
 

 

 
 جامعة أم القرى

 كلية الرتبية

يف املناهج وطرق  الدكتوراهبرنامج 
 اللغة االجنليزيةتدريس 
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 :التعليم والتعلم .4
 :خصائص الخرجين ومخرجات التعلم 1 /٤

 :وجداملسارات الرئيسة أو التخصصات اليت يشملها الربانمج إن  1 /1 /4
 املناهج وطرق تدريس اللغة االجنليزية -أ
  -ب
  -ت

 اخلطة الدراسية: 2 /1 /4

 نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 
املتطلب 

 السابقة

 حتسبةالساعات امل

 -عملي -)معتمدة 

 نظري(

املستوى 

 األول 

 2  مقرر اجباري  2قراءات في املناهج باللغة اإلنجليزية  020270111-2

 2  مقرر اجباري  نظريات املنهج 020270112-2

 2  مقرر اجباري  األصول الفلسفية لتدريس اللغة االنجليزية 020270413-2

 2 قسم علم النفس مقرر اجباري  إحصاء استداللي 2-0206632نفس 

 2  مقرر اجباري  2تقنية املعلومات واالتصاالت في التعليم  020270115-2

املستوى 

 الثاني

 3  مقرر اجباري  تطبيقات في بناء املناهج 020270121-3

 3  مقرر اجباري  2تدريس اللغة االنجليزية طرق  020270422-3

 2  مقرر اجباري  لتخصص باللغة اإلنجليزيةقراءات في ا 020270423-2

 2 قسم علم النفس مقرر اجباري  تحليل البيانات بالحاسب اآللي  2-0206641نفس

 3  مقرر اجباري  املناهج املقارنة في تدريس اللغة االنجليزية 020270425-3

املستوى 

 الثالث

 3  مقرر اجباري  2ليزية اإلنجاالتجاهات الحديثة في تدريس اللغة  020270431-3

 3  مقرر اجباري  2حلقة بحث في تدريس اللغة االنجليزية  020270432-3

 مقرر اجباري  السياسات التعليمية املعاصرة 020170121-2
قسم التربية 

 اإلسالمية
2 

 3  مقرر اجباري  قضايا ومشكالت في تدريس اللغة االنجليزية  020270434-3

املستوى 

 رابعال

 2  مقرر اجباري  تقويم املناهج 020270141-2

 3  مقرر اجباري  رعاية املوهبة واالبداع في اللغة االنجليزية 020270442-3

 2  مقرر اجباري  استخدام الحاسوب في تدريس اللغة االنجليزية 020270443-2

 2 يةقسم االدارة التربو  مقرر اجباري  القيادة التربوية 0205722-2

 2 قسم علم النفس مقرر اجباري  1نظريات التعلم والتعليم  2-02026623 نفس

 3  مقرر اجباري  دراسة مستقلة في تدريس اللغة االنجليزية 020270446-3
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 نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 
املتطلب 

 السابقة

 حتسبةالساعات امل

 -عملي -)معتمدة 

 نظري(

املستوى 

 الخامس
 

يخصص هذا الفصل ألداء االختبار الشامل، وبعد اجتيازه يعين 

هل لدراسة أحد اإلشراف العلمي على الطالب، وحينئذ يؤ 

 املقررات االختيارية في الفصل السادس

 

يتم التنسيق مع القسم حول موعد 

 بأنه ال يقدم إال 
ً
االختبار الشامل، علما

 مرة واحدة في العام الدراس ي

املستوى 

 السادس

تحدد بناًء على  مقرر اختياري  بناء أدوات البحث 2-0206622 قياس

ما يقرره 

املشرف 

 العلمي

2 

 2 مقرر اختياري  تصميم البحوث شبه التجريبية 0206741-2نفس

 2 مقرر اختياري  أساسيات التقويم التربوي  2-0206614تقويم 

020270444-20 

 دراسة خاصة )رسالة الدكتوراه(

يسجل الطالب الدراسة الخاصة بعد تعيين املشرف العلمي عليه 

جيلها كل فصل بعد اجتيازه االختبار الشامل، ويستمر في تس

 دراس ي حتى تتم املناقشة

 20  مقرر اجباري 
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 
 

 

 

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 2قراءات يف املناهج  ابللغة اإلجنلي ية: اسم املقرر:

 2-020270111رر:رمز املق 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 إسم املؤسسة التعليمية: جامعه  أم القرى 1440-2-20 اتريخ التوصيف:

 كلية الةبية / املناهج وطرق التدريسالقسم:  /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 2-020270111 2غة اإلجنلي يةقراءات يف املناهج ابلل::. اسم املقرر الدراسي ورم ه1 .1
 ساعات 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي : دكتوراة يف املناهج  وطرق تدريس اللغة اإلجنلي ية3 .3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج ، يبني هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 لسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي : الثاين. ا4 .4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:ال يوجد5 .5
 . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال  يوجد6 .6
 ال اهر وغريها(-للجامعه )العابدية. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية : املقرات الرئيسة 7 .7

 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية .أ

    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكةوين .ب

    

 %10 النسبة: 10 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت( .ج

    

  النسبة:  ابملراسلة .د
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  نسبة:ال  أخرى .ه
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

يهدف املقرر إىل ت ويد املتعلم ابملصطلحات املستخدمه يف املناهج وطرق التدريس ابللغة اإلجنلي ية ومتكنه من قراءة هذة املصطلحات 
قراءة الدراسات والبحوث العلمية ة والعكس و وأيضا متكنة من ترمجه بع  العبارات واملصطلحات من اللغة اإلجنلي ية إىل اللغة العربي

املنشورة يف الدورايت العلمية املتخصصة وذل  لتدريب الطلبة على الرجوع إىل الدورايت واجملالت العلمية والكتب واملراجع األجنبية 
 ذات الصلة بتخصصهم ،واالستفادة منها يف كتابة حبو هم ورسائلهم.

 يف هناية دراسة هذا املقرر أن يكون قادرا على :  يتوقع من طالب الدراسات العليا 

 عن املقاالت املتعلقة مبجال ختصصة الدورايت واجملالت العلمية والكتب واملراجع األجنبيةالبحث عن  -

 الةمجة من اللغة اإلجنلي ية إىل اللغة العربية -

 الةمجة من اللغة العربية إىل اللغة اإلجنلي ية -

 تخلصات الرسائل العلمية ابللغة اإلجنلي يةقراءة وكتابة مس -

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو مراجع  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر  جياز أي خطط -2
 اإلنةنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  

  العثور على مجيع املواقع اليت قد تساعد يف تطوير مهاريت القراءة والكتابة.استخدام الكمبيوتر يف -1
 استخدام الشبكة الداخلية للبحث عن أفكار وتطورات جديدة يف هذا اجملال. -2
 استخدام الربامج املختلفة اليت تساعدهم على االستفادة من مجيع املواضيع املقدمة  -3
 

 ب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلو وصف املقرر الدراسي  .ج
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قراءة مقاالت ابللغة اإلجنلي ية وفهم حمتوى املقاالت وترمجة املقاالت اإلجنلي ية إىل اللغة العربية ومن العربية إىل  وصف عام للمقرر:
 .نيات احلديثة يف قراءة املقاالتاإلجنلي ية بطريقة علمية متخصصة واالستفادة من التق

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 النظرايت الةبوية

 4 2 البنائية وتطبيقالا

 4 2 التعلم النشط

 4 2 تصميم التدريس

 4 2 بناء املنهج

 4 2 تطوير املناهج

STEM 2 4 

 4 2 لتعليمالتكنولوجيا وا

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 ال يوجد 10 ال يوجد - 22 ساعات التدريس الفعلية

  - 32 الساعات املعتمدة

- 

  

- 

32 
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 الب أسبوعياً:عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف(اليت يقوم هبا الط .3
  الث ساعات الجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .4

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.: قم مبلأوالً  -
 : ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ررجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
علم بدقة ، وجيب أن تتسق ررجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسةاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ررجات التاثلثاً  -

 لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة ، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ررجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 طرق التقومي اسرتاتيجيااتلتدريس للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت خمرجات التعلم للمقرر م

 املعرفة 1

  احملاضرة معرفة النظرايت الةبوية املختلفة 1-1

 اسئلة شفوية

 اختبار دوري املناقشة واحلوار معرفة البنائية وتطبيقالا 1-2

 ترمجه فردية حل املشكالت معرفة التعلم النشط 1-3

 اختبار هنائي التعلم التعاوين معرفة تصميم التدريس 

  املناقشة واحلوار STEMمعرفة  

 املهارات املعرفية 2

 املناقشة عرض املادة ابلبوربونيت مقاالت وموضوعات مكتبوة ابللغة االجنليزية - 2-1

 واجبات من لية املقالة ابللغة العربيةترمجه فقرات  استخدام الطالب املصطلحات والعبارات قي مسافاهتا الصحيحة - 2-2

  ترمجه  فقرات املقالة ابللغة االجنلي ية مناقشة االفكار الواردة ابلنص - 2-3
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 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3

ترمجه املعاين  تكليف الطالب ابلقراءة التواصل مع االخرين 3-1
 كمجموعه

املشاركه يف صياغه  املناقشة التعامل اإلجيايب 3-2
 االفكار

  املشاركه يف الواجبات العمل مع اجملموعات 

    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

الدرجه تكون على  تكليفهم ابملشاركه يف اعمال مجاعية التواصل الطاليب فيما بينهم 4-1
عملية التشارك 

 والتنسيق فيما بينهم

  عروض التقدمي تكون مشةكه لتعاون واملشاركه يف جتيهز عروض التقدميا 4-2

   املشاركه يف تصوير املقاالت وتوزيعها على اجملموعه 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

   ال يوجد 5-1

 

 جدول مهام تقومي الطلبةخالل الفصل الدراسي: .5
األسبوع احملدد  شروع مجاعيع كتابة مقالعخطابةع تقدمي شفهيع مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبارع م م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 5 2 ترمجه مقال من اللغه العربية اىل اللغة االجنلي ية 1

 5 4 ترمجه مقال من اللغه العربية اىل اللغة االجنلي ية 2

 10 10 مشروع مجاعي 3
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 20 6 اختبار نصفي 4

 20 12 عمل قاموس ابملفردات 5

 40 15 اختبار هنائي 6

 
 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .د

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 الغرض يف كل أسبوع(.  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا 

ساعات أسبوعيا كما  يتم ختصيص  3االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول ال مين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل 
 وسائل للتواصل االلكةوين املت امن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة 

 
 مصادر التعّلم .ه

 ب املقررة املطلوبة:الكت -يف قائمة  –أدرج  .1
2. Parkay, Forrest W.; Anctil, Eric J.; and Hass, Glen.(2014)"Curriculum 

Leadership:Readings for Developing Quality Educational Programs". Education Faculty 
Books and Book 

Judith Harris, Punya Mishra&Matthew Koehler.(2014) Teachers’ Technological Pedagogical Content 
Knowledge and Learning Activity Types Curriculum-based Technology Integration Reframed. 

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:-يف قائمة  –. أدرج 2

Lieve Thibaut, Heidi Knipprath, WimDehaene and FienDepaepe.(2018).The influence of teachers’ 
attitudes and school context on instructional practices in integrated education, Teaching and 
Teacher Education, 71, (190). 

Erica L. Smith, Carolyn A. Parker, David McKinney and Jeffrey Grigg.(2018). Conditions and decisions of 
urban elementary teachers regarding instruction of curriculum, School Science and Mathematics, 
118, 5, (156-168). 

Carolyn S. Wallace and Mark R. Priestley.(2016). Secondary science teachers as curriculum makers: 
Mapping and designing Scotland's new Curriculum for Excellence, Journal of Research in Science 
Teaching, 54, 3, (324-349). 

https://www.tandfonline.com/author/Harris%2C+Judith
https://www.tandfonline.com/author/Mishra%2C+Punya
https://www.tandfonline.com/author/Koehler%2C+Matthew
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Stacey Pistorova and RuslanSlutsky.(2017). There is still nothing better than quality play experiences for 
youngchildren’s learning and development: building the foundation for inquiry in our educational 
practices, Early Child Development and Care, (1). 

Cohen, D. K., & Ball, D. L. (1990). Relations between policy and practice: A commentary, Educational 
Evaluation and policy Analysis, 12, 330-338. 

Cronin-Jones, L. L. (1991). Science teacher beliefs and their influence on curriculum implementation 
:Two case studies, Journal of Research in Science Teaching, 28, 235-250. 

Dagher, Z., &Cossman, G. (1992). Verbal explanations given by teachers: Their nature and implications, 
Journal of Research in Science Teaching. 29, 36 (1-374). 

Dobey, D. C., & Schafer, L. E. (1984). The effects ofknowledge on elementary inquiry teaching.Science 
Education, 68,39-51. 

Doran, R L., Lawrenz, F., &Helgeson, S. (1994). Research on assessment in science, in D. L. Gabel(ed.), 
Handbook of research on science teaching and learning, New York MacMillan, 388-442. 

Duschl, R. A, &Gitomer. (1991). Epistemological perspectives on conceptual change: Implications for 
educational practice, Journal of Research in Science Teaching, 28, 839-858. 

Finley, F. N., Stewart, J., &Yarroch, W. L. (1982). Teachers’ perceptions of important and difficult science 
content, Science Education. 66, 53 1-538 

Grossman. P. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education. New 
York,Teachers College Press. 

 . أدرج املواد اإللكةونية ومواقع اإلنةنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها :3

  updatedمجيع املصادر سكن اخذها بوقتها حىت تكون 

• Library Website 

You can access the library catalog, eBooks, journals and databases, research help, and more from the library's website. 

• UFind Catalog 

http://www.siue.edu/lovejoylibrary
http://vufind.carli.illinois.edu/vf-sie/Search/Home
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Find books, magazines, and more through SIUE's online catalog. Create a UFind account to renew books online and 
request item delivery 

• Share-I 

Find books, DVDs, government documents and more in 79 Illinois academic libraries (including Lovejoy Library). 
Request books directly from other I-Share libraries and have them delivered to you at Lovejoy Library. 

• Databases 

.specific journal by titleLooking for journal articles? Find databases by subject, or search for a  

• Interlibrary Loan -ILLiad  

Have journal articles from other academic libraries delivered to you at Lovejoy Library. Articles are often delivered 
electronically to your desktop within 24 to 48 hours. 

• Research Guides 

General subject, topical and course-related guides created by SIUE Librarians 

 

 ة أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت املد ة :مواد تعليمي. أدرج أي 4

 تطبيقات جوجل
 مايكروسوفت أوفيس

 

 املرافق املطلوبة .و
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 حلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجه ة ا
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 قاعات دراسية  ه ة تقنيا -

 معامل القسم والكلية -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .2

https://i-share.carli.illinois.edu/uc/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/misc/new/dblist.shtml?term=&submit=Find
http://sfx.carli.illinois.edu/sfxsie/az/
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/services/loan.shtml
http://siue.libguides.com/
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 اصة الشخصيةاستخدام أجه ة احلاسب االيل اخل -

 استخدام أجه ة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر -

 السبورات الذكية -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهي ات رربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 توفر شبكة االنةنت

 
 تطويره  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات .ز

 اسةاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .1
 رضا الطالب وقناعتة أبداء استاذ املقرر وفهمه واستيعابة وتقبلة ملا مت تعلمه. استبانه تقيس مدى -

 استبانه للحصول على التغذية الراجعه -

 مقابلة عينة من طالب املقرر -

 ى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسةاتيجيات أخر  .2
 نتائج الطالب -

 سجالت اإلجناز -

 ملف تقومي املقرر -

 تقييم األقران -

 التقييم الذايت -

 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعه الدراسية -

 استطالع أراء ال مالء املشاركني يف تدريس املقرر -

 ريس:إجراءات تطوير التد .3
 متابعة ما يستجد يف  ال حبوث تعليم وتعلم اللغة االجنلي ية والعمل على توظيفها يف املقرر -
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 ملف التدريس -

 السيمينارات العلمية -

 حضور املؤمترات والندوات التخصصية -

 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء( -

 لكةوينوسائل التواصل االجتماعي اال -

 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .4
 مراجعة دورية للمقرر من قبل استاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا -

 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبظة ابملقرر -

 أراء املختصني يف العمل الةبوياالستفادة من  -

معرفة مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة بة مثل طرق التدريس اخلاصة وتصميم وتطوير الدروس  -
 والتدريب امليداين

 االطالع على األحباث يف  ال التخصص )العربية واالجنبية( -

 ملقرراستخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير ا -

 امعات أخرىاملقارنه مبقررارت سا لة يف  -
 

 

 

 

  



 

178 

 

 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر: نظرايت املنهج

 2-020270112رمز املقرر: 
 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي
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 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440اتريخ التوصيف:  

 قسم املناهج وطرق التدريس  /لرتبية .االقسم:  /الكلية

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 2-020270112. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  نظرايت املنهج   1 .1
 ساعات معتمدة 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 يف املناهج وطرق التدريس   . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه 3 .3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامجع بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  السنة األوىل   ع املستوى األول4 .4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .5
6.  
 طلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: . املت6 .7
 جامعة أم القرى  –. موقع تقدمي املقررع إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: كلية الرتبية 7 .8

 املقر الرئيس ابلزاهر) للطالبات ( –املقر الرئيس ابلعابدية 

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: √ ت التقليديةقاعات احملاضرا .أ

    

 %10 النسبة: √ التعلم اإللكرتوين .ب

    

 %10 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
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  النسبة:  ابملراسلة :  .د
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

ة املنهج وتطورها التارخيي والفرق بني النظرية يف العلوم تكون تصااااااااااااور علمي  لدى الدارسااااااااااااني حول  مفهوم نظرييهدف املقرر إىل 
 الةبوية والعلوم التطبيقية ،واستعراض أبرز نظرايت املنهج   والنماذج املنبثقة عنها ،و تطبيقالا يف  ال املناهج .

  -ويُتوقع من طالب الدراسات العليا بعد دراسة هذا  املقرر أن :     
 امة والنظرية الةبوية ونظرية املنهج.يلمبمفهوم النظرية الع -

 يلم خبصائص النظرية الةبوية والنظرية العلمية. -

 حيدد وظائف نظرية املنهج. -

 يوضح عالقة النماذج ابلنظرايت املنبثقة عنها -

 يقارن بني النظرية الةبوية والنظرية يف العلوم التطبيقية   -

 بناء املناهج وتطويرها . يقارن بني نظرايت املناهج وتطبيقالا يف-

 

 
لتطوير وحتسببببني املقرر الدراسببببي. )مثل االسببببتخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو  –يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 مراجع اإلنرتنتع والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 ير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي.استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطو  -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكةونية بكافة تطبيقالا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
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يف طرح ومناقشااااااااه كل ما يتعلق  تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاااااااااالت للتواصاااااااال ابني أسااااااااتاذ املقرر والطالب -
 ابملقرر.

 استخدام مصادر البحث االلكةوين وقواعد املعلومات الةبوية االلكةونية. -
االستعانة ابلشبكة العنكبوتية يف التواصل مع مراك  االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالستفادة من  -

  ال التعليم االلكةوين. مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف
 التدريس ابستخدام التعليم اإللكةوين. -

وصبببببف املقرر الدراسبببببي )مالحظة: املطلوب هنا وصبببببٌف عام ابلطريقة نفسبببببها املسبببببتخدمة يف النشبببببرة التعريفية أو دليل  .ج
 الربانمج(. 

