقةةويم المقةةرر، واسةةتطالل رأي المسةةوولين والعةةاملين فةة  الميةةدان 
التربةةوي حةةول بةةرامم الكليةةة، والتعةةاون مةة  وزارة التعلةةيم والجهةةات الحديثةةة كهيئةةات التقةةويم 

ديةةد معةةايير المعلةةم علةةى المسةةتوى الةةوطن . وأشةةار فةة  نهايةةة وايعتمةةاد، ومركةةز قيةةاس لتح
محاضرته  لى أنه يأمل تقديم برنامم لمةا قبةل الثةانوي يبةدأ بالفةم ااول حتةى الثةامن، وآخةر 

 .للمرحلة الثانوية يبدأ بالفم التاس  وحتى الثان  عشر، م  تقديم برامم متخففة
 

 