 وصف عام للمقرر: 

لوم الةبوية والعلوم الطبيعية، ومصااااااااادر بناء النظرية اااااااااااااااااااااااوالتطور يتناول املقرر واقع النظرية الةبوية والفرق بني النظرية يف الع
التارخيي هلا، ونظرية املنهج وعالقتها بنماذج بناء املنهج املدرسااااااااااي وتطويره، مع تناول نظرايت املناهج العامة )نظرية دوائر 

 .  ملنهج اإلسالميةاملعارف، النظرية اجلوهرية، النظرية الربمجاتية، النظرية البويل تكنيكية، ونظرية ا

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1

 قائمة املوضوعات
عبببببببببببببببببببببببببببببببدد 

 األسابيع
سببببببببببببببببببببببباعببببببببببببات 

 التدريس 

 التقومي.  –االسرتاتيجيات -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر: املفاهيم 

 آليات ومهام تنفيذ املقرر.  •
 العالمات املرجعية احملددة حملتوايت املقرر.  •
 العليا املطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء املطلوبة.العمليات املعرفية  •

1 3 

 واقع النظرية الرتبوية 

 النظرية بني العلوم االجتماعية والطبيعية.  -
 الةبوية   . –ماهية النظرية االجتماعية  -

2 6 

 3 1 .  وظائف النظرية الرتبوية وخصائصها
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 6 2 بنية النظرية الرتبوية مصادر بناؤها

 نظرية املنهج:

 التطور التارخيي لنظرية املنهج. -
 تعريفات نظرية املنهج .   -

1 3 

 نظرية املنهج وعالقتها بنماذج بناء املنهج الدراسي وتطويره .

 ماهية النموذج . -
 أمهية النموذج . -
 . مناذج بناء املناهج وتطويرها  -

2 4 

 نظرايت بناء املناهج 

 نظرية دوائر املعارف 

1 3 

 6 2 النظرية اجلوهرية . 

 3 1 النظرية الربامجاتية .  

 3 1 النظرية البوليتكنيكية .

 3 1 نظرية املنهج اإلسالمية .

 3 1 مراجعة املقرر وتقومي أعمال الطالب 

 3 1 االختبار النهائي 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

مببببببعببببببامببببببل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 ساعة 48  6   42 ات التدريس الفعليةساع
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 ساعة 48  6   42 الساعات املعتمدة

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .3
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقررع حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.والً أ -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
 خمرجات التعلم بدقةع وجيب أن تتسبببق خمرجات تعلم : ضبببع طرق التقييم املناسببببة اليت تسببباعد على قياس وتقومياثلثاً  -

املقرر املسببتهدفة وطرق تقييمها واسببرتاتيجيات تدريسببها لتشببكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملةع مع مالحظة أنه ال 
 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
اسببببرتاتيجيات التدريس  علم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات الت

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1

 احملاضرة املعدلة   - اإلملام مبفهوم نظرية املنهج . 1-1
 التعلم التعاوين -
 حل املشكالت  -
 املناقشة واحلوار -

 االختبارات النظرية  -
 املشاريع البحثية  -
 املناقشات الصفية. -
 

 

معرفة الفروق بني النظرية يف العلوم االجتماعية والرتبوية  والعلوم  1-2
 التطبيقية    .

 معرفة  مناذج بناء املنهج وعالقتها ابلنظرية .  1-3

 املهارات املعرفية ) اإلدراكية ( 2
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)إجراء حبث  عن مصبببببببببببادر بناء  –القدرة على التفكري املنطقي  2-1
 النظرية الرتبوية   (

 حل املشكالت . -
 التدريس التباديل. -
التعليم اإللكرتوين  -

 والتعاوين.
 العصف الذهين -
 التطبيق العملي -
املببببببببنبببببببباقشببببببببببببببببببات  -

 اجلماعية
 حل املشكالت  -
التعليم اإللكرتوين  -

 والتعاوين.
 العصف الذهين -
 التطبيق العملي -
املببببببببنبببببببباقشببببببببببببببببببات  -

 اجلماعية 

 االختبارات النظرية -
 املشاريع البحثية  -
 املناقشات الصفية. -
 

 االختبارات النظرية -
 املشاريع البحثية  -
 املالحظة املنظمة     -

 

مقارنة بني نظرايت املناهج األربع  -القدرة على التفكري الناقد  2-2
) 

) مقارنة بني النظرية يف العلوم    -القدرة على التفكري املنطقي  2-3
 االجتماعية والرتبوية والعلوم التطبيقية  (

يصبببببببببببمم وحدة تعليمية يف )–االسبببببببببببتقراء والقياس  القدرة على  2-4
 ضوء إحدى النظرايت(

 القدرة على بناء منوذج لتطوير منهج يف جمال التخصص.  2-5

 القدرة على احلوار واملناقشة وإبداء الرأي يف  نظرايت املناهج .  2-6

القدرة على وضع تصور لتطوير منهج دراسي يف جمال التخصص   2-7
 أحد النماذج  ( يف ضوء

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3

االستعداد  للتجاوب مع اآلخرين يف أثناء مناقشة واقع  نظرية - 3-1
 املنهج   .

 التعليم التعاون -
 العصف الذهين -
 حل املشكالت -
 التعلم الذايت  -
 حلقات النقاش . -
 التعلم التعاوين  -
 التدريس التباديل  -
  التعلم الذايت -

مالحظبببة  -املالحظبببة -
االسببتعداد والرغبة يف 
املشبببببباركة يف املواقف 

 املختلفة.
تقومي أداء املتعلمني  -

يف أثبببببنبببببباء   عبببببرض 
 التكليفات واألعمال

تقسببببيم  املتعلمني إىل  -
فببرق عببمببببببل إلجنبببببباز 
 الواجبات املختلفة

التعببباون مع اآلخرين  يف حتببديببد الفرق بني النظريببة يف العلوم - 3-2
 لرتبوية والتطبيقية   .االجتماعية وا

التعببباون مع اآلخرين  يف حتليبببل  بعض املنببباهج التعليميبببة يف - 3-3
 ضوء مناذج بناء املنهج والنظرايت املنبثقة منها .  

االعتمبباد على الببذات يف توظيف احلبباسببببببببببببب اآليل وتقنيببات -  3-4
 التعليم احلديثة يف عرض موضوعات املقرر.
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ملسبببببببببببؤولية حنو اختيار وتطوير مناذج بناء الشبببببببببببعور بتحمل ا-  3-5
 املنهج وتطويره 

 

الشبببعور بتحمل املسبببؤولية حنو وضبببع تصبببورات مقرتحة لتطوير - 3-6
 املنهج يف ضوء النظرايت   . 

الشبببببببببببعور أبمهيببة النقببد البنبباء لتطوير املنبباهج التعليميببة وربطهببا   3-7
 ابلنماذج والنظرايت  .

 التعليم التعاون -
 هينالعصف الذ -
 حل املشكالت -
 التعلم الذايت  -
 حلقات النقاش -

 تقومي أداء الطالب . -

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

توظيف األسببباليب اإلحصبببائية والرايضبببية املناسببببة ) املتوسبببط - 4-1
احلسبببببايب عالنسببببببة املئويةع التكرارات يف  حتليل الربامج التدريبية 

 وتقوةها واليت يكلف املتعلمون إبعدادها.وتنفيذها 

 التعليم اإللكرتوين -
 حل املشكالت -
 احلوار واملناقشة -
 التدريب العملي.  -
 العصف الذهين  -
 الصف املقلوب  -
 التعلم النقال . -

 

 االختبارات التحريرية  -
تبببكبببلبببيبببفببببببات إبجبببراء  -

البحوث ابسبببببببببتخدام 
 التقنيات احلديثة .

تببكببلببيببفببببببات بببتببقببببببدمي  -
عروض صفية  وتقدمي 

لببتببغببببببذيببببببة الببراجببعببببببة ا
 التقوةية.

 

القببدرة على اختيببار طرق عرض منبباسببببببببببببببة )توظيف عنصبببببببببببر - 4-2
 movie-الصببوت والصببورة من خالل برانمج)صببانع األفالم

maker. عند عرض األعمال ) 

توظيف مهارات احلوار واالتصببببببببال اللغوي اجليد   ومهارات   - 4-3
 العرض و اإللقاء يف أثناء احملاضرة .

 توظيف الربامج األلكرتونية يف حتليل البياانت الكمية . -  4-5

توظيف الربيد اإللكرتوين يف إرسبببببببال الواجبات ألسبببببببتاذ املقرر - 4-6
 واستقبال املالحظات منه عوالتواصل مع اآلخرين.

توظيف اللغة العربية السبببليمة شبببفهياً وكتابياً يف أثناء املناقشبببات  4-7
 وتقدمي العروض.
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توظيف جمموعببة النقبباش الربيببديببة بني الزمالء من خالل املواقع  4-8
 اإللكرتونية .

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

 مقارنة بني  النظرية يف العلوم الرتبوية والعلمية . 5-1

 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين. -
 حل املشكالت. -
 النمذجة. -

 

 املالحظة املباشرة -
  حتليل احملتوى -
 مشروعات  حبثية . -

ممببارسبببببببببببببة مهببارات العرض واإللقبباء أثنبباء عرض املوضبببببببببببوعببات  5-2 
 والتكليفات .

 حتليل املناهج التعليمية وتقوةها يف ضوء النماذج . 5-3

 احلوار واملناقشة. - إعداد خطوات إجرائية لنماذج بناء املنهج وتطويره   5-4
 العصف الذهين. -
 حل املشكالت. -
 النمذجة. -
 

إعبداد خطوات إجرائيبة لبنباء منباهج تعليميبة يف ضبببببببببببوء إحبدى  5-5
 نظرايت املنهج 

 تصميم وحدات تعليمية. 5-6

 

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:-6

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبارع مشبببروع مجاعيع كتابة مقالع خطابةع  م
 تقدمي شفهيع مالحظة......اخل(

نسبته من  احملدد لتسليمه األسبوع
التقييم 
 النهائي
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1 
كتابة تقرير واقع النظرية الرتبوية والفرق بني النظرية يف العلوم االجتماعية 

 والطبيعية. .
 %5 األسبوع الثالث

 %5 األسبوع الرابع كتابة تقرير عن وظائف النظرية الرتبوية وخصائصها   2

 %5 األسبوع السادس نظرية الرتبوية : إعداد مقالة علمية عن مصادر بناء ال 3

 %5 األسبوع السابع كتابة تقرير عن لتطور التارخيي لنظرية املنهج .   4

5 

كتببابببة تقرير عن نظريببة املنهج وعالقتهببا بنمبباذج بنبباء املنهج الببدراسبببببببببببي 
 وتطويره .

 إعداد خمطط ذهين لنماذج بناء املنهج اخلطوات واملميزات  

 %10 األسبوع التاسع

 %5 األسبوع العاشر وتطبيقاهتا كتابة مقالة عن نظرية دوائر املعارف  6

7 
إعداد أنفوجرافيك عن النظرية اجلوهرية  من حيث املفهوم واخلصبببببببببببائص  

 والعناصر والتطبيقات  . 
 %10 األسبوع احلادي عشر

 %5 األسبوع الثاين عشر كتابة تقرير عن النظرية الربامجاتية .     8

 %5 األسبوع الثالث عشر قالة علمية النظرية البوليتكنيكية .كتابة م 9

 %5 األسبوع الثالث عشر كتابة تقرير عن نظرية املنهج اإلسالمية .   10

 %40 األسبوع السادس عشر اختبار هنائي  14

 
 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .د

ارات واإلرشاد األكادةي اخلاص لكل طالب )مع ذكر ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستش
 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(. 

 
سبببباعات 3االسببببتشببببارات واإلرشبببباد األكادةي وفق اجلدول الزمين للسبببباعات املكتبية لعضببببو هيئة التدريس  مبعدل 

 أسبوعيا .
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 ئل للتواصل األلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة املناسبة .كما يتم ختصيص وسا
 

 مصادر التعّلم .ه
 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .1

:ترمجة سدوح حممد ساااااااااااااليمان وآخران ،الطبعة الثانية ،القاهرة :الدار  نظرية املنهجم( 2001بوشاااااااااااااامب ،جورج ) -
 العربية للنشر والتوزيع .

 ، مكة املكرمة ، املؤلف. نظرية املنهج  م(1997سى ،عبد احلكيم ) مو  -
 ،القاهرة : مكتبة بستان املعرفة . نظرية املنهج والنموذج الةبويم( 2006قالدة ، فؤاد سليمان )  -
، ترمجة إبراهيم حممد الشاااافعي ، الرايض ، جامعة املل   نظرايت املنهج أو توجهاتهم( 1996ميللر ،جون ب )   -

 ود سع
 ،القاهرة: دار الفكر العريب . نظرايت املناهج الةبويةم( 2015مدكو، علي أمحد ) -
 ،عمان ، األردن: دار الفرقان . املنهج الةبوي من منظور إسالميم( 1992نشوان ،يعقوب حسني ) -
 .، القاهرة : مكتبة األجنلو  النظرية الةبوية وأصوهلا والنفسيةم( 1980فهمي،حممد سيف الدين )  -
 ،الرايض : دار النشر الدويل . أساسيات املناهج( 2000املكاوي ، حممد أشرف )  -
تطويره ، حترير: -تنظيماته -بناؤه–( املنهج املدرساااااي املعاصااااار أساااااساااااه 2009عبداحلليم ،أمحد املهدي وآخرون ) -

 رشدي أمحد طعيمة ، عمان ، األردن : دار املسرية 
حلديثة يف ختطيط املناهج الدراسااااية يف ضااااوء التوجهات اإلسااااالمية ، م( االجتاهات ا2001شااااوق ، حممود أمحد ) -

 القاهرة : دار الفكر العريب .
م( مفهومات املنهج الدراسااااااااي والتنمية املتكاملة يف  تمع املعرفة ،القاهرة : 2006حممود ،صااااااااالح الدين عرفة )  -

 عامل الكتب . 
 ،الطبعة الثانية ، مكة املكرمة : مطابع الصفا .م النظرية الةبوية يف اإلسالم( 2003خياط ،حممد مجيل )  -

 
 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: -يف قائمة  –. أدرج 2

 الدورايت احملكمة الرتبوية يف اوعية النشر املختلفة يف املنظمات العاملية :

ابولو فريي ، لة عامل الةبية ،املؤسااااسااااة العربية لالسااااتشااااارات م(بنية النظرية الةبوية عند 2008أمحد ،ملياء حممد ) -
  135-73(،24) 8العلمية وتنمية املوارد البشرية ،القاهرة ،

م ( الكتاااب العلمي املؤمتر اخلااامس إلعااداد املعلم ) إعااداد املعلم وتاادريبااه يف ضاااااااااااااااوء 2016جااامعااة أم القرى )  -
 كلية الةبية .  –مطالب التنمية ومستجدات العصر ، مكة املكرمة 
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م ( الكتاب العلمي املؤمتر الدويل : املعلم وعصااااااااار املعرفة الفرص والتحدايت  )معلم 2017جامعة املل  خالد )  -
 . متجدد لعصر متغري (، أهبا : كلية الةبية

 

مة ع من ع ذات الصببببببببببلة إبعداد املعلم  وتدريبه أثناء اخلدمؤمترات اجلمعية املصببببببببببرية للمناهج وطرق التدريس أعمال 
 مثل:

 م . 2002 –مناهج التعليم يف ضوء مفهوم األداء  -
 م .2003 –مناهج التعليم واإلعداد للحياة املعاصرة  -
 م .2005 –مناهج التعليم واملستوايت املعيارية  -
 م .2006 –مناهج التعليم وبناء اإلنسان العريب  -
 م . 2007 –مناهج التعليم يف ضوء معايري اجلودة  -
 ليج العريب لة رسالة اخل -
 

 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 

 http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة املل  عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الةبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwيب للبحوث الةبوية بدول اخلليج املرك  العر  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة املل  فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الةبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة املل  عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمرك  املصادر واملعلومات الةبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكةونية املفتوحة -
- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
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- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 
 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبيةع الربجمياتع واألسطواانت املدجمة:. أدرج أي 4

 ح مة برانمج مايكروسفت أوفيس وما يتضمنه من برامج كربانمج العروض التقدميية  -
 كل ما هو جديد من الرب يات واألسطواانت املد ة املتعلقة مبفردات املقرر. -

 

 املرافق املطلوبة .و
طلبات املقرر الدراسببببببببببي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسببببببببببية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل بنّي مت

 القاعات الدراسية واملخترباتع وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحةع وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضراتع واملخترباتع وقاعات العرضع واملعاملع وغريها(: .1

 ة تقنياً قاعات دراسية  ه  

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانتع واللوحات الذكيةع والربجميات وغريها(:  .2
 استخدام أجه ة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -

http://kacst.summon.serialssolutions.com/
http://kacst.summon.serialssolutions.com/
http://kacst.summon.serialssolutions.com/
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 استخدام أجه ة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -

 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

 ا: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصةع فاذكرهاع أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حدده .3
 توفري شبكة )اإلنةنيت(

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س
 أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. استخدام -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء ال مالء املشاركني يف تدريس املقرر. -

 تطوير التدريس: إجراءات .ص
 متابعة ما يستجد يف  ال حبوث تعليم وتعلم الرايضيات والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 العلمية.السمينارات  -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكةوين. -



 

192 

 

عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح .ض
مستقلنيع والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 

 أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع  -
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني ال مالء الذين يدرسون نفس املقرر. -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط
 يستجد نظراي وتطبيقيا. مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الةبوي. -
تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة، وتصميم  -

 وتطوير الدروس، والتدريب امليداين.
 لى األحباث يف  ال التخصص )العربية واألجنبية(.االطالع ع -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات سا لة يف جامعات أخرى. -

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

 ه1/1/1440 التاريخ  ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر:  األصول الفلسفية لتدريس اللغة اإلجنليزية

 2-020270413رمز املقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 إسم املؤسسة التعليمية:جامعه  ام القرى 1440-2-16 اتريخ التوصيف:

 بية/املناهج وطرق التدريسكلية الة القسم: /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 2-020270413: األصول الفلسفية لتدريس اللغة اإلجنليزية. اسم املقرر الدراسي ورم ه1 .9

 ساعات2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .10
 اهج وطرق تدريس اللغة االجنليزيةالدكتوراة يف املن. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:3 .11

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .12
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:  ال يوجد5 .13
 مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال  يوجد . املتطلبات املت امنة6 .14
 ال اهر وغريها(-. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: :  املقرات الرئيسة للجامعه )العابدية7 .15

 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية .ه
    

 %10 النسبة: 10 لكةوينالتعليم اإل .و
    

 %10 النسبة: 10 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت( .ز
    

  النسبة:  ابملراسلة .ح
    

  النسبة:  أخرى .ط
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 تعليقات:

 

 األهداف .ث
 ماهدف املقرر الرئيس -1

اقعية ، الرباغماتية ، الوجودية ، وما بعد احلدا ة( معرفة النقاط البارزة واالنعكاسات العملية ألفكار الفلسفات املختلفة )املثالية ، الو  
مية والنظرايت الةبوية )األبدية ، اجلوهرية ، التقدمية ، إعادة البناء والنظرية النقدية ( ميكن أن تعطي فكرة واضحة عن الفلسفة التعلي

 الغاية من  التعليم ، وظائف املدرسة ، الشخصية يف  ال التدريس. ابلنسبة للمعلمني ، ان وجهات نظر كل واحد فيما يتعلق يف
دور املعلمني ، دور الطالب ، والغرض من التعليم والتعلم ، وطبيعة التفاعل بني املعلمني والطالب  تعتمد على الفلسفة التعليمية 

 للمعلم نفسه و على أفكاره.

 لى يتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة هذا املقرر أن يكون قادر ع

 معرفة طبيعة ونطاق فلسفة الةبية ، ودور الفلسفة الةبوية. •
معرفة األفكار الفلسفية الرئيسية ل املثالية ، الواقعية ، الرباغماتية ، الوجودية ، وما بعد احلدا ة يف  ال تعلم/تعليم اللغة  •

 اإلجنلي ية.
 البناء والنظرية النقدية وعالقتها ابألفكار الفلسفية. معرفة النظرايت الةبوية األبدية ، اجلوهرية ، التقدمية ، إعادة •
 معرفة ا ري الفكر الفلسفي على أهداف تدريس اللغة اإلجنلي ية ، واختيار احملتوى ، واملمارسات التدريسية  •

ملعلومات أو مراجع اإلنةنت، )مثل االستخدام املت ايد لتقنية ااملقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر  جياز أي خطط -2
 والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  

استخدام املصادر العلمية واملراجع احلديثة يف  ال املناهج املقارنة واالستفادة من كل فكرة جديدة ليتم تضمينها يف  -4
 احملتوى.

ملؤمترات الوطنية والدولية يف  ال املناهج املقارنة ، واالستفادة منها يف استعراض البحوث واالستنتاجات والتوصيات من ا  -5
 عملية تطوير الربانمج.

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ح
وا ريها على أهداف تدريس اللغة اإلجنلي ية ، واختيار احملتوى ، وأساليب التدريس. يتناول هذا املقرر الدور اهلام لألفكار الفلسفية 

 .وسيساعد طالب الدراسات العليا يف فهم وتقدير األفكار الفلسفية للمعرفة اجليدة والصحية واجلمالية
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 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .4
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

Knowledge of the  nature and scope of the philosophy of education, The 
role of educational philosophy  

1 2 

Knowledge of main philosophical thoughts  
Idealism, Realism ,Pragmatism ,  Existentialism, and Postmodernism 

2 4 

Knowledge of educational theories   
perennialism, essentialism, progressivism, reconstructionism and 

critical theory and their connection to philosophical thoughts.  

2 4 

The impact of philosophical thought  on  aims of teaching English 
language, the content selection, Instructional practices 

2 4 

Mid Exam 2 2 

The impact of philosophical thought  on the Methods of teaching English 
language 

2 4 

Analyze the role of  philosophical thought  in  English language 
curriculum planning and development  

 

1 2 

The roles and expectations of the teacher in the light of the philosophical 
thoughts. 

2 4 

analyze and compare any two philosophical thoughts and their influence 
on instruction, the school environment, subject matter, and the teacher’s 

role. 

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .5
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 
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 32 - 10 - - 22 ساعات التدريس الفعلية

 32 - 10  - 22 الساعات املعتمدة

 خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالتواتساقهامعطرققياسهاواسرتاتيجياتتدريسها .6
 حيدداجلدواللتاليمجاالمتخرجااتلتعلماخلمسةالواردةفياإلطارالوطنيللمؤهالت

 .قمبملءاجلدولبمخرجاتتعلماملقرر،حبيثتكونقابلةللقياسحسباملطلوبفيمجاالاتلتعلماملناسبة: أوالً  -
 .ضعاسةاتيجيااتلتدريسالتيتناسبطرقالتقييموتتسقمعهاومعمخرجااتلتعلماملستهدفة: اثنياً  -
: اثلثاً  -

ًاعمليةتعلملتقييماملناسبةالتيتساعدعلىقياسوتقوميمخرجااتلتعلمبدقة،وجيبأنتتسقمخرجاتتعلماملقرراملستهدفةوطرقتقييمهاواسةاتيجياتتدريسهالتشكلمعضعطرقا
 .وتعليممتكاملة،معمالحظةأهناليل مأنيتضمنكلمقررررجاتتعلمفيكلمجاملنمجاالاتلتعلم

 

 جدوملخرجااتلتعلمللمقرر

 طرقالتقومي اسرتاتيجيااتلتدريسللمقرر قرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالتخمرجااتلتعلمللم م

 املعرفة 1

 احملاضرة ،األسئلة واإلجابة واإلنةنت معرفة األفكار الفلسفية املختلفة / النظرايت الرتبوية 1-1

 العصف الذهين
 اسئلة شفوية

 تكليفات حبثية

 احملاضرة ،األسئلة واإلجابة واإلنةنت معرفة الدور الرئيسي لفلسفة التعليم 1-2

 العصف الذهين
 اسئلة شفوية

 تكليفات حبثية

معرفة ا ري الفكر الفلسفي على أهداف تدريس اللغة اإلجنلي ية ، واختيار  1-3
 احملتوى ، واملمارسات التدريسية

 االنشطة اآللكةونية التعلم التعاوين

 املهارات اإلدراكي)املعرفية( 2

 تلخيص النقاط الرئيسية ير مهارات النقاش واحملاضرة.تطو  2-1

 املناقشة

 بطاقة التقييم
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حتليل ومقارنة أي فكرتني فلسفيتني وأتثريمها على التعليم والبيئة املدرسية  2-2
 واملوضوع ودور املعلم.

 االنشطة اآللكةونية احلوار و املناقشة

 مهارااتلعالقااتلشخصيةوحتمالملسؤولية 3

 التعلم التعاوين وير مهارة االستماع ع مهارة توزيع العمل بني األفرادتط 3-1

 لعب األدوار

 بطاقة املالحظة

 مهارات العمل اجلماعي 3-2
تكوين فرق عمل إلجناز 

 التكليفات

تقومي االعمال 
اجلماعية 
 والفردية

 مهارااتالتصالومهاراتتقنيةاملعلوماتواملهارااتلعددية 4

حل  - العروض العملية التقنية والبحث يف شبكة اإلنةنتمهارة استخدام  4-1
 املشكالت

البحوث الفردية 
 واجلماعية

 قوائم التقدير االستقصاء ا التدريس املصغر مهارات اإللقاء وتقدمي العروض  4-2

 (وجدتإن) املهارااتلنفسيةاحلركية 5

 احملاضرة مهارة حتليل البياانت ع مهارة النقد املوضوعي 5-1

 تابة التقاريرك

 بطاقة التقييم

 

 :جدوملهامتقوةالطلبةخالاللفصاللدراسي .7
األسبوعاحملددلتسليم (اخل......اختبارعمشروعجماعيعكتابةمقالعخطابةعتقدةشفهيعمالحظة: مثال) مهامالتقوةاملطلوبة م

 ه
 نسبتهمنالتقييمالنهائي

 %10 ل اسبوعك مناقشات أسبوعية حول املوضوعات النظرية +  األنشطة   1

2 
تقدمي ملخص لألفكار الفلسفية الرئيسية / النظرايت الرتبوية / ارتباطها / أتثريها على جمال تدريس اللغة 

 اإلجنليزية )تقرير(
ابتداء من األسبوع 

 اخلامس
10% 
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 %20 االسبوع العاشر اختبار نصفي    3

4 
إلجنليزية والبيئة املدرسية واملوضوع ودور املعلم مقارنة بني فكرتني فلسفيتني وأتثريمها على تعليم اللغة ا

 )مقال(
األسابيع الثالثة 

 األخرية
10% 

5 
يف جمموعات ع يقوم الطالب إبجراء حبث عن موضوعات حول العالقة بني الفلسفات التعليمية وأمناط 

 التعليم ملعلمي اللغة اإلجنليزية داخل الفصل الدراسي
 %20 املشروع النهائي

 %30  بار هنائياخت    6

 
 اإلرشاداألكادةيللطالبودعمهم .ذ

إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادةي اخلاص لكل طالب )مع ذكر  ترتيبات
 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

ساعات أسبوعيا، كما 3وفق اجلدول ال مين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل  ألكادميياالستشارات واإلرشاد ا
 يتم ختصيص وسائل للتواصل االلكةوين املت امن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 
 مصادرالتعّلم .ي

 :الكتباملقررةاملطلوبة - فيقائمة–أدرج

Routledge, 2 Park Square,   .Education, An Introduction Philosophy ofMoore, T. (2010).
-http://rahimie.ir/wpMilton Park, Abingdon, Oxon, OX14 4RN. Available online: 

content/uploads/2013/12/9780415564540.pdf 

Kumara, S.K. (2016). Meaning, scope & functions of philosophy of education. International 
Journal of Social and Economic Research. Volume : 6, Issue : 4. 

R, Bailey. B, Robin. C,David & M, Christine.(2010). The SAGE Handbook of Philosophy of 
Education. London: SAGE Publications Ltd. 

Miroslaw, P. ( 2008).Investigating English Language Learning and Teaching. Adam Mickiewicz 
University, Kalisz. 

 (:اجملالاتلعلميةوالتقاريروغريها) املواداملرجعيةاألساسية - فيقائمة–أدرج. 2

 =uiLanguage=ar41https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId&جملة كلية اللغات: جامعة بغداد:   

http://rahimie.ir/wp-content/uploads/2013/12/9780415564540.pdf
http://rahimie.ir/wp-content/uploads/2013/12/9780415564540.pdf
https://www.iasj.net/iasj?func=issues&jId=41&uiLanguage=ar
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 (.2006وجهات نظر فلسفية حول التعليم. اتن ع شارلني )

 اجملالت األكادةية

 جملة املناهج والتدريس 

 اجمللة العلمية للرتبية

 / الرتبوية جبميع أنواعها األطروحات العلمية

 :أدرجاملواداإللكرتونيةومواقعاإلنرتنتومواقعالتواصالالجتماعيوغريها. 3

  updatedمجيع املصادر سكن اخذها بوقتها حىت تكون  -

• Many web sites under the title of English language teaching/philosophical foundations 
• Databases 
• Looking for journal articles? Find databases by subject, or search for a specific 

.specific journal by title.  journal by title 

• http://portal.sdl.edu.sa/arabic 

 

 :وادتعليميةأخرىمثاللربا احلاسوبية،الرب يات،واألسطوااناتملد ةأدرجأمي. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  ❖
 Microsoft Office-ح مةبران ميكروسوفتاوفيس ❖
 السبورةالذكية. ❖
 أدوات وبر يات الواقع االفةاضي ❖
 الفصول االفةاضية ❖

 املرافقاملطلوبة .أأ
)أي  يذلكحجمالقاعااتلدراسيةواملخترباتبّينمتطلبااتملقررالدراسيمناملرافقبماف

 (:عدداملقاعدداخاللقاعااتلدراسيةواملخترباتعوعددأجهزةاحلاسباآللياملتاحةعوغريها
 املباين )قاعات احملاضراتع واملخترباتع وقاعات العرضع واملعاملع وغريها(: .4
  ه ة تقنياً. قاعات دراسية -
 معامل الكلية والقسم. -
 عرض البياانتع واللوحات الذكيةع والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات   .5

http://www.siue.edu/lovejoylibrary/misc/new/dblist.shtml?term=&submit=Find
http://sfx.carli.illinois.edu/sfxsie/az/
http://sfx.carli.illinois.edu/sfxsie/az/
http://sfx.carli.illinois.edu/sfxsie/az/
http://portal.sdl.edu.sa/arabic
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 استخدام أجه ة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجه ة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 ت خمربية خاصةع فاذكرهاع أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزا .6

 توفري شبكة )اإلنةنت( -
 

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ظ
 :اسةاتيجيااتحلصولعلىالتغذيةالراجعةمنالطالببخصوصفعاليةالتدريس .1
 .استبانةتقيسمدىرضاالطالبوقناعتهبأداءأستاذ املقرر،وفهمهواستيعاهبوتقبلهلمامت -
 .الابملقررمقابلةعينةمنط -
 :اسةاتيجيااخرىلتقوميعمليةالتدريسمنقبالألستاذأوالقسم .2
 نتائج الطالب ▪
 سجالت اإلجناز ▪
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  ▪
 تقييم األقران ▪
 .Self-Assessmentالتقييمالذايت  ▪
 .استخدامأداةلقياسالتفاعالللفظيداخاللقاعة الدراسية ▪
 .دعم النظراء ▪
 .ءاملشاركينفيتدريساملقرراستطالعآراءال مال ▪
 :إجراءاتتطويرالتدريس .3
 والعمل على توظيفه يف املقرر. لبحوث تعليم وتعلم اللغة العربيةمتابعة ما يستجد يف  ا ❖
 Teaching Portfolioملف التدريس  ❖
 السمينارات العلمية. ❖
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  ❖
 اء هيئة التدريس.ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعض ❖
 .)دعم النظراء( االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات ❖
 وسائل التواصل االجتماعي االلكةوين. ❖
: مثل)  إجراءااتلتحققمنمعايريإجنازالطالب .4

واجبامتعأعضاءهيئةتدرتدقيقتصحيحعينةمنأعمااللطلبةبواسطةأعضاءهيئةتدريسمستقلنيعوالتبادلبصورةدوريٍةلتصحيحاالختباراأتوعينةمنال
 (:يسمنمؤسسةأخرى

 . تدقيقومراجعةعينةمنأعمااللطلبةبواسطةجلنةخاصةمنالقسم -
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 .التبادلبصورةدوريًةلتصحيحاالختبارامتعطاقمتدريسمنمؤسسةأخرى -
 .املشاركةوالتبادلفيالتصحيحوالتدقيقبينال مالءالذينيدرسوننفساملقرر -
 :ملقررالدراسيوالتخطيطلتطويرهِصفإجراءااتلتخطيطللمراجعةالدوريةملدىفعاليةا .5
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا. ➢
 .حتديثاملصادرواملراجع العلميةاملرتبطةابملقرر ➢
 .االستفادةمنآراءاملختصينفيالعماللةبوي ➢
: ةهبمثلتعرفمدإىفادةالطالمبنهذااملقررفيمقررااخرىذااتلصل ➢

 .طرقالتدريساخلاصة،وتصميموتطويرالدروس،والتدريبامليداين
 (.العربيةواألجنبية) االطالععلىاألحبا فيمجااللتخصص ➢
 .استخدامنتائجتقوميالطالبفيتطويراملقرر ➢
 .املقارنةمبقررامتما لةفيجامعااخرى ➢

 

 

 د. سيد شعبان عبد العليم يونس  :امسمنسقالربانمج

 ها15/1/1440   التاريخ ......................................................... :التوقيع



 

 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر: إحصاء استداليل  

 (  2-0206632نفس )رمز املقرر:   

 

 

 

 

  



 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 القرى جامعة أماسم املؤسسة التعليمية: هب 1440-2-8اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -القسم:قسم علم النفس -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 (      2-0206632إحصاء استداليل )نفس . اسم املقرر الدراسي ورم ه: 1 .16
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .17
 ستري  )متطلب كلية( والدبلوم العايل يف القياس والتقومياملاج. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .18

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوى الثالث: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .19
 احصاء تطبيقي . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .20
 ال يوجد. املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .21
 ال يوجد. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .22

 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ي
    

 - النسبة: - لكةوينالتعليم اإل .ك
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت( .ل
    

 - النسبة: - ابملراسلة .م
    

 - النسبة: - أخرى تذكر .ن
 



 

 

 تعليقات:

 

 األهداف .ح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 صاء االستداليلإكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة ابإلح

)مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنةنت، والتغيريات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر  جياز أي خطط  -2

 يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  

  يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية.الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء االستداليل -
 متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -
 استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابإلحصاء االستداليل. -
 ية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب.املراجعة املنتظمة والدور  -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ج

 وصف عام للمقرر:

تطبيقهاع وحتديد يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب ابألساليب االحصائية االستداللية )البارامرتية والالابرامرتية(ع وتدريبه على كيفية استخدامها و  -
 األسلوب اإلحصائي املالئم لتحليل البياانت ومعاجلة الفرضيات اإلحصائيةع ومناقشة نتائجها وتفسريها.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .8
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 الداللة اإلحصائية والداللة العملية 

 2 1 اإلحصائيةحجم التأثري وفحص الفرضيات 

 2 1 حتليل التباين وفرضيات استخدامه

 2 1 حتليل التباين األحادي يف اجتاه واحد 



 

 

 2 1 حتليل التباين الثنائي يف اجتاهني أو أكثر 

 2 1 حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة

 2 1 حتليل االحندار وفرضيات استخدامه

 2 1 االحندار اخلطي البسيط 

 2 1 اخلطي املتعدد االحندار

 2 1 األساليب اإلحصائية الالابرامرتية 

 2 1 اختبار  مربع كاي 

 2 1 اختبار مان ويتين للعينتني املستقلتني

 2 1 اختبار ويلكوكسون للعينتني املرتبطتني

 2 1 واليس للعينات املستقلة-اختبار كروسكال

 2 1 اختبار فريدمان للعينات املرتابطة

 2 1 التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي مقدمة عن 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .9
 ضافيةدروس إ حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 



 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ال يوجدالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:  -عدد ساعات الدراسة  .10

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .11
 سة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلم

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ررجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ات تدريسها لتشكل معاً ييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ررجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ررجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسةاتيجي: ضع طرق التقاثلثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ررجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 Curriculum Mapريطة املنهج للمقرر خ

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 بعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمنالطالبالقدرة على: 

 املعرفة 1

 أن يتعرف على الداللة اإلحصائية والداللة العملية 1-1

اضرة ابستخدام العروض احمل -
 التقدمية.

 احلوار واملناقشة املوجهة اهلادف. -

 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-

 

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء.

 ثري وفحص الفرضيات اإلحصائيةأن يتعرف على مقاييس حجم التأ 1-2

 أن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3

 أن حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-4

 أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها 1-5

 إلحصائي املناسب. أن حيدد معايري وشروط اختيار األسلوب ا 1-6

أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-7
 املناسب لتحليل البياانت.

 املهارات املعرفية 2



 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

أن يصمم خمطط لسري العمليات لتحديد األسلوب اإلحصائي األمثل  2-1
 العصف الذهين  - لتحليل البياانت على اختالف أنواعها. .

 رتاتيجية التعلم االستكشايفاس -

إحدى طرائق التعلم القائمة على  -
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوينع 

التعلم النشطع املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

ألساسية لالختيار الصحيح أن حيدد الكفاايت واملهارات اإلحصائية ا 2-2
 لألسلوب اإلحصائي األكثر مالئمة.

 أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها.  2-3

 أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-4

فعالع حلل مشكالت معقدة  أن ينظم العمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو 2-5
 توفرها مهمة األداء املعطاةع ويقرتح منهجية متكاملة حللها.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسعيه الستثمارها إجيابياً. 3-1

 التعلم الذايت  -

إحدى طرائق التعلم القائمة على  -
ية املتعلم مثل التعلم التعاوينع مركز 

التعلم النشطع املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايتع وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي كل
ألنشطة ومهام من )ا
مهارات االتصال  –األداء 
مهارات العالقات  –

حتمل  –الشخصية 
املسؤوليةع والعمل ضمن 

 فريق(

أن يتعامل بثبات وحساسية مع القضااي األخالقية املعقدة ويصدر أحكامًا  3-2
 عادلة وصحيحة.

 أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملدد 3-3

أن يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرىع وةارس  3-4
 دور القيادة إذا أسندت إليه بكفاءة ومتيز.

أن يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء قاعدة أداء وصفية  3-5
 يتم تصميمها لتقومي مهام األداء.

يف النقاشع وتقدمي تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع أن يبادر يف املشاركة  3-6
 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.

أن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  3-7
 معهع وينجزه يف الوقت احملدد.

أن يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعةع ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبع  3-8
 ل استنتاجاته بطريقة ذكية.ويوص



 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

أن يعاجل بياانت مولدة لكل أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية  4-1
 اليت مت دراستها يدوايً 

 التعلم الذايت  -

إحدى طرائق التعلم القائمة على -
وينع مركزية املتعلم مثل التعلم التعا

التعلم النشطع املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق أسلوب 
 إحصائي ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
التقومي الذايتع وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

كل من ) األنشطة 
مهارات  –داء ومهام األ

مهارات  –االتصال 
تقنية املعلومات 
 واملهارات العددية (

أن حيلل بياانت مولدة ابستخدام الربجميات احلاسوبية لكل أسلوب  4-2
 إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها

أن حيسب الداللة العملية لكل أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية  4-3
 SPSSاستها يدوايً وابستخدام برانمج اليت مت در 

أن يُعد تقريرا وافياً عن النتائج املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  4-4
 احلاسوبية لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها ابليت مت حساهبا يدوايً 

أن ينجز مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت مقياس  4-5
فعليًاع ويكتب تقريراً وافياً عن املشروعع ويعرضه يف  )استبانة( يتم تطبيقه

 احملاضرةع ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.

أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوةها بشكل انقٍد  4-6
 واستقراء النتائج واالستنتاجات.

ات اإللكرتونية يف البحث العلميع وحبث أن يستخدم التقنية وقواعد املعلوم 4-7
 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

أن يستخدم الطالب الربجميات احلاسوبية ملعاجلة كل أسلوب من األساليب 
 اإلحصائية اليت مت دراستها

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
التعلم التعاوينع  مركزية املتعلم مثل

أو التعلم النشطع املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

مهارات استخدام 
 الربجميات احلاسوبية

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 



 

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .12
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبارع مشروع مجاعيع كتابة مقالع خطابةع تقدمي شفهيع  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي ات وأنشطة فرديةتكليف 1

 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2

 %5 15 تقدمي تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتائجه وتفسريها 3

 %20 12ع  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4

 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5

 %40 أسبوع االختبارات النهائية تبار هناية الفصل الدراسياخ 6

 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .ر

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 لغرض يف كل أسبوع(.  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا ا

 وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادةي هلم. -
 أي وقت حيتاجونه..تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف  -

 مصادر التعّلم .بب
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالمع رجاء حممود ) -
 . القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية. تماعيةاألساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية واالج(. 2000مرادع صالح أمحد )  -
 األساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية: البارامرتية   والالابرامرتية( . 2010عالمع صالح الدين حممود )  -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط 
(. األردن: دار 4)ط اإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية(. 2010ايش موسى )املنيزلع عبدهللا فالح ع غرابيةع ع -

 املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
 اجلديدة. . اإلسكندرية: دار اجلامعة SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2014منسيع حممود عبداحلليم ع الشريفع خالد حسن ) -

 
-Gurnsey, R.(2018).Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using Estimation. 

London: SAGE Publications. 
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(MANOVA). Multivariate Behav Res. 44(1),106-29. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 . املواد اإللكةونية ومواقع اإلنةنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education - 

web.org/Publications.php?p=SERJ-https://iase- 

-for-agenda/education-international-the-w/en/education/themes/leadinghttp://www.unesco.org/ne
all/resources/statistics 

https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 

3476661&p=508120https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=- 

(APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, Theses, 
Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

 ة، الرب يات، واألسطواانت املد ة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبي. 4

 جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقررع والربامج اإلحصائية على حسب االحتياج : -

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795108
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
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http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
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-SPSS 

software-icsstatist-https://www.ibm.com/analytics/spss 

- SAS 

https://www.sas.com/en_us/home.html 

-Minitab 
trial/-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

- Lisrel 

http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 

 املرافق املطلوبة .تت
)أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات 

 واملختربات، وعدد أجه ة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 مقعد متحرك ع جهاز عرض ع سبورة ذكية وعاديةع نظام صويت متكاملع جهاز حاسب آيل لكل طالب 20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .7

 طالب 20طالبع معمل حاسب آلييتسع لب  20دراسية تتسع لب قاعة  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .8

 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
  ات رربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهي .9

 معمل علم النفس الرقمي -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ع

https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/


 

 

 اسةاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .غ
 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 .التغذية الراجعة والسريعة ابجتاهني -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسةاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ف
 ب .ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطال – .ق
 .تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً  - .ك
 إجراءات تطوير التدريس: .ل
واخلربات واالستشارات بني النظراء  تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات - .م

 )األقران( يف التدريسع واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.
 .إجياد فرص للتطوير األكادةي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلمية - .ن
 تدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها.حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة ال - .ه
وي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومةع مثل التعلم النشط ع والتعلم التعاوين ع.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت - .و

 لعلمية يف هذا اجملال.بناء على نتائج الدراسات والبحوث ا
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ي

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 از ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج جمتمعات التعلم ابلقسم.مراجعة معايري حقائب اإلجن - .أأ
 تدقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي التخصص. - .بب
 امعات أخرى.التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس املقرر جب - .تت
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ثث
ير والتحديث تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .جج

 قبلية.ووضع خطط التحسني املست
داخلية لعمادة مراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابلقسم والكلية واجلامعةع وكذلك تقرير املراجعة ال - .حح

 التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
يف اجملال ابستمرار وفقًا للمعطيات احلديثةع مع  املراجعة الدورية  حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة - .خخ

 لنتائج تقرير املقرر والربانمج.
 SWOTتطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتهاع مع حتليل الوضع الراهن  -

Analysis  ع الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ع استناداً ملعايري نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAE  ألسس التخطيط االسرتاتيجيلالعتماد

 .الوطين
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 (2اسم املقرر: تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم )  

 2-020270115رمز املقرر:   
 

 

 

 

 

  



 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440خ التوصيف: اتري

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
 2-020270115(  2. اسم املقرر الدراسي ورم ه: تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم )1

 2ت املعتمدة: . عدد الساعا2 .23
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري يف التعليم االلكةوين3 .24

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 ول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى األ4

 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .25
 . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .26
 ال اهر ، وغريها( –. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية 7 .27

 كل ما ينطبق(:. منط الدراسة املتبع )اخة  8

 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية .س
    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكرتوين .ع
    

 %10 النسبة: 10 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ف
    

  النسبة:  ابملراسلة .ص
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ق
 



 

 

 تعليقات:

 

 األهداف .د
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ف هذا املقرر إىل تعريف طلبة الدراساااااااااااات العليا ابملوضاااااااااااوعات احلديثة واملساااااااااااتجدات املتعلقة ابالجتاهات احلديثة يف تقنية يهد
املعلومات واالتصااااالت يف التعليم من حيث املفهوم واألمهية والتطبيقات واملمي ات واخلدمات ومتطلبات االساااتخدام يف التعليم وذل  

 ات ذات الصلة واإلفادة منها يف  ال التعليم والتعلم.هبدف االطالع على املستجد

 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية هذا دراسة املقرر أن يكون قادرا على:     
 مفهوم تقنيات التعليم وتتبع مراحل تطورها التارخيي واألسس النظرية اليت تقوم عليها. -
 مفهوم الةبية املعلوماتية و معايريها. -
 ح قواعد اختيار أنواع التقنيات التعليمية املالئمة لد ها يف بيئة التعلم .يشر  -
 التعرف على معايري دمج التقنية اخلاصة ابملدير واملعلم واملتعلم. -
 يف البيئة التعليمية .  Technology Planningالتعرف على اسةاتيجيات التخطيط التقين  -
 لبيئة التعليمية.التعرف على اسةاتيجيات دمج التقنية يف ا -
 التعرف على مبادئ التصميم التعليمي وتطبيقالا يف إنتاج واستخدام الرب يات التعليمية. -
 معرفة أساسيات التصميم الفين اجلمايل وتطبيقها يف تصميم الرب يات التعليمية. -
 خطوات تصميمها. مفهوم الوسائط املتعددة ودورها يف العملية التعليمية وأدوات وبرامج وعناصر وخصائص و  -
  Authoring Tools , Flash , Photoshopاالملام بربامج التأليف والتطبيقات ود ها يف البيئة التعليمية مثل  -
 مفهوم احلاسب اآليل، وسي اته وبر ياته ومراحل تطبيقه وأسباب دخوله يف املؤسسات التعليمية، وإجيابياته وسلبياته. -
 شبكة االنةنت. - تقدمهاواهم اخلدمات اليت -بروتوكوالت -
 مفهوم وأنواع وم ااي وبيئات التعليم االلكةوين . -
 اجيابيات وسلبيات كل من: التعليم االلكةوين وشبكة االنةنت -
 كيفيه توظيف وتطبيق التقنيات التعليمية يف حتسني عملية التعليم والتعلم -
 االتصاالت يف التعليم.  معرفة التوجهات البحثية احلديثة يف  ال تقنية املعلومات و  -

)مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنةنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر  جياز أي خطط  -2
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  

 ير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي.استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطو  -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادةية. -
يف طرح ومناقشببه كل ما  تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصبباالت للتواصببل ابني أسببتاذ املقرر والطالب -

 يتعلق ابملقرر.



 

 

 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
االسبببببتعانة ابلشببببببكة العنكبوتية يف التواصبببببل مع مراكز االحباث واكادةيات البحث العلمي واملكتبات الرقمية  -

 جمال التعليم االلكرتوين. لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف
 التدريس ابستخدام التعليم اإللكرتوين. -

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .خ
 وصف عام للمقرر:

ديثااة يف التعليم اإللكةوين وتعرف األساااااااااااااااس الفلسااااااااااااااافياة يعىن املقرر ابلوقوف على منطلقااات ودواعي االهتمااام ابالجتااهاات احلاا
الساااااااتخدامها، وآليات توظيفها واساااااااتخدامها يف العملية التعليمية، وتقدمي رؤية مساااااااتقبلية لالساااااااتفادة منها يف ضاااااااوء مطالب التنمية 

 ومستجدات العصر. 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .13
 سساعات التدري عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التقومي.  –االسةاتيجيات -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر: املفاهيم 

 آليات ومهام تنفيذ املقرر.  -
 العالمات املرجعية احملددة حملتوايت املقرر.  -
 العمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء املطلوبة. -

1 2 

 2 1 وم واخلصائص(التعليم االلكةوين والتعليم عن بعد )املفه

 2 1 أدوات االتصال والتفاعل االلكةوين 

 1 2 (m-Learningتطبيقات األجه ة املتنقلة واللوحية يف التعليم اإللكةوين )

 4 2 يف التعليم الويب الداليل وتطبيقاته

 4 2 التعلم االلكةوين التشاركي

 4 2 الفصول واملعامل االفةاضية 



 

 

 2 1 ة وانواعها وسي ات استخدامها.جوالت الويب املعرفي

 4 2 يف التعليم وتطبيقاتهالواقع االفةاضي والواقع املع ز 

 4 2 تطبيقات التعليم اإللكةوين لذوي االحتياجات اخلاصة

 2 1 يف التعليم التعلم االلكةوين التكيفي وتطبيقاته
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .14
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو فيةدروس إضا حماضرات 

 32  6 - - 26 ساعات التدريس الفعلية

 32  6 - - 26 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .15
  الث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر

 

 وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر .16
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 لم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعأوالً  -
 : ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ررجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
دريسها لتشكل معاً ها واسةاتيجيات ت: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ررجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ررجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ررجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1



 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 التكليفات البحثية احملاضرة  تعريف التعليم االلكةوين والتعليم عن بعد  1-1

األنشطة  التعليم التعاوين حتديد أدوات االتصال والتفاعل االلكةوين  1-2
 االلكةونية

 التكليفات البحثية املناقشة واحلوار توظيف التعلم االلكةوين التشاركي 1-3

 املعرفيةاملهارات  2

التعرف على تطبيقات اجليل الثاين من أدوات التعليم  2-1
 االلكةوين

 التكليفات البحثية العصف الذهين

األنشطة  احلوار واملناقشة عرض لبع  تطبيقات األلعاب الرقمية التعليمية 2-2
 االلكةونية

التعرف على تطبيقات التعليم اإللكةوين لذوي  2-3
 االحتياجات اخلاصة

 التكليفات البحثية اخلرائط الذهنية

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين إكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن  موعات تعاونية 3-1

 األسئلة الشفهية احلوار واملناقشة إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2

املناقشة واملشاركة اجلماعية  ت االنصات الفعال  مهارا 3-3
 واحلوار 

 املالحظة املقننة 

قوائم تقومي ذايت  حل املشكالت  مهارات التعلم الذايت  3-4
 للمجموعات 



 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

االعمال اجلماعية  فرق عمل مهارات العمل اجلماعي والتعاون  3-5
 والفردية 

 القضااي واملشكالت  اسة احلالة در  مهارات احلوار والنقاش العلمي البناء 3-6

 األسئلة الشفهية. التعلم التعاوين حتمل مسئولية البحث عن معلومات جديدة  3-7

حتمل مسئولية إجناز املهام التعليمية اليت يُكلف هبا بكفاءة  3-8
 واتقان.

 األسئلة الشفهية. احلوار واملناقشة

 هارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات وامل 4
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .17
ة مقالع خطابةع تقدمي شفهيع مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبارع مشروع مجاعيع كتاب م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي



 

 

 %10 خالل الفصل املشاركة واملناقشة واملداخالت 

 %10 الرابع عرض لتطبيقات التعلم االلكةوين لذوي االحتياجات اخلاصة 

 %25 الثامن لكةوين يف التعليمانتاج تطبيقات اجليل الثاين من أدوات التعليم اال 1

 %15 الثاين عشر تقييم بع  التطبيقات لتطبيقات التعلم االلكةوين اجلاه ة 2

 %40 السادس عشر اختبار هنائي 3

4    

 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .ز
اص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخل

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ساعات أسبوعيا، كما يتم ختصيص 3االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول ال مين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل 

 من ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.وسائل للتواصل االلكةوين املت ا

 مصادر التعّلم .ثث
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1

 (. الوسائط املتعددة وتطبيقالا الةبوية، الدمام، مكتبة املتنيب.2016يونس، سيد شعبان ) -
 السحاب للنشر والتوزيع. (. مصادر التعلم اإللكةوين: األفراد والوسائط، القاهرة: دار2015مخيس، حممد عطية ) -
 (. اسةاتيجيات التعلم اإللكةوين ، ترمجة على بن مشرف املوسوي ، وسامل بن جابر 2011بدر اخلان ) -
 (. تكنولوجيا التعليم االلكةوين، القاهرة: دار الفكر العريب.2008ع مي نبيل، جاد ) -
 ة : عامل الكتب.(. منظومة التعليم عرب الشبكات، القاهر 2012عبد احلميد، حممد ) -
 (. املقررات االلكةونية، تصميمها، إنتاجها، تطبيقها، تقوميها، القاهرة: عامل الكتب.2009إمساعيل، الغريب زاهر ) -
 (. التعليم االلكةوين عرب شبكة االنةنت، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية.2005اهلادى، حممد حممد ) -
 ،األردن: عمان، دار الفكر، 1ت تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلوماتية، ط(. مستحداث2006احللفاوى، وليد سامل ) -
 (. كفاايت التعليم االلكةوين، القاهرة: دار الكتاب اجلامعي.2007زين العابدين، حممد حممود ) -
اإلنتاج  –ميم التص–(. التعلم اإللكةوىن الرقمى النظرية 2009حسن الباتع حممد عبدالعاطى   السيد عبداملوىل السيد  ) -

 ، االسكندرية ، دار اجلامعة اجلديدة.
 (. دراسات يف حتليل وتصميم مصادر املعلومات الرقمية. الرايض: مكتبة املل  فهد الوطنية.2009امحد فرج امحد ) -



 

 

لدار (. املصادر االلكةونية للمعلومات: االختيار والتنظيم واإلاتحة يف املكتبات، القاهرة: ا2009أمل وجيه محدي ) -
 املصرية اللبنانية.

- Learning and Blended -(2018). Distance Learning, E Hoyos, Veronica Silverman, Jason,
Learning in Mathematics Education, International Trends in Research and Development, 

Springer. 
- -working, Computing, E(2015). New Trends in Net Tarek Sobh, Khaled Elleithy

learning, Systems Sciences, and Engineering (Lecture Notes in Electrical Engineering), 
Springer. 

 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 http://emag.mans.edu.egجامعة املنصورة   - لة التعليم اإللكةوين  -
  لة اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم -
لنظم املعلومات وتكنولوجيا  اجلمعية املصرية -

 htmhttp://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/Arabic_Template.احلاسبات
- http://www.ejel.org/main.htmlLearning  -The Electronic Journal of e 
- E-Learning and Digital Media  http://journals.sagepub.com/home/ldm 
- https://journal.alt.ac.uk/index.php/rlt(RLT)  ning TechnologyResearch in Lear 
- Internet and Higher Education 

/journalsearch.php?q=16965&tip=sid&clean=0https://www.scimagojr.com 
- Computers and 

https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17645&tip=sid&clean=0Education 
- Communications in Information Literacy 

15&tip=sid&clean=0https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=194001588 
 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة املل  عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الةبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwعريب للبحوث الةبوية بدول اخلليج املرك  ال -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -

http://emag.mans.edu.eg/
http://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/Arabic_Template.htm
http://www.ejel.org/main.html
http://journals.sagepub.com/home/ldm
https://journal.alt.ac.uk/index.php/rlt
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=16965&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17645&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17645&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17645&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400158815&tip=sid&clean=0


 

 

 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة املل  فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الةبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة املل  عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمرك  املصادر واملعلومات الةبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكةونية املفتوحة -
- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبيةع الربجمياتع واألسطواانت املدجمة:. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-ح مة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبر يات الواقع االفةاضي -
 الفصول االفةاضية -

 املرافق املطلوبة .جج



 

 

املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات  بنّي متطلبات املقرر الدراسي من
 الدراسية واملخترباتع وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحةع وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضراتع واملخترباتع وقاعات العرضع واملعاملع وغريها(: .10
 قاعات دراسية  ه ة تقنياً  -
 والقسم.معامل الكلية  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانتع واللوحات الذكيةع والربجميات وغريها(:  .11
 استخدام أجه ة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجه ة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصةع فاذكرهاع أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً  .12

 توفري شبكة )اإلنةنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .دد

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ذذ
 قرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت.استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ امل -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .رر
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 اس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية.استخدام أداة لقي -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء ال مالء املشاركني يف تدريس املقرر. -

 تطوير التدريس: إجراءات .زز
 متابعة ما يستجد يف  ال حبوث تعليم وتعلم الرايضيات والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -



 

 

 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكةوين. -

أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من  .سس
تدريس مستقلنيع والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 س من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدري -
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني ال مالء الذين يدرسون نفس املقرر. -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .شش
 راي وتطبيقيا.مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظ -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الةبوي. -
تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة، وتصميم  -

 وتطوير الدروس، والتدريب امليداين.
 ث يف  ال التخصص )العربية واألجنبية(.االطالع على األحبا -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات سا لة يف جامعات أخرى. -

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

 ه1/1/1440 خ التاري ................................................................ التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 تطبيقات يف بناء املناهجاسم املقرر: 

 3-020270121رمز املقرر: 
 

 

 

 

 



 

 

 موذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440اتريخ التوصيف: 

 لتدريسقسم املناهج وطرق ا -الرتبيةالقسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ
 3-020270121. اسم املقرر الدراسي ورم ه: تطبيقات يف بناء املناهج 1

 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .28
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: الدكتوراه3 .29

 بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الثاين4

 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .30
 . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .31
 ال اهر ، وغريها( –ر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املق7 .32

 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ر
    

 %10 النسبة:  التعليم اإللكةوين .ش
    

 %10 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت( .ت
    

  النسبة:  ابملراسلة .ث
    

  النسبة:  أخرى تذكر .خ
 



 

 

 تعليقات

 
 ب. األهداف

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ايت العلمية وأدق يهدف هذا املقرر إىل تعريف طلبة الدراسااااااااااااااات العليا ابملوضااااااااااااااوعات احلديثة املتعلقة ابلتطبيقات العلمية يف إعداد املناهج وفق أصاااااااااااااادق النظر 
مية واملساااااااتحداثت ت املعاصااااااارة وذل  هبدف االطالع على املساااااااتجدات ذات الصااااااالة واإلفادة منها ، كما يهدف املقرر إىل تنمية املهارات البحثية والنقدية العلالتطبيقا

 التكنولوجية يف اجملال لدى الطلبة، وذل  من خالل احلوارات الصفية وااللكةونية واألنشطة املتنوعة.

 الدراسات العليا يف هناية هذا دراسة املقرر أن يكون قادرا على:ويُتوقع من طالب     
 معرفة التوجهات البحثية احلديثة يف  ال بناء املناهج.   -
 تنمية االجتاهات البحثية احلديثة حنو حتسني جودة أحباث املناهج.  -
 بناء رؤية مستقبلية الجتاهات دراسات وحبوث بناء املنهج.  -
 ه يف  ال بناء املناهج يف ضوء املعايري العلمية للبحوث الةبوية.حتليل ونقد دراسات علمي -

 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

    اإلنرتنتع والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.
 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكةونية بكافة تطبيقالا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
التصاااالت للتواصاال ابني أسااتاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشااه كل ما يتعلق تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية ا -

 ابملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكةوين وقواعد املعلومات الةبوية االلكةونية. -
االساااااااااااااااتعانة ابلشااااااااااااااابكة العنكبوتية يف التواصااااااااااااااال مع مراك  االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية  -

 ة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف  ال التعليم االلكةوين.لالستفاد
 التدريس ابستخدام التعليم اإللكةوين. -

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .د
 وصف عام للمقرر:
ىل تنمية وضوعات احلديثة املتعلقة ابلتطبيقات يف  ال بناء املناهج وفق أصدق النظرايت العلمية وأدق التطبيقات املعاصرة.  كما يهدف املقرر إيعىن هذا املقرر ابمل

 مهارات الطالب البحثية والنقدية والتطبيقية العلمية يف إعداد املنهج.

 



 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .18
 ساعات التدريس سابيععدد األ قائمة املوضوعات

 التقومي .  –االسةاتيجيات  -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر : املفاهيم 

 آليات ومهام تنفيذ املقرر. -

 العالمات املرجعبة احملددة حملتوايت  املقرر .  -

 العمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء املطلوبة .  -

1 3 

 رجعي إلعداد املنهج يف ضوء األدبيات العلمية يف املناهج املعاصرة وأبرز اجتاهالا الفكرية ، ومتطلبالا :اإلطار امل

مفاهيم أساسية عامة ) املناهج اخلمسة والرؤى اخلمسة (.  مفاهيم املنهج: الرمسي، املنفذ،  •
 اخلفي،...(

 والنموذج وبنية املنهج وطبيعته مفاهيم حول نظرية املنهج ومناذج بنائه والعالقة بني النظرية  •
 مفاهيم أساسية حول طبيعة املناهج يف اململكة العربية السعودية ومتطلبالا. •

2 6 

 3 1 تطبيقات املختصني يف إعداد املنهج : فرانكلني بوبيت . 

 3 1 تطبيقات املختصني يف إعداد املنهج : رالف اتيلور .

 3 1 يلدا اتاب .تطبيقات املختصني يف إعداد املنهج : ه

 3 1 تطبيقات املختصني يف إعداد املنهج : جورج بوشامب .

 3 1 تطبيقات املختصني يف إعداد املنهج : ديكر وولكر .

دراسة وحتليل عدد من مناذج بناء املنهج : منوذج ويلر ، ومنوذج جونسون ، ومنوذج زايس ،  ومنوذج سايلور 
 ويفر . وألكسندر ، ومنوذج أوليفا ، ومنوذج 

1 3 

املدارس الةبوية وعالقتها  عداد املنهج ) التقليدية ، والتجريبية ، واملعرفية ، والسلوكية والبنائية ( مع الةكي  بشكل 
 خاص على: 

 التطبيقات البنائية يف املناهج ) النظرية البنائية وعالقتها ابملنهج (  . 

2 6 

 3 1 دمج التقنيات مبواقف التعلم (  تطبيقات التكنولوجيا يف إعداد املناهج  )

 3 1 حتليل املنهج ) تدريب املختصني على حتليل املنهج يف ضوء معايري منتقاة(. 

 3 1 إعداد املنهج يف ضوء املعايري واملؤشرات.



 

 

 3 1 عرض مشاريع املختصني ومناقشتها . 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .19
 اجملموع أخرى تطبيق  عامل أو استديوم دروس إضافية حماضرات 

 48  - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 48  - - - 48 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .20
  الث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر

 

  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  .21
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املأوالً  -
 : ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ررجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ا لتشكل معاً ها واسةاتيجيات تدريسه: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ررجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ررجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ررجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

معرفة اخللفية العلمية يف إعداد املناهج من خالل الوقوف على مفاهيم املنهج   1-1
 اجملددة جملاله واملدارس املؤ رة يف نشوء هذه املفاهيم . . 

 –حلقات النقاش  –احملاضرات 
 –التغذية الراجعة املستمرة 

 املناقشة ....

أسئلة نوعية مرك ة لكل 
 طالب. 



 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

ية املناهج ومناذج بنائها والعالقة بني النظرية والنموذج وفهم بنية املنهج معرفة نظر  1-2
 وطبيعته . 

 –حلقات النقاش  –احملاضرات 
 –التغذية الراجعة املستمرة 

 املناقشة ....

أسئلة نوعية مرك ة لكل 
 طالب. 

 –حلقات النقاش  –احملاضرات  معرفة املدارس والنظرايت العلمية املؤ رة يف إعداد املنهج .  1-3
 –التغذية الراجعة املستمرة 

 املناقشة ....

أسئلة نوعية مرك ة لكل 
 طالب. 

 املهارات املعرفية )اإلدراكية( 2

فهم تطبيقات الفكر الةبوي يف إعداد املناهج لدى كبار املربني وأشهرهم يف  ال  2-1
 املناهج . 

املناقشة  –البحث  –االستقصاء 
 العصف الذهين .  –

كتابة تقارير أسبوعية تلت م 
 مبؤشرات حمددة . 

فهم التطبيقات املنهجية لبع  النظرايت الرائجة الشهرية مثل النظرية البنائية .  2-2
 )ويسبق ذل  تعرف وجهات النظر اخلمسة( . 

املناقشة  –البحث  –االستقصاء 
 العصف الذهين .  –

كتابة تقارير أسبوعية تلت م 
 مبؤشرات حمددة . 

املقارنة بني النماذج وفق  السيمنار -ورشة العمل  بناء املهارات العلمية لدى املختص حنو دراسة املناهج ابستخدام النماذج .  2-3
 مؤشرات حمددة. 

فهم تطبيقات الفكر الةبوي يف إعداد املناهج لدى كبار املربني وأشهرهم يف  ال  2-4
 املناهج . 

شة املناق –البحث  –االستقصاء 
 العصف الذهين .  –

كتابة تقارير أسبوعية تلت م 
 مبؤشرات حمددة . 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 األسئلة الشفهية .  املناقشة والتحليل للقيم املنهجية  غرس التوجهات والقيم املنهجية النوعية لدى الطالب املختصني .  3-1

تقارير حمددة مبؤشرات  املشروعات التعاونية .  الل األعمال التعاونية بني الطالب. سارسة الدور التخصصي من خ 3-2
 دقيقة. 

 األسئلة الشفهية .  املناقشة والتحليل للقيم املنهجية  غرس التوجهات والقيم املنهجية النوعية لدى الطالب املختصني .  3-3

جناز تكوين فرق عمل إل مهارات العمل اجلماعي والتعاون  3-4
 التكليفات 

تقومي االعمال اجلماعية 
 والفردية 



 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

قضيا ومشكالت واقعية  دراسة احلالة .  مهارات احلوار والنقاش العلمي البناء 3-5
ومالحظة تفاعل الطالب 

 معها 

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-6

 ت واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلوما 4

تقرير حمدد أبوصاف  أنشطة حتليلية .  حتليل املناهج الرقمية وعالقتها  عداد املنهج .  4-1
 ومؤشرات تقنية . 

تقرير حمدد أبوصاف  أنشطة حتليلية . حتليل البنية الكمية لبينية املنهج من مصادر وعناصر وعمليات ومعايري .  4-2
 ومؤشرات كمية . 

 البحوث الفردية التدريب العملي ارة التعامل مع مراك  ومصادر املعلومات االلكةونيةمه 4-3

 املالحظة التدريب العملي التواصل الفعال أبنواعه املختلفة  4-4

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

5-1    

5-2    

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .22
املطلوبة )مثال: اختبارع مشروع مجاعيع كتابة مقالع خطابةع تقدمي شفهيع  مهام التقومي م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي

 %10 خالل الفصل املشاركة واملناقشة واملداخالت 

 % 10 أسبوعي  تقرير نوعي فردي حمدد لكل طالب وفق مؤشرا دقيقة .  

 %10 أسبوعي  عي تعاوين وفق مؤشرات حمددة . تقرير نو  1

 %10 األسبوع السادس مشروع إنتاج املؤشرات التحليلية إلعداد املنهج .  3



 

 

 % 20 األسبوع الرابع عشر.  مشروع حتليل املنهج وفق املؤشرات التحليلية .  4

 %40 األسبوع األخري من الفصل االختبار النهائية .  

 للطالب ودعمهم اإلرشاد األكادةي .س
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادةي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ساعات أسبوعيا، كما يتم ختصيص وسائل 3عات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول ال مين للسا

 للتواصل االلكةوين املت امن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 مصادر التعّلم .حح
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1

 بر عبداحلميد. القاهرة: دار النهضة. (، أساسيات املنهج ، ترمجة أمحد خريي كاظم وجا1982. اتيلور، رالف، )1

 (، الدار العربية للنشر والتوزيع، مقدمة الطبعة األجنبية.1987. جورج بوشامب ، نظرية املنهج، ترمجة حممود سليمان وآخرون، الطبعة األوىل )2

 . عمنان : دار الفكر . 2016(  : " حتليل املناهج " ترمجة  دي مشاعلة 2004. جورج بوسنر)3

 ( : تصميم املنهج الدراسي ، دار املسرية. 2018. وائل عبدهللا حممد ورمي أمحد عبدالعظيم )4

 ( : قيادة املنهج . ترمجة سالم سالم وآخرون.  1995. ألن أ. جاللورن )5

 يع . ( : املناهج بني التنظري والتطبيق . جده : الدرار السعودية للنشر والتوز 2000.وداد عبدالسميع نور الدين )6

 ( : تطوير املنهج دليل للمارسة، عمان : دار الفكر . 2015. جون ويل  وجوزيف بوندي ترمجة  دي مشاعلة )7

 .( : التعليم املعتمد على املعايري ، مكنب الةبية العريب لدول اخلليج 2016. عبدهللا بن صاحل السعدوي وصاحل علي الشمراين )8

 ية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساس2

 اجمللة العلمية جلمعية جسما ) املناهج واإلشراف الةبوي(. •
 اجمللة السعودية للعلوم الةبوية )جسنت(. •
  لة اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس. •

 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryبة الرقمية مبكتبة املل  عبد هللا جبامعة أم القرى املكت -



 

 

 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الةبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملرك  العريب للبحوث الةبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاململكة العربية السعودية  املشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف  -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة املل  فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الةبوية ) -
 املل  عبد هللا ابلعابدية. قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة -
 (ERICمرك  املصادر واملعلومات الةبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكةونية املفتوحة -
- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- /http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبيةع الربجمياتع واألسطواانت املدجمة:. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-ح مة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبر يات الواقع االفةاضي -
 الفصول االفةاضية -

 املرافق املطلوبة .خخ
املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات  بنّي متطلبات املقرر الدراسي من

 الدراسية واملخترباتع وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحةع وغريها(:



 

 

 املباين )قاعات احملاضراتع واملخترباتع وقاعات العرضع واملعاملع وغريها(: .13
 قاعات دراسية  ه ة تقنياً  -
 والقسم.معامل الكلية  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .14
 استخدام أجه ة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجه ة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مهم حلصر النتائج الكمية يف أنشطة حتليل املنهج .  SPSS برانمج التحليل اإلحصائي  -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصةع فاذكرهاع أو أرفق قائمة هبا(: .15

 توفري شبكة )اإلنةنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .صص

 الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من  .ضض
 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .طط
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء ال مالء املشاركني يف تدريس املقرر. -

 إجراءات تطوير التدريس: .ظظ
 توظيفه يف املقرر. متابعة ما يستجد يف  ال حبوث بناء املناهج والعمل على -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 ين.وسائل التواصل االجتماعي االلكةو  -



 

 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .عع
تدريس مستقلنيع والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:
 نة خاصة من القسم. تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جل -
 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني ال مالء الذين يدرسون نفس املقرر. -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .طط
 ة للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا.مراجعة دوري -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الةبوي. -
يس اخلاصة، وتصميم وتطوير تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدر  -

 الدروس، والتدريب امليداين.
 االطالع على األحباث يف  ال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات سا لة يف جامعات أخرى. -

 سيد شعبان عبد العليم يونسد/   اسم منسق الربانمج:

 ه1/1/1440 التاريخ  ................................................................ التوقيع:

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 (2اسم املقرر:طرق تدريس اللغة اإلجنليزية)

 3-020270422: رمز املقرر 

 

 

 

 

 

 



 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 التعليمية:جامعه  ام القرى إسم املؤسسة 1440-2-20اتريخ التوصيف:

 كلية الةبية/املناهج وطرق التدريسالقسم: /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ر

 3-020270422(2طرق تدريس اللغه االجنليزية ). اسم املقرر الدراسي ورم ه:  1 .33
 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .34

 : دكتوراة يف املناهج وطرق تدريس اللغة االجنليزيةيقدم ضمنه املقرر الدراسي.الربانمج )أو الربامج( الذي 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، يبني هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .35
 إن وجدت(:. املتطلبات السابقة هلذا املقرر)5 .36
 . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(6 .37
 ال اهر وغريها(-. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  املقرات الرئيسة للجامعه )العابدية7 .38

 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية .ذ
    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكةوين .ض

    

 %10 النسبة: 10 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت( .ظ
    

  النسبة:  ابملراسلة .ط
    

  النسبة:  أخرى .أأ
 



 

 

 تعليقات

 

 األهداف .ز
 ماهدف املقرر الرئيس -1

على دور املعلم واملتعلم. كما يهدف إىل الةكي  على تدريس املهارات  يهدف هذا املقرر إىل ت ويد املتعلم مبفهوم التعلم والتعليم والةكي 
 األربع للغة اإلجنلي ية حىت يتمكن الطالب من االستفادة منها واستخدام األساليب واالسةاتيجيات احلديثة عند تدريسها. 

 يتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة هذا املقرر أن يكون قادر على :

 التفاعل مع احملتوى األكادميي: القراءة والكتابة واالستماع والتحدث  -
 فهم التعلم والتعليم -

 التعرف على الطرق املختلفة لتدريس مهارات اللغة اإلجنلي ية -

 التعرف على االسةاتيجات اليت تساعد يف تعليم اللغة اإلجنلي ية -

 استخدام األسئلة وإاثرة التفاعلو التعرف على املهارات  املختلفة يف ادارة الصف -

)مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر  جياز أي خطط  -2
 اإلنةنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  

 

 ى مجيع املواقع اليت قد تساعد يف تطويراستخدام الكمبيوتر يف العثور عل -6
 استخدام الشبكة الداخلية للبحث عن أفكار وتطورات جديدة يف هذا اجملال -7
 استخدام الربامج املختلفة اليت تساعدهم على االستفادة من مجيع املواضيع املقدمة  -8
 

 مة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدوصف املقرر الدراسي  .ذ
 ت ويد املتعلم مبفهوم التعلم، التعليم والتدريس والةكي  على دور املعلم واملتعلم يف تدريس املهارت االربع. وصف عام للمقرر:

 
 

 



 

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .23
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس
 مقدمه
 مفهوم التعلم والتعليم
 التدريس كمهنة
 العوامل اليت تساعد على التدريس الفعال
 النشاطات املتعلقة ابلتدريس

3 9 

 نظرية االتصال
 مقدمه
 مفهوم االتصال
 عملية االتصال يف التدريس
 العوامل اليت تؤثر يف االتصال
 طرق حتسني االتصال داخل الغرفة الصفية

3 9 

 غه االجنليزيةمهارات التدريس ابلل
 تدريس اإلستماع
 تدريس التحدث
 تدريس القراءة
 تدريس الكتابة

4 12 

 اإلدارة الصفية
 االجتاهات احلديثة يف اإلدارة الصفية
 االنشطة الصفية املتعلقة ابإلدارة الصفية

4 12 

 6 2 التقنيات احلديثة يف التعليم

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .24
 وس إضافيةدر  حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 



 

 

 32  6 - - 26 ساعات التدريس الفعلية

 32  6 - - 26 الساعات املعتمدة

 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف(اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: .25
  الث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر

 

 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 ةاملعرف 1

تعرف الطالب على مفهوم ) التعلم ، التعليم ، التدريس، االتصال، اإلدارة  1-1
 الصفية(
 

 احملاضرة

 احلوار و املناقشة

 حل املشكالت

 التعلم التعاوين

 

 االسئلة الشفهية

 التكليفات البحثية تعرف الطالب على العوامل اليت تساعد على التدريس الفعال 1-2

 تعرف الطالب على العوامل اليت تؤ ر يف عملية االتصال 3-1 األنشطة االلكةونية

 تعرف الطالب على مهارات التدريس 1-4

 تعرف الطالب على االجتاهات احلديثة يف االدارة الصفية 1-5

 قرر وفقاً جملاالت اإلطارالوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجياتتدريسهاخمرجات التعلم للم .26

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 م املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر،حبيث تكونقابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلأوالً  -
 : ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييمو تتسق معهاومع ررجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ا اواسةاتيجيات تدريسه: ضع طرق التقييماملناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ررجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ررجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمهاثلثاً  -

 لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ررجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.



 

 

 املهارات املعرفية 2

 املناقشة عرض املادة ابلبوربونيت التميي  بني التعلم و التعليم و التدريس - 2-1

 واجبات من لية مناقشة توضيح امهية املهارات يف تعلم اللغة االجنلي ية 2-2

تصميم انشطة صفية خاصة بكل مهارة و عرض لطرق التدريس املالئمة لتقدميها  - 2-3
 للطالب

 األنشطة االلكةونية  موعات للعمل مع بع  بشكل تعاوين

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3

 االسئلة الشفهية التعلم التعاوين واصل مع االخرينالت 3-1

 االسئلة الشفهية احلوار و املناقشة التعامل اإلجيايب 3-2

تقومي االعمال  املشاركه يف الواجبات العمل مع اجملموعات 
 اجلماعية والفردية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 املالحظة التدريب العملي يب الفعال  فيما بينهمالتواصل الطال 4-1

 بطاقة تقييم عروض التقدمي تكون مشةكه التعاون واملشاركه يف جتيه  عروض التقدمي 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية)إن 5

   ال يوجد 5-1

 

 

 جدول مهام تقومي الطلبةخالل الفصل الدراسي: .27
األسبوع احملدد  اختبارع مشروع مجاعيع كتابة مقالعخطابةع تقدمي شفهيع مالحظة......اخل( مهام التقومي املطلوبة )مثال: م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 10 2 شرح موضوع من كل وحدة مع عمل عرض بور بونيت 1

 10 4 احضار مقالة عن املوضوع الذي يتم مناقشتة وعرضة 2



 

 

 20 10 مشروع مجاعي 3

 10 6 اختبار نصفي 4

 10 12 عمل ملخص جلميع املواضيع اليت مت تقدميها 5

 40 15 اختبار هنائي 6

 
 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .ش

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليميةلالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 اء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  يتوقع أن يتواجد خالله أعض

 
( ساعات اسبوعيا كما  يتم 3االستشارات واالرشاد االكادميي وفق اجلدول ال مين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل) 

 ختصيص وسائل للتواصل االكةوين املت امن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.
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 اقع التواصل االجتماعي وغريها:. أدرج املواد اإللكةونية ومواقع اإلنةنت ومو 3

 

• Library Website 

You can access the library catalog, eBooks, journals and databases, research help, and more from the library's website. 

• UFind Catalog 

http://www.siue.edu/lovejoylibrary
http://vufind.carli.illinois.edu/vf-sie/Search/Home


 

 

Find books, magazines, and more through SIUE's online catalog. Create a UFind account to renew books online and 
request item delivery 

• Share-I 

Find books, DVDs, government documents and more in 79 Illinois academic libraries (including Lovejoy Library). 
Request books directly from other I-Share libraries and have them delivered to you at Lovejoy Library. 

• Databases 

.specific journal by titleLooking for journal articles? Find databases by subject, or search for a  

• Interlibrary Loan -ILLiad  

Have journal articles from other academic libraries delivered to you at Lovejoy Library. Articles are often delivered 
electronically to your desktop within 24 to 48 hours. 

• Research Guides 

General subject, topical and course-related guides created by SIUE Librarians 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات،واألسطواانت املد ة:. أدرج أي 4

 تطبيقات جوجل-
 مايكروسوفت أوفيس-

 سبورة الذكيةال-

 

 املرافق املطلوبة .ذذ
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجه ة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 ض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر  .16
 قاعات دراسية  ه ة تقنيا-

  معامل القسم والكلية -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .17

https://i-share.carli.illinois.edu/uc/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/misc/new/dblist.shtml?term=&submit=Find
http://sfx.carli.illinois.edu/sfxsie/az/
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/services/loan.shtml
http://siue.libguides.com/


 

 

 

 استخدام اجه ة احلاسب االيل اخلاصة الشخصية -

 ة ابملقرراستخدام اجه ة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبط-

 السبورات الذكية-

 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناكحاجة إىل جتهي ات رربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .18
 توفر شبكة اإلنةنت

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .فف

 اسةاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .6
 

 رضا الطالب وقناعتة أبداء أستاذ املقرر وفهمه واستيعابة وتقبلة ملا متتعلمه. استبانه تقيس مدى-

 استبانه للحصول على التغذية الراجعه -

 مقابلة عينة من طالب املقرر-

 اسةاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .7
 نتائج الطالب-

 سجالت اإلجناز -

 تقومي املقررملف -

 تقيم األقران -

 التقيم الذايت-

 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعه الدراسية -



 

 

 دعم النظراء-

 استطالع أراء ال مالء املشاركني يف تدريس املقرر -

 إجراءات تطوير التدريس: .8
 

 توظيفة يف املقرر متابعة ما يستجد يف  ال حبوث تعليم وتعلم اللغة اإلجنلي ية والعمل على-

 ملف التدريس-

 السمينارات العلمية-

 حضور املؤمترات والندوات التخصصية-

 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات)دعم النظراء(-

 وسائل التواصل االجتماعي اإللكةوين-

طلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريسمستقلني، إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال ال .9
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم -

 ة أخرىالتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسس-

 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني ال مالء الذين يدرسون نفس املقرر-

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .10
 طبيقياً مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظرايً وت -

 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر-

 االستفادة من أراء املختصني يف العمل الةبوي -

 االطالع على األحباث يف  ال التخصص )العربية واألجنبية( -



 

 

 استخدام نتائج تقومي الطاِلب يف تطوير املقرر-

 املقارنه مبقررارت سا لة يف جامعات أخرى-       
 

 

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

 ه1/1/1440 التاريخ  ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر: :قراءات يف التخصص ابللغة اإلجنليزية

 2-020270423رمز املقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 إسم املؤسسة التعليمية: جامعه  أم القرى 1440-2-20اتريخ التوصيف:

 كلية الةبية/املناهج وطرق التدريسالقسم: /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .س
 2-020270423اإلجنلي ية  ابللغة  قراءات يف التخصص::. اسم املقرر الدراسي ورم ه1 .39
 ساعات 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .40
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: دكتوراة يف املناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنلي ية3 .41

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، يبني هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 راسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الثاين. السنة أو املستوى الد4 .42
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:ال يوجد5 .43
 . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال  يوجد6 .44
 اهر وغريها(ال  -. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة للجامعه )العابدية7 .45

 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية .بب

    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكةوين .جج

    

 %10 النسبة: 10 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت( .دد

    

  النسبة:  ابملراسلة .هه
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  النسبة:  أخرى .وو
 

 تعليقات

 

 ألهدافا .ش
 ماهدف املقرر الرئيس ؟ -2

 

 يهدف املقرر إىل ت ويد املتعلم بقراءات متنوعة وحديثة يف ختصص عليم اللغة اإلجنلي ية كلغة أجنبية تثري معارفه وتنمي لديه املهارات
 البحثية يف املناهج وطرق التدريس ابللغة اإلجنلي ية.

 املقرر أن يكون قادرا على :يتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة هذا 

 عن املقاالت واألحباث احلديثة املتعلقة بتخصصه. الدورايت واجملالت العلمية والكتب واملراجع األجنبيةالبحث عن  -

 نقد الدراسات واملقاالت علميا لالستفادة منها يف استخالص أفكار حبثية جديدة. -

 من الدراسات حوله. بناء توجه حبثي يف موضوع علمي ومجع أكرب قدر  -

 معرفة  المعايير و العناصر االساسية الالزمة لكتابة ورقة بحثية ناجحة   -

 كتابة بحث مصغر باللغة اإلنجليزية مع مراعاة  الكتابة االكاديمية -

املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املت ايد لتقنية  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر  جياز أي خطط -2
 اإلنةنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  

 

 استخدام الكمبيوتر يف العثور على مجيع املواقع اليت قد تساعد يف تطويرمهاريت القراءة والكتابة. -9
 استخدام الشبكة الداخلية للبحث عن أفكار وتطورات جديدة يف هذا اجملال. -10
 استخدام الربامج املختلفة اليت تساعدهم على االستفادة من مجيع املواضيع املقدمة  -11
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ر
 .اللغة اإلجنلي ية ونقدها بطريقة علمية متخصصةقراءة مقاالت ودراسات علمية حديثة يف ختصص تعليم  وصف عام للمقرر:

 

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .28
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 تعليم اللغة االجنلي ية يف السعودية

 4 2 تعليم اللغة اإلجنلي ية للصغار

 4 2 تعليم اللغة اإلجنلي ية للبالغني

 4 2 املنهج التواصلي

 4 2 املهارات اللغوية 

 4 2 الكفاية اللغوية

 4 2 المعايير و العناصر الرئيسة لكتابة ورقة بحثيىة

STEAM 2 4 

 4 2 الواقع املع ز وتعليم اللغة

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .29
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 ال يوجد 10 ال يوجد - 22 يةساعات التدريس الفعل

  - 32 الساعات املعتمدة

- 

  

- 

32 
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 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف(اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً: .30
  الث ساعات الجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر

 

 

 طرق قياسها واسرتاتيجياتتدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطارالوطين للمؤهالت واتساقها مع .31

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر،حبيث تكونقابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 سب طرق التقييمو تتسق معهاومع ررجات التعلم املستهدفة.: ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تنااثنياً  -
هاواسةاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ررجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ررجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ررجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة 
 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

 عربية السعودية من خالل البحوث.تعرف الطالب على ماهية التعليم يف اململكة ال 1-1

 احملاضرة

 املناقشة واحلوار

 تكليفات حبثية

 ترمجة

 تكليفات حبثية تعرف الطالب على بع  مقومات تعليم اللغة اإلجنلي ية للصغار ، للبالغني 1-2

 أنشطة الكةونية

لم/ و تعرف الطالب على ماهية املنهج التواصلي و املهارات اللغوية يف  عملية تع  1-3
 تعليم اللغة االجنلي ية

 التعلم التعاوين 
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 أن يعرف الطالب المعايير للكتابة االكاديمية لالوراق البحثية 1-4
 المناقشة و الحوار

 تكليفات بحثية

 

 املهارات املعرفية 2

 املناقشة اجملموعات فهم املقاالت واملوضوعات  ابللغة االجنلي ية - 2-1

 العصف الذهين القراءات بصورة علمية صحيحةان ينقد الطالب  - 2-2

 احلوار و املناقشة

 تكليفات حبثية

 تقرير

 االسئلة الشفهية احلوار واملناقشة ان حيلل الطالب االفكار الواردة ابملقاالت - 2-3

2-4 
 أن يفهم الطالب العناصر الرئيسية لكتابة ورقة بحثية-

 المجموعات
كتابة ورقة بحثية 

 زيةباللغة اإلنجلي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3

 التواصل مع االخرسن 3-1
 تكليف الطالب ابلقراءة

ترمجه املعاين 
 كمجموعه

 التعامل اإلجيايب 3-2
 املناقشة

املشاركه يف صياغه 
 االفكار

  املشاركه يف الواجبات العمل مع اجملموعات 

    

 علومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية امل 4

مهارة العرض املرئي )ابور بوينت ، انشر ، فيديو(. التعاون واملشاركه يف جتهي  عروض  4-1
 مشروعات تشاركية مجاعية التقدمي

 بطاقة تقييم

 بطاقة مالحظة التواصل الفعال الطالب فيما بينهم 4-2

 البحوث الفردية التدريب العملي  مهارات استخدام شبكة االنةنت والربيد اإللكةوين 4-3

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

   ال يوجد 5-1
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 جدول مهام تقومي الطلبةخالل الفصل الدراسي: .32
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبارع مشروع مجاعيع كتابة مقالعخطابةع تقدمي شفهيع مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
بته من التقييم نس

 النهائي

 5 2 مجع مقاالت ودراسات علمية 1

 5 4 نقداملقاالت والدراسات 2

 10 10 مشروع جماعي / تحليل رسائل الى عناصرها األساسية 3

 20 6 اختبار نصفي 4

 20 12 كتابة ورقة بحثية باللغة اإلنجليزية 5

 40 15 اختبار هنائي 6

 
 مهماإلرشاد األكادةي للطالب ودع .ص

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليميةلالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 
ساعات أسبوعيا كما  يتم ختصيص  3ة لعضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول ال مين للساعات املكتبي

 وسائل للتواصل االلكةوين املت امن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة 
 

 
 مصادر التعّلم .رر

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .4
 

Parkay, Forrest W.; Anctil, Eric J.; and Hass, Glen.(2014)."Curriculum Leadership : Readings for 
Developing Quality Educational Programs". Education Faculty Books and Book. 
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Judith Harris, Punya Mishra&Matthew Koehler.(2014). Teachers’ Technological Pedagogical Content 
Knowledge and Learning Activity TypesCurriculum-based Technology Integration Reframed. 

Pearson     Education;  . Writing Research Papers A Complete Guide, Global Edition Lester, D, J. ( 2014 ).

.1292076895 10:-. ISBN15th edition edition 

 

 سية )اجملالت العلميةوالتقارير وغريها(:املواد املرجعية األسا-يف قائمة  –. أدرج 2

Lieve Thibaut, Heidi Knipprath, WimDehaene and FienDepaepe.(2018).The influence of teachers’ 
attitudes and school context on instructional practices in integrated education, Teaching and 
Teacher Education, 71, (190). 

Erica L. Smith, Carolyn A. Parker, David McKinney and Jeffrey Grigg. (2018).Conditions and decisions of 
urban elementary teachers regarding instruction of curriculum, School Science and Mathematics, 
118, 5, 156-168. 

Carolyn S. Wallace and Mark R. Priestley.(2016). Secondary science teachers as curriculum makers: 
Mapping and designing Scotland's new Curriculum for Excellence, Journal of Research in Science 
Teaching, 54, 3, 324-349. 

Stacey Pistorova and RuslanSlutsky.(2017). There is still nothing better than quality play experiences for 
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practices, Early Child Development and Care, (1). 

Cohen, D. K., & Ball, D. L. (1990). Relations between policy and practice: A commentary, Educational 
Evaluation and policy Analysis, 12, 330-338. 

Cronin-Jones, L. L. (1991). Science teacher beliefs and their influence on curriculum implementation:Two 
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https://www.tandfonline.com/author/Koehler%2C+Matthew


 

257 
 

Doran, R L., Lawrenz, F., &Helgeson, S. (1994). Research on assessment in science, in D. L. Gabel(ed.), 
Handbook of research on science teaching and learning, New York MacMillan, 388-442. 

Duschl, R. A, &Gitomer. (1991). Epistemological perspectives on conceptual change: Implications for 
educational practice, Journal of Research in Science Teaching, 28, 839-858. 
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content, Science Education. 66, 53 1-538. 

Grossman. P. (1990). The making of a teacher: Teacher knowledge and teacher education. New 
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 . أدرج املواد اإللكةونية ومواقع اإلنةنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

  updatedمجيع املصادر سكن اخذها بوقتها حىت تكون 

• Library Website 

You can access the library catalog, eBooks, journals and databases, research help, and more from the library's website. 

• UFind Catalog 

Find books, magazines, and more through SIUE's online catalog. Create a UFind account to renew books online and 
request item delivery 

• Share-I 

Find books, DVDs, government documents and more in 79 Illinois academic libraries (including Lovejoy Library). 
Request books directly from other I-Share libraries and have them delivered to you at Lovejoy Library. 

• Databases 

.specific journal by titleLooking for journal articles? Find databases by subject, or search for a  

• Interlibrary Loan -ILLiad  

Have journal articles from other academic libraries delivered to you at Lovejoy Library. Articles are often delivered 
electronically to your desktop within 24 to 48 hours. 

• Research Guides 

General subject, topical and course-related guides created by SIUE Librarians 

http://www.siue.edu/lovejoylibrary
http://vufind.carli.illinois.edu/vf-sie/Search/Home
https://i-share.carli.illinois.edu/uc/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/misc/new/dblist.shtml?term=&submit=Find
http://sfx.carli.illinois.edu/sfxsie/az/
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/services/loan.shtml
http://siue.libguides.com/
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 أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات،واألسطواانت املد ة:مواد تعليمية . أدرج أي 4

 

 تطبيقات جوجل
 مايكروسوفت أوفيس

 

 املرافق املطلوبة .زز
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 سب اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجه ة احلا
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .19
 قاعات دراسية  ه ة تقنيا-

 معامل القسم والكلية-

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .20
 شخصيةاستخدام أجه ة احلاسب االيل اخلاصة ال-

 استخدام أجه ة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر-

 السبورات الذكية-

 مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناكحاجة إىل جتهي ات رربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .21
 توفر شبكة االنةنت

 
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .قق
 اسةاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .11
 رضا الطالب وقناعتة أبداء استاذ املقرر وفهمه واستيعابة وتقبلة ملا متتعلمه. استبانه تقيس مدى-

 استبانه للحصول على التغذية الراجعه -
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 مقابلة عينة من طالب املقرر-

 لية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسةاتيجيات أخرى لتقومي عم .12
 نتائج الطالب-

 سجالت اإلجناز -

 ملف تقومي املقرر-

 تقييم األقران-

 التقييم الذايت-

 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعه الدراسية -

 استطالع أراء ال مالء املشاركني يف تدريس املقرر -

 إجراءات تطوير التدريس: .13
 يستجد يف  ال حبوث تعليم وتعلم اللغة االجنلي ية والعمل على توظيفها يف املقرر متابعة ما-

 ملف التدريس-

 السيمينارات العلمية-

 حضور املؤمترات والندوات التخصصية-

 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات)دعم النظراء(-

 وسائل التواصل االجتماعي االلكةوين-

 

 ت التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءا .14
 مراجعة دورية للمقرر من قبل استاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا-

 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبظة ابملقرر-
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 ةبوياالستفادة من أراء املختصني يف العمل ال-

معرفة مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة بة مثل طرق التدريس اخلاصة وتصميم وتطوير الدروس -
 والتدريب امليداين

 االطالع على األحباث يف  ال التخصص)العربية واالجنبية(-

 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر-

 لة يف جامعات أخرىاملقارنه مبقررارت سا -
 

 

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

 ه1/1/1440 التاريخ  ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 اآليلحتليل البياانت ابحلاسب  اسم املقرر:  

  (  2-0206641)نفس رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-2-22اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ص
 (  2-0206641حلاسب اآليل)نفس  حتليل البياانت اباسم املقرر الدراسي ورم ه:  .46
 عدد الساعات املعتمدة: ساعتان .47
الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري القياس والتقومي، ماجستري إحصاء،  .48

 متطلب كلية جلميع األقسام يف الدكتوراة، الدبلوم العايل يف القياس والتقومي
 برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( )يف حال وجود مقرر عام يف عدة

 السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الرابع .49
 املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:اإلحصاء التطبيقي، اإلحصاء االستداليل .50
 املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  .51
 أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع  .52

 املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية )العابديه،ال اهر(.

 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .زز
 :100 النسبة% 

    

  النسبة:  التعليم اإللكةوين .حح
    

  النسبة:  قليدي وعن طريق اإلنةنت(تعليم مدمج )ت .طط
    

  النسبة:  ابملراسلة .يي
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  النسبة:  أخرى تذكر .كك
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ض
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

إكساب الطالب املهارات العملية الالزمة لتحليل بياانت األحباث الكمية ابستخدام ح مة الربامج اإلحصائية للعلوم 
 . SPSSاالجتماعية

)مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر  جياز أي خطط  -2

 اإلنةنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  
لي ية أو العربية يف موضوعات املقرر ملواكبة التطورااتملعاصرة يف هذا متابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجن ▪

 اجملال.
 املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب. ▪

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ح
 وصف عام للمقرر:

، ويشمل ذل  قوائم احل مة وملفالا وشاشالا الضرورية للتشغيل، ويشمل أيضا SPSSحلاسب اآليل ابستخدام ح مة برامجيتناول املقرر حتليل البياانت اب
( واالختبارات الالابرامةية، وحساب معامل االرتباط F(، واختبار )Tاألوامر اهلامة حلساب اإلحصاءات الوصفية، وإعداد الرسوم البيانية، واجراء اختبار )

امر يف الت الثبات املختلفة، مع التأكيد على حسن استخدام اخليارات الداخلية للشاشات الفرعية، ابإلضافة إىل تدريب الطالب على استخدام األو ومعام
 .Syntaxانفذة 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .33
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 ياس واإلحصاءمراجعة عامة ملفاهيم أساسية يف الق

 أنواع املتغريات ومستوايت القياس. •
 مقاييس الن عة املرك ية، مقاييس التشتت، معامالت االرتباط واالحندار •
 اختبار الفروض. •
 الصدق والثبات . •

1 2 

 :SPSSتشغيل 

، التحويل Data، البياانت View، العرض Edit، التحرير Fileقوائم احل مة: ملف  •
Transform. 

 Output، ملف املخرجات Data Fileاسية للح مة: ملفات البياانت امللفات األس •
File اإلشارة إىل ملف تكوين األوامر ،Syntax File . 

 شاشات العرضفي احل مة: عرض البياانت، عرض املتغريات. •

4 8 

 :Analyzeقائمة 

 Reportsاألمر  •
 Descriptive Analysisتطبيقات اإلحصاء الوصفي: األمر  •

1 2 

 الفروض الفارقة: اختبار

 Compare Meansاألمر  •
 General Linear Modelاألمر  •
 Nonparametric Testsاألمر •

4 8 

 Regression 1 2، األمر  Correlateحساب االرتباط:األمر 

 Scale 1 2حساب الثبات:األمر 

 2 1 : الرسوم البيانية Graphقائمة

 Syntax  2 4استخدام انفذة

 15 30 

 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .34
 اجملموع أخرى بيقتط  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

ساعات التدريس 
 الفعلية

 اختبار هنائي عملي 2 28 معمل احلاسب اآليل - 2
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 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 

 التعلم الفردي )الذايت اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .35
 ساعتان  أسبوعيا.

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .36
 خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ررجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ها واسةاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ررجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ررجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييملثاً اث -

  االت التعلم. لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ررجات تعلم يف كل  ال من
 

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 

 املعرفة 1

 حملاضراتأسلوب ا .SPSSيعرف أسس إ دخال وتعديل البياانت يف ح مة   1 -1

 أسلوابلتعلم النشط

 تكليفات فردية

 اختبار عملي هنائي
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 تكليفات فردية يعرف األوامر األساسية حلساب اإلحصاءات الوصفية.  2 -1

 تقرير علمي

 اختبار عملي هنائي

 Descriptiveيقارن بني ررجات األوامر الفرعية حتت االمر  3 -1
Statistics. 

 تكليفات فردية

 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية عرف أوامر الرسوم البيانية.ي  4 -1

 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية يعرف أوامر اجراء االختبارات البارامةية والالابرامةية.  5 -1

 تقرير علمي

 اختبار عملي هنائي

 تقرير علمي يفهم استخدامات اخليارات الداخلية االساسية يف شاشةكألمر.  6 -1

 اختبار عملي هنائي

  القيمة املناسبة لإلحصاءة بعد اختبار فروضها األساسية يف انفذة ميي  7 -1
 املخرجات.

 تقرير علمي

 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية يستوعب ررجات أمر حساب الثبات خبياراته الداخلية.  8 -1

 تقرير علمي

 تقرير علمي يفهم طريقة استخدام األمر ارتباط وخياراته.  9 -1

 اختبار عملي هنائي

 اختبار عملي هنائي يدرك طريقة اختبار فرض حبثي.  10 -1

 املهارات املعرفية 2

 : SPSSيتوقع من الطالب أن يقوم ما يلي ابستخدام  

 تكليفات فردية أسلوابلتعلم النشط جيري حساابت اإلحصاءات الوصفية.  1 -2

 تقرير علمي

 اختبار عملي هنائي

 يطبق أوامر الرسوم البيانية املناسبة.  2 -2

 ري اختبارات الفروض اإلحصائية البارامةية.جي  3 -2

 جيري اختبارات الفروض اإلحصائية الالابرامةية.  4 -2

 حيسب معامالت االرتباط الثنائية.  5 -2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 حيسب معامالت الثبات املختلفة.  6 -2

 يف تقرير حبثي. SPSSيكتبمخرجات برانمج   7 -2

 تكليف مجاعي أسلوب التعلم التعاوين اوينفذه Syntaxيكتب أوامر تعديل البياانت يف انفذة   8 -2

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 أسلوب التعلم النشط يسهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه، وميارس دور القيادة املؤ ر إذا أسندت إليه.  1 -3

 أسلوب التعلم التعاوين

 تكليفات فردية

 إىل أقرانه.يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية   2 -3 تكليف مجاعي

 يشارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشطة زمالئه.  3 -3

 يتفاعل مع أقرانه، ويقةح آراء هادفة أبسلوب مناسب.  4 -3

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به وينج ه يف وقته احملدد.  5 -3

 تقرير علمي

 هارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال وم 4

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يستخدم جهازا حلاسب اآليل مبرونة.  1 -4

 يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكةونية يف البحث العلمي.  2 -4 تقرير علمي

 يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف عرض تكليفاته.  3 -4

  حتليل البياانت بكفاءة.يف SPSSيستخدحم مة برامج  4 -4

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5- 1  - - - 

 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم

 

 ل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خال .37
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبارع مشروع مجاعيع كتابة مقالع خطابةع تقدمي شفهيع  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %25 على مدار الفصل تكليفات فردية   1

 %15 15األسبوع  تكليف مجاعي  2
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 %30 اية الفصل يف هن اختبار عملي 3

 %30 14األسبوع  تقدمي تقرير علمي )حبث كمي(. 4

 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .ض

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 
 هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس 

 وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلبالم واستفسارالم. -
 توظيف وسائل التواصل االجتماعي )مثل  موعات الواتساب( يف تقدمي االستشارات للطالب. -
 التدريس.استخدام الربيد االلكةوين للتواصل بني الطالب وعضو هيئة  -

 مصادر التعّلم .سس
 . أدرجالكتباملقررةاملطلوبة:1

 . عمان:  دار الفكر .SPSSحتليل البياانت ابستخدام برانمج (.  2004رضا عبدهللا أبو سريع ) •
 . مكة: جامعة أم القرى.SPSSالتحليل االحصائي للبياانت ابستخدام برانمج(. 2009شراز، حممد صاحل ) •
 . األردن: داروائلللنشر. SPSSالنظاماإلحصائي(. 2009) ال عيب،حممدوالطالفحة،عباس •
 . الرايض: مكتبة املل  فهد الوطنيةمقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليلها(.  1428ع  حسن عبد الفتاح  )  •
 . عمان: دار املسرية .(SPSSمقدمة يف اإلحصاء )مبادئ وحتليل ابستخدام (. .2008حممد صبحي و عدانن حممد عوض ) •
)معاجلة البياانت مع اختبار شروط التحليل  SPSSحتليل البياانت اإلحصائية ابستخدام الربانمج اإلحصائي (. 2005مود مهدي البيايت )حم •

 . عمان: دار حامد .وتفسري النتائج(
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 اإلنةنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: . املواد اإللكةونية ومواقع3

• SPSS Survival Manual 
• al_Analyses_using_http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistic

SPSS.pdf 
• https://www.westga.edu/academics/research/vrc/assets/docs/spss_basics.pdf 
• -to-guide-step-by-step-a-manual-survival-https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss

.pdf2-2007-aug-edition-3rd-windows-for-spss-using-analysis-data 
• http://www.Spss.com 

 . مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت املد ة:4

 .SPSSح مة الربامج اإلحصائيةللعلوماالجتماعية

 

http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_using_SPSS.pdf
http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_using_SPSS.pdf
https://www.westga.edu/academics/research/vrc/assets/docs/spss_basics.pdf
https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf
https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf
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 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم

 

 املرافق املطلوبة .شش
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 اسب آيلجهاز ح20مقعد،  20الدراسية واملختربات، وعدد أجه ة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .22
 طالبا. 20معمل حاسب آيل يتسع ل 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .23
 .SPSS ، ح مة الربامج اإلحصائيةللعلوماالجتماعيةData Showجهاز عارض البياانت 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهي ات رربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .24
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .صص
 اسةاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .كك

 تقومي املقرر

 عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: اسةاتيجيات أخرى لتقومي .لل
 تبادل ال ايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس.

 إجراءات تطوير التدريس: .مم
 .مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه

أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من .نن
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 

 أخرى(:
 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني.

 ية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعال .هه
 مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر:  املناهج املقارنة يف تدريس اللغة اإلجنليزية

 

 3-020270425رمز املقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 إسم املؤسسة التعليمية:جامعه  ام القرى 1440-2-16 لتوصيف:اتريخ ا

 كلية الةبية/املناهج وطرق التدريسالقسم: /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ط

 3-020270425املناهج املقارنة يف تدريس اللغة اإلجنليزية. اسم املقرر الدراسي ورم ه: 1 .53
 ساعات 3: . عدد الساعات املعتمدة2 .54
 الدكتوراة يف املناهج وطرق تدريس اللغة االجنليزية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:3 .55

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .56
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:  ال يوجد5 .57
 . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال  يوجد6 .58
 ال اهر وغريها(-. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: :  املقرات الرئيسة للجامعه )العابدية7 .59

 تبع )اخة كل ما ينطبق(:. منط الدراسة امل8

 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية .لل
    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكةوين .مم
    

 %10 النسبة: 10 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت( .نن
    

  النسبة:  ابملراسلة .سس
    

  النسبة:  أخرى .عع
 

 تعليقات
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 األهداف .ظ
 ماهدف املقرر الرئيس -1

املنهج املقارن هو  ال التعليم الذي حيلل نظام التعليم يف بلد ما ابستخدام البياانت واألنظمة من البلدان األخرى ، ويقوم بتصميم 
( ، فهو  ال دراسي يتعامل مع مقارنة Lawal  ،2004، كما ورد يف  1962)عام  Goodسياسات لتحسني التعليم. ووفًقا لا 

لية واملمارسة يف رتلف البلدان ألغراض توسيع وتعميق فهم املتعلم ملشاكل اململكة العربية السعودية التعليمية. . النظرية التعليمية احلا
 يتمثل اهلدف الرئيسي يف التحليل النقدي ومقارنة أنظمة التعليم املختلفة يف تدريس / تعلم اللغة اإلجنلي ية من حيث: املبادئ ، طبيعة

 ف العامة ، طرق تدريس اللغة اإلجنلي ية ، التخطيط ، بيئة التعلم وأداء املعلمني.حمتوى املوضوع ، األهدا

 يتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة هذا املقرر أن يكون قادر على 

 التعرف على انظمة التعليم املختلفة املوجودة.  -

 لغة اإلجنلي ية.التحليل النقدي النظمة التعليم املختلفة يف تعليم/تعلم ال -

املقارنة بني أنظمة التعليم املختلفة حسب ) املبادىء، طبيعة حمتوى املوضوع، األهداف العامة ، طرق تدريس اللغة اإلجنلي ية ،  -
 التخطيط ، بيئة التعلم وأداء املعلمني

 تعرف على الفروق والتشاهبات بني هذه األنظمة.  -

 ليمي يف تعليم/ تعلم اللغة االجنلي ية يف اللملكة العربية السعودية بغرض حتسني التعليم.تشكيل فهم عميق ملشاكل النظام التع -

)مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنةنت، املقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر  جياز أي خطط -2
 ديدة يف  ال الدراسة(.  والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجل

استخدام املصادر العلمية واملراجع احلديثة يف  ال املناهج املقارنة واالستفادة من كل فكرة جديدة ليتم تضمينها يف  -12
 احملتوى.

استعراض البحوث واالستنتاجات والتوصيات من املؤمترات الوطنية والدولية يف  ال املناهج املقارنة ، واالستفادة منها   -13
 يف عملية تطوير الربانمج.

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ز
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 حتليل نقدي ملختلف أنظمة التعليم العاملية يف تدريس / تعلم  اللغة اإلجنلي ية منحيث : املبادئ ، وطبيعة حمتوى املوضوع ،
فة واألهداف العامة لتدريس اللغة اإلجنلي ية ، وأساليب تدريس اللغة اإلجنلي ية ، والتخطيط ، وبيئات التعلم ، وأداء املعلمني . ابالضا

 اىل حتليل نقدي للدراسات الدولية املقارنة يف اللغة اإلجنلي ية

 اجلة مشاكلها العاملية يف ضوء املراجع العاملية.وبناء األنشطة والربامج التعليمية لتحسني تدريس اللغة اإلجنلي ية ومع

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .38
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

Knowledge of the distinctive features of the educational systems of each 
country………. 

2 6 

identify the similarities and differences, as well as the strengths and 
weaknesses, of education systems within Saudi Arabia. 

2 6 

Knowledge of the historical, cultural and social foundations  and their 
effect on the other countries educational experiences. 

2 6 

The effect  of economic, social, cultural aspects on the  development of 
English language curriculum  nowadays and in the future. 

2 6 

The basics in  English language curriculum development in societies in 
general and in Islamic society in particular. 

2 3 

Investigate contemporary trends to develop effective approaches in 
Teaching English language. 

2 3 

The current, central issues in English language curriculum and pedagogy 
in schools around the world. 

2 3 

English language curriculum of Private Schools and Governmental schools 
in Saudi Arabia , compare and contrast. 

2 6 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .39
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 دروس إضافية حماضرات 
معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 48 - 10 - - 38 ساعات التدريس الفعلية

 48 - 10  - 38 الساعات املعتمدة

 

 

 

 

 هبا الطالب خالل أسبوعياً: عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف(اليت يقوم .40
 

 (أسبوعيا الجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر من حبث ، وإعداد وتلخيص كل حماضرة3 الث ساعات )

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطارالوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .41

 م اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعل

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر،حبيث تكونقابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييمو تتسق معهاومع ررجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
جيات تدريسها تقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ررجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ررجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسةاتي: ضع طرق الاثلثاً  -

 لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ررجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

 احملاضرة ،األسئلة واإلجابة واإلنةنت معرفة االنظمة التعليمية املختلفة. 1-1

 العصف الذهين

 اسئلة شفوية

 تكليفات حبثية

يت تؤثر على النظام التعليمي يف خمتلف البلدان معرفة اجلوانب الرئيسية ال 1-2
 ()االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 اسئلة شفوية احملاضرة ،األسئلة واإلجابة واإلنةنت
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 تكليفات حبثية العصف الذهين

معرفة األسس التارخيية والثقافية واالجتماعية وأتثريها على التجارب  1-3
 .التعليمية للدول األخرى

 االنشطة اآللكةونية التعاوين التعلم

 املهارات املعرفية 2

 تلخيص النقاط الرئيسية تطوير مهارات النقاش واحملاضرة. 2-1

 املناقشة

 

 بطاقة التقييم

توضيح أثر اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية على تطوير مناهج اللغة  2-2
 اإلجنليزية يف الوقت احلاضر ويف املستقبل.

 االنشطة اآللكةونية ار و املناقشةاحلو 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3

 التعلم التعاوين تطوير مهارة االستماع ع مهارة توزيع العمل بني األفراد 3-1

 لعب األدوار

 بطاقة املالحظة

تكوين فرق عمل إلجناز  مهارات العمل اجلماعي 3-2
 التكليفات

تقومي االعمال 
 ية والفرديةاجلماع

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

مهارة العرض املرئي )ابور بوينت ع انشر ع فيديو(. التعاون واملشاركه يف جتيهز  4-1
 عروض التقدمي

تكليفهم ابملشاركه يف اعمال مجاعية ،  فكر 
 ، قارن ، أذكر األختالف

قائمة املعايري للحكم 
 عرضعلى ال

 (وجدت املهارات النفسية احلركية)إن 5

 احملاضرة مهارة حتليل البياانت ع مهارة النقد املوضوعي 5-1

 كتابة التقارير

 بطاقة التقييم
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 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 جدول مهام تقومي الطلبةخالل الفصل الدراسي: .42
األسبوع احملدد  تابة مقالعخطابةع تقدمي شفهيع مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبارع مشروع مجاعيع ك م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 كل اسبوع مناقشات أسبوعية حول املوضوعات النظرية +  األنشطة   1

2 
ربية تقدمي ملخص للنظام التعليمي لبلد آخر ابستخدام اإلنرتنت ومقارنته بنظام التعليم يف اململكة الع 

 السعودية.
ابتداء من األسبوع 

 اخلامس
10% 

 %20 االسبوع العاشر اختبار نصفي    3

4 
األسابيع الثالثة  مقارنة بني نوعني من مدارس مناهج اللغة اإلجنليزية )خاص ع حكومي(.  

 األخرية
10% 

 %20 املشروع النهائي اقرتاح القضااي التنموية املتعلقة مبناهج اللغة اإلجنليزية   5

 %30  اختبار هنائي    6

 
 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .ط

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليميةلالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 ات مكتبية لإلجابة على أسئلة الطالب ، ومنحهم التوجيه.ساع 3 •

 .استخدام وسائل التواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة •
 

 مصادر التعّلم .ضض
 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .5

 
Hoadley et al. ( 2010). Comparing the Learning Bases An evaluation of Foundation Phase curricula in 
South Africa, Canada (British Columbia), Singapore, and Kenya. UMALUSI, Councel  For  
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Quality Assurance  in  Genral and  Further Education and Ttaining. Avaliable online: 
.umalusi.org.zawww. 

Cowen,R. Kazamias, A ( 2009).International Handbook of Comparative Education. Springer 
Dordrecht Heidelberg London, NewYourk.  

Miroslaw, P. ( 2008).Investigating English Language Learning and Teaching. Adam Mickiewicz 
University, Kalis. 

  املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلميةوالتقارير وغريها(:-يف قائمة  –. أدرج 2

• Scientific journals 
• Journal of curriculum and Instruction 
• Scientific Journal of Education 
• Scientific /Educational Theses of all kinds 
• Published documents of the Ministry of Education 
• Field visits 

 . أدرج املواد اإللكةونية ومواقع اإلنةنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

  updatedمجيع املصادر سكن اخذها بوقتها حىت تكون 
• Many web sites under the title of educational studies.. 

• Databases 

.  specific journal by titleLooking for journal articles? Find databases by subject, or search for a 

.specific journal by title 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات،واألسطواانت املد ة:. أدرج أي 4

 الندوات واملؤمترات والدورات التدريبية على األقراص املد ة• 

 

 املرافق املطلوبة .طط
ت الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعا

 واملختربات، وعدد أجه ة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .25

http://www.umalusi.org.za/
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/misc/new/dblist.shtml?term=&submit=Find
http://sfx.carli.illinois.edu/sfxsie/az/
http://sfx.carli.illinois.edu/sfxsie/az/
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 لم جيدة.قاعات دراسية خاصة  ابلتعليم العايل ومباين  ه ة لتوفري بيئة تعليم / تع -
 معامل الكلية والقسم. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .26
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدةية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 السبورات الذكية -
 ا: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهي ات رربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حدده .27

 توفري قاعة دراسية لعضو هيئة التدريس لوضع مجيع معدات العرض. -
 توفري قاعات دراسية ذكية تساهم يف أداء تعليمي متمي . -
 توفري شبكة )اإلنرتنت( -

 
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .وو
 سةاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:ا .15
 تعيينات الواجبات املن لية  على املعرفة املكتسبة.• 

 كتابة تقرير حول زايرة ميدانية للمؤسسات التعليمية )اخلاصة واحلكومية(.•  

 دريساستبانة حتتوي على عناصر التقييم حول املقرر  وأداء عضو هيئة الت• 

 اسةاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .16
 حضور حماضرات يف نفس اجملال داخل القسم• 

 .استخدم التقييم الذايت لتطوير الذات•       

 نتائج الطالب •
 سجالت اإلجناز •
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر •
 تقييم األقران •
 إجراءات تطوير التدريس: .17

 استخدام اسةاتيجيات التدريس احلديثة•   
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 حضور الدورات  التدريبية و الندوات و املؤمترات.•         

 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين •
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريسمستقلني،  .18

 دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: والتبادل بصورة
 تدقيق ومراجعة عينة من اعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم. •
 التبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة اخرى. •
 مالء الذين يدرسون نفس املقرر. املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني ال   •
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .19

عقد اجتماع مع ذوي اخلربة يف  ال تدريس املقرر والتعاون معا لتحديث املعلومات واملوضوعات والتدريبات واألنشطة  •
 واقةاح مراجع جديدة.

 ت السابقة كل عامني.حتديث البياان •
 مراجعة دورية للمقرر من قبل استاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا •
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبظة ابملقرر •
 االستفادة من اراء املختصن يف العمل الةبوي •
ذات الصلة بة مثل طرق التدريس اخلاصة وتصميم وتطوير  تعرف مدى افادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات  اخرى •

 الدروس والتدريب امليداين
 االطالع على االحباث يف  ال التخصص)العربية واالجنبية( •
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر •
 املقارنه مبقررارت سائلة يف جامعات اخرى •

 

 

 ليم يونسد/ سيد شعبان عبد الع اسم منسق الربانمج:

 ه1/1/1440 التاريخ  ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 (2اللغةاالجنليزية )االجتاهات احلديثة يف تدريس اسم املقرر:  

 3-020270431رمز املقرر:  
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 مقرر دراسيمنوذج توصيف 

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440التوصيف: اتريخ 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ع
 3-020270431(2اللغةاالجنلي ية )االجتاهات احلديثة يف تدريس . اسم املقرر الدراسي ورم ه: 1

 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .60

 الدكتوراه في المناهج وطرق تدريس اللغةاالنجليزية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستواىلثالثطى فيه املقرر الدراسي: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يع4

 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .61
 . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .62
 ها(ال اهر ، وغري  –املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .63

 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية
    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكةوين
    

 %10 النسبة: 10 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت(
    

  النسبة:  ابملراسلة
    

  النسبة:  تذكر أخرى
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 تعليقات:

 دافاأله .ط
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ودراسة املداخل  يهدف هذا املقرر إىل إعطاء الطالب تفصيالت موسعه عن القضااي احلالية يف تعليم اللغة االجنليزية كلغة اجنبية
متكنهم من تكييف  . كما يهدف املقرر اىل اثراء املتعلمني ابملعارف واملهارات اليتاحلديثة يف تعليم اللغة اإلجنليزية وبناء مناهجها

 خمتلف املنهجيات يف ضوء ما يتطلبه واقع تدريس اللغة االجنليزية ابململكة. 
 ويُتوقعمنطالبالدراسااتلعليايف هناية هذا دراسة املقرر أنيكون قادرا على:    

 في مجال تدريس اللغة اإلنجليزية االتجاهاتالحديثةمعرفة  -

 يس اللغة اإلنجليزية. بناء رؤية مستقبلية متطورة التجاهات تدر -

تنمية مهارات البحث العلمي والنقدي في الجوانب التطبيقية لبحوث تدريس اللغة اإلنجليزية ومنهجية  -

 تعلم اللغة اإلنجليزية.

الحديثة في تدريس اللغة اإلنجليزية في ضوء  مجال االستراتيجياتتحليل ونقد دراسات علميه في  -

 .المعايير العلمية للبحوث التربوية

 
)مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنةنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر  جياز أي خطط  -2

 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  
 .ر الدراسيالتخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقر يف  احلديثة املراجع استخدام -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادةية. -
 لتواصببل ابني أسببتاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشببه كل ماتقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصبباالت لتفعيل  -

 يتعلق ابملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
يف التواصبببببل مع مراكز االحباث واكادةيات البحث العلمي واملكتبات الرقمية  السبببببتعانة ابلشببببببكة العنكبوتيةا -

 نجليزيةتدريس اللغة اإللالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال 
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .س
 وصف عام للمقرر:

يس اللغات التعرف على النظريات الحديثة في مجال اكتساااااااا اللغات ا، نتيةي وتهتيقاتخا من ائل نتاحج ا،بحاج في مجال تدر يعنى المقرر ب
 .ثةا، نتيةي ودراسة تحليلية للعوامل المؤثرة في تدريس اللغة االنجليزية في المملكة العربية السعوديةي في ضوء الهرق واالتجاهات الحدي
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .43
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

1- Introduction to the current strategies in teaching English as a second 

language في تدريس اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية ديثةمقدمة لالستراتيجيات الح 

2 6 

2- Active learning strategies   6 2 استراتيجيات التعلم النشط 

3- Cooperative Learning strategies  6 2 استراتيجيات التعلم التعاوني 

٤-  learner autonomy  3 1 تقاللية المتعلماس 

٥- Inquiry -based instructions   2 6 

٦- Differentiated instructions  2 6 

٧- Graphic Organizer  1 3 

8- Emerging methodologies - e.g. the Flipped Classroom  
2 6 

9- Technology and language teaching  
2 6 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .44
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية اتحماضر  

 48  10 - - 38 ساعات التدريس الفعلية

 48  10 - - 38 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .45
  الث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر

 

 التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات  .46
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

   االت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يفأوالً  -
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 : ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ررجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
اسةاتيجيات تدريسها لتشكل معاً ها و : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ررجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ررجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ررجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي قرراسرتاتيجيات التدريس للم خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

القدرة على تحديد االستراتيجيات الحديثة في اللغة اإلنجليزية كلغة  1-1

 أجنبية
 املناقشة الشفهية  احملاضرة

 أسئلة شفهيه للتقييم  مناقشة وحوار  القدرة على تحديد استراتيجيات التعلم النشط  1-2

 مناقشة شفهية  حماضرة ومناقشة  ميته في التعلمالقدرة على تحديد استقاللية المتعلم وأه 1-3

القدرة على التعرف على مختلف االستراتيجيات الحديثة المشتركة:  1-4

 تعليمات متباينة ، منظم رسومي
 مناقشة  التعلم التعاوين 

 املهارات املعرفية 2

القدرة على تطبيق اإلستراتيجيات الحديثة في تدريس اللغة  2-1

 اإلنجليزية
طبيق التدريس ابستخدام ت

 االسةاتيجيات احلديثة 
 عرض للدروس 

التدريس ابستخدام االسةاتيجيات  تطبيق المنهجيات الناشئة: الفصول المعكوسة 2-2
 املعكوسة 

 عرض للدرس

2-3  

 تطبيق التكنولوجيا في التدريس

تصميم درس ابستخدام 
 التكنولوجيا 

 عرض للدرس 

    

 الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات  3

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين إكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن  موعات تعاونية 3-1
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 طرق التقومي قرراسرتاتيجيات التدريس للم خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 األسئلة الشفهية ةاحلوار واملناقش إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2

املناقشة واملشاركة اجلماعية  مهارات االنصات الفعال   3-3
 ر واحلوا

 املالحظة املقننة 

قوائم تقومي ذايت  حل املشكالت  مهارات التعلم الذايت  3-4
 للمجموعات 

تكوين فرق عمل إلجناز  مهارات العمل اجلماعي والتعاون  3-5
 التكليفات 

تقومي االعمال 
 اجلماعية والفردية 

الت قضيا ومشك دراسة احلالة .  مهارات احلوار والنقاش العلمي البناء 3-6
واقعية ومالحظة 

 تفاعل الطالب معها 

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-7

    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 البحوث الفردية التدريب العملي مهارة التعامل مع مراك  ومصادر املعلومات االلكةونية 4-1

 املالحظة التدريب العملي التواصل الفعال أبنواعه املختلفة  4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1    

5-2    

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .47
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مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبارع مشروع مجاعيع كتابة مقالع خطابةع تقدمي شفهيع  م
 (مالحظة......اخل

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %15 خالل الفصل واملداخالت واملناقشة املشاركة 

 %15 الرابع اعداد تقارير عن االسةاتيجيات احلديثةيف تدريس اللغة االجنلي ية 

 %15 الثامن عرض لتطبيق تدريس احدى االسةاتيجيات احلديثة يف تدريس اللغة اإلجنلي ية. 1

 %15 الثاين عشر لبحث الدراسات احلديثة يف االسةاتيجيات احلديثة مشروع مجاعي  2

 %40 السادس عشر اختبار هنائي 3

 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .ظ
وقت الذي ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار ال

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ساعات أسبوعياع كما يتم 3وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل  االستشارات واإلرشاد األكادةي

 تاحة واملناسبة.ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل امل

 مصادر التعّلم .ظظ
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1
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Richards, J. C., & Rodgers, T. (2014). Approaches And Methods in Language teaching. 4th 
ed., Cambridge: Cambridge University Press. 

Willis, J. 1996. A Framework for Task-Based Learning. Harlow: Longman 
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Language Teaching. USA: Cambridge University Press. 

Richard C. Jack & Farrell Tomas S.C.(2011). Practice Teaching A Reflective Approach. New 
York: Cambridge university Press. 

Harmer, J. (2012). Essential teacher Knowledge. Pearson Education Limited: China. 

Scrivener, J. (2011). Learning Teaching. 3rd ed. Macmillan: London. 

Handbook of research on active learning and the flipped classroom model in the digital age. 
-https://searchBeaverton: Ringgold Inc. Retrieved from .

proquestcom.sdl.idm.oclc.org/docview/1756245076?accountid=142908 

 

 )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية 2

 االطالع على املصادر احلديثة وحتديثاملصادرواملراجع العلميةالسابقة املرتبطةابملقرر 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبةالرقميةمبكتبةامللكعبداللهبجامعةأمالقرى -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتبالرتبيةالعربيلدوالخلليج -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركزالعربيللبحواثلرتبويةبدوالخلليج -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروعالشامللتطويرمناهجالتعليمفياململكةالعربيةالسعودية -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 .قواعداملعلومااتملتاحةمبكتبةامللكعبداللهبالعابدية -
 (ERIC)    مركزاملصادرواملعلومااتلرتبوية -

https://search-proquestcom.sdl.idm.oclc.org/docview/1756245076?accountid=142908
https://search-proquestcom.sdl.idm.oclc.org/docview/1756245076?accountid=142908
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 ملفتوحةاملنصات التعليمية االلكرتونية ا -
- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 اسوبيةع الربجمياتع واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احل. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمةبرانجمميكروسوفتاوفيس -
 السبورةالذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .عع
اسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدر 

 الدراسية واملخترباتع وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحةع وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضراتع واملخترباتع وقاعات العرضع واملعاملع وغريها(: .28

 جمهزة تقنياً  قاعات دراسية -
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 معامل الكلية والقسم. -
 ياانتع واللوحات الذكيةع والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض الب  .29

 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدةية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 ة خاصةع فاذكرهاع أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربي .30

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .يي

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .أأأ
 .استبانةتقيسمدىرضاالطالبوقناعتهبأداءأستاذ املقررعوفهمهواستيعاهبوتقبلهلمامت -
 .طالابملقررمقابلةعينةمن -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ببب
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييمالذايت  -
 .استخدامأداةلقياسالتفاعالللفظيداخاللقاعة الدراسية -
 .دعم النظراء -
 .آراءالزمالءاملشاركينفيتدريساملقرراستطالع -

 تطوير التدريس: إجراءات .تتت
 والعمل على توظيفه يف املقرر. لبحوث تعليم وتعلم الرايضياتمتابعة ما يستجد يف جما -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ارات أعضاء هيئة التدريس.ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مه -
 .)دعم النظراء( االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.  -
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إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  .ثثث
 لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من هيئة تدريس مستقلنيع والتبادل بصورة دوريةٍ 

 مؤسسة أخرى(:
 . تدقيقومراجعةعينةمنأعمااللطلبةبواسطةجلنةخاصةمنالقسم -
 .التبادلبصورةدوريًةلتصحيحاالختبارامتعطاقمتدريسمنمؤسسةأخرى -
 .املشاركةوالتبادلفيالتصحيحوالتدقيقبينالزمالءالذينيدرسوننفساملقرر -

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: ِصف .ججج
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا. -
 .حتديثاملصادرواملراجع العلميةاملرتبطةابملقرر -
 .االستفادةمنآراءاملختصينفيالعماللرتبوي -
: تعرفمدإىفادةالطالمبنهذااملقررفيمقرراأتخرىذااتلصلةهبمثل -

 .طرقالتدريساخلاصةعوتصميموتطويرالدروسعوالتدريبامليداين
 (.العربيةواألجنبية) االطالععلىاألحباثفيمجااللتخصص -
 .استخدامنتائجتقوةالطالبفيتطويراملقرر -
 .املقارنةمبقررامتماثلةفيجامعاأتخرى -

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

 ه1/1/1440 التاريخ  ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 (2اللغةاإلجنليزية ) اسم املقرر:حلقة حبث يف مناهج  

 3-020270432رمز املقرر:  
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 رر دراسيمنوذج توصيف مق

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440التوصيف: اتريخ 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه.ف

 3-2020270432اللغةاإلجنلي ية  حلقة حبث يف مناهج. اسم املقرر الدراسي ورم ه: 1

 3لساعات املعتمدة: . عدد ا2 .64

 اإلجنلي يةاملناهج وطرق تدريس اللغة  الدكتوراه يف. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .65

  )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستواىلثالثرر الدراسي: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املق4

 اإلحصاء االستداليل . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .66

 2قضااي ومشكالت يف التعليم . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .67

 ال اهر ، وغريها( –للجامعة )العابدية  املقرات الرئيسةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .68

 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: %80 قاعات احملاضرات التقليدية .فف
    

 %10 النسبة: %10 التعليم اإللكةوين .صص
    

 %10 النسبة: %10 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت( .قق
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  النسبة:  ابملراسلة .رر
    

  النسبة:  تذكر أخرى .شش
 

 تعليقات:

 األهداف .ق

 ؟يما هدف املقرر الرئيس -1
 ./TESLيهدف املقرر إىل تعريف طلبة الدراسات العليا إىل طرق البحث املتبعة يف جمال تعليم اللغة اإلجنليزية لغري الناطقني هبا 

TEFL وذلك من خالل حتلياللطالبلمجموعةمتنوعةمناألوراق البحثية
 النظريةوالعمليةالتييتمتناوهلاعادةفيهذااجملال منأجاللوصول حلألفضللمشاكل تعلم وتعليماللغةاألجنبيةودراسةالقضااي

 ويُتوقعمنطلبةالدراسااتلعليايف هناية هذا دراسة املقرر أنيكونوا قادرين على:

 معرفة أبرز املناهج البحثيةالكمية والنوعية يف جمال تدريس اللغة اإلجنليزية. -
 اإلجراءات املتبعةع األدواتع طرق اإلحصاء املتبعة يف كل منهج حبثي.معرفة أبرز  -
 كلغة أجنبية.  ةتنمية مهارااتلبحثالعلميفياجلوانب التطبيقية والنظرية لبحوث تعلم وتعليم اللغة اإلجنليزي -
 وية.حتليل ونقد دراسات علميه يف جمال تدريس اللغة اإلجنليزية يف ضوء املعايري العلمية للبحوث الرتب -
 كتابة خطة حبثية مقرتحة ألطروحة الدكتوراة -

)مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنةنت، والتغيريات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر  جياز أي خطط  -2

 يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  

 .التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسييف  احلديثة املراجع استخدام -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع اإللكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادةية. -
أسببتاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشببه كل ما  بنيلتواصببل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصبباالت لتفعيل  -

 يتعلق ابملقرر.
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 استخدام مصادر البحث اإللكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية اإللكرتونية. -
يف التواصببببل مع مراكز األحباث وأكادةيات البحث العلمي واملكتبات الرقمية  السببببتعانة ابلشبببببكة العنكبوتيةا -

 يف البحوث املتخصصة يف جمال تعليم و تعلم اللغة اإلجنليزية كلغة أجنبية.لالستفادة من مصادر املعلومات 
 م اإللكرتوين.يالتدريس ابستخدام التعل -

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ش

 وصف عام للمقرر:

. ويببرفببهببمببببببالببطببالبببلببلببطببرقببببببالببكببمببيببببببةوالببنببوعببيببببببةجلببمببعببوحتببلببيببلببوتببفسبببببببببببببريالبببببيبببببباانتببفببيببببببالبببببحببثببببببالببرتبببوي.يببهببببببدفببهببببببذااملببقببررإلىببتببطبب
/  التوزيعالطبيعيعحتليالالرتباط. اإلجراءااتإلحصبببببببائيةوالرسبببببببومالبيانيةواملوجزااتلعددية/  وتشبببببببمالملوضبببببببوعااتلكميةتطبيقاملفاهيم

. عاختبببببببارامتربعكببببببايعوحتلياللعوامببببببلاالحنببببببدارعاالحتمببببببالعاالسبببببببببببتببببببدالالاتإلحصببببببببببببببببائيببببببةلعينببببببةأواثنتنيعاختبببببببارااتلفرضبببببببببببيببببببة
 .وتشمالملوضوعااتلنوعيةحتليالاتلبياانتفيدراسااتحلالةواملالحظاتوالدراسااتملسحية

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .48

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

1. An introduction to research methods in English language 

ortance and paradigms: a contemporary teaching (imp

prospective) 

1 3 

2. Philosophy, theory of research on teaching English language  3 9 

3. Measurements and instruments used in research on teaching 

English language 

1 3 

4. in quantitative Critical issues, current trends, and possible futures 

on teaching English language  methods 

2 6 

5. in qualitative Critical issues, current trends, and possible futures 

methods of in research on teaching English language  

3 9 

6. Observation as inquiry and method 1 3 
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7. ts (teachers' /students' Research on some teaching aspec

thoughts, language learning strategies, teachers' behaviors and 

students achievement, management, media 

2 6 

8. Introducing some computer applications that help in improving 

eas, the researchers' skills in writing references, organizing id

making statistical processes … etc. 

2 6 

9. Submit a proposal thesis in teaching English language 1 3 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .49

 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 48  10 - - 38 ساعات التدريس الفعلية

 48  10 - - 38 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .50

  الث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .51

 ل التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدو 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -

 علم املستهدفة.: ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ررجات التاثنياً  -

ها واسةاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ررجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ررجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -
 لم يف كل  ال من  االت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ررجات تع

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1

ات يفللتكا احملاضرة معرفة أمهيةومناذجالبحثالةبويفيتدريساللغة 1.1
 البحثية

األنشطة  التعلم التعاوين عرفة الفلسفااتملختلفة،نظراياتلبحثفيتدريساللغةاإلجنلي يةم 1.2
 االلكةونية

ات يفللتكا حل املشكالت معرفةالقياساتواألدوااتملختلفةاملستخدمةفيالبحثعنتدريساللغةاإلجنلي ية 1.3
 البحثية

   يةتصنيفالقضااياحملتملةفياألساليبالكميةفيتدريساللغةاإلجنلي   1.4

   تصنيفالقضااياحملتملةفياألساليبالنوعيةفيتدريساللغةاإلجنلي ية 1.5

   .التعرفعلىأنواعطرقاملالحظة فيالفصواللدراسيةاإلجنلي ية 1.6

 الربطبينالتقنيااتملختلفةألحبااثللغةاإلجنلي يةوإجيادحلوللبعضاملشكالاتملتعلقةابجلوانبالتعليمية 1.7
 سةاتيجياتتعلماللغة،سلوكيااتملعلمني،حتصياللطالب،اإلدارةالطالب،ا/  أفكاراملعلمني)

)... 

  

    

    

 املهارات املعرفية 2

2-
1 

 االختبارات العصف الذهين أمهية األحباث يف حل املشكالت الةبويةمعرفة 
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي

2-
2 

سئلة األ ةاحلوار واملناقش ، آلية الكتابة ، التو يق والتجميع للمصادر APAكتابة البحث )أسلوب 
 الشفهية

2-
3 

األنشطة  اخلرائط الذهنية تعلم وتعليماللغة اإلجنلي ية التوجهات البحثية يف حبوث  تطبيق
 االلكةونية

2-
4 

األنشطة  التعلم التشاركي لبحو تعلم وتعليم اللغة اإلجنلي يةبناء رؤية مستقبلية 
 االلكةونية

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

3-
1 

األسئلة  التعلم التعاوين إكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن  موعات تعاونية
 الشفهية

3-
2 

األسئلة  ةاحلوار واملناقش إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض. 
 الشفهية

3-
3 

املناقشة واملشاركة  مهارات االنصات الفعال  
 اجلماعية واحلوار 

 املالحظة املقننة 

3-
4 

قوائم تقومي  حل املشكالت  هارات التعلم الذايت م
ذايت 

 للمجموعات 

3-
5 

تكوين فرق عمل  مهارات العمل اجلماعي والتعاون 
 إلجناز التكليفات 

تقومي االعمال 
اجلماعية 
 والفردية 
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي

3-
6 

قضيا  دراسة احلالة .  مهارات احلوار والنقاش العلمي البناء
ومشكالت 
واقعية 

ومالحظة 
طالب تفاعل ال

 معها 

3-
7 

األسئلة  التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة
 الشفهية

    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

التدريب  ورش العمل مهارة استخدام برامج الوورد و برامج تطبيقية مساعدة لكتابة البحث 4-1
 العملي

التدريب  ورش العمل SPSSاالكسل و برامج اإلحصاء مثل  مهارة  استخدام برامج 4-2
 العملي

البحوث  التدريب العملي مهارة التعامل مع مراك  ومصادر املعلومات االلكةونية 4-3
 الفردية

 املالحظة التدريب العملي التواصل الفعال أبنواعه املختلفة  4-4

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1    

5-2    

 



 

299 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .52

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبارع مشروع مجاعيع كتابة مقالع خطابةع تقدمي شفهيع  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %10 خالل الفصل واملداخالت واملناقشة املشاركة 

 %10 الرابع اريرعن أنواع البحوث يف  ال تعلم وتعليم اللغة اإلجنلي يةاعداد تق 

 %10 الثامن .عرض لبحوث ودارسات وحتليلها 1

 %15 الثاين عشر مشروع مجاعي  2

 %15 خالل الفصل )فردي(  تقرير 3

 %40 السادس عشر اختبار هنائي 4

 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .ع

هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي  ترتيبات إاتحة أعضاء
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

ساعات أسبوعياع كما يتم 3دل وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبع االستشارات واإلرشاد األكادةي
 ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 مصادر التعّلم .طط

 :أدرج الكتب املقررة املطلوبة

- Recent references on handbook of research on English language 

Nugrahenny T. Zacharias (2012). Qualitative Research Methods for Second Language 
. UK: Cambridge Scholars PublishingEducation: A Coursebook 

Handbook of Research on Teaching. A project of the American Virginia, R. (2001). 
. USA: Macmillan Library Reference.Educational Research Association. 4th ed 
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.  5th ed. ). Handbook of Research on TeachingDrew H. Gitomer, Courtney A. Bell (2016
American educational Research Association 

. New York: Oxford University The Study of Second Language AcquisitionEllis, R. (1994). 
Press.  

. London: Research in Second Language Learning Approaches toD. Johnson. (1992). 
Longman.  

 Note: Instructor should Check the recent textbook and updated resources teaching is required 

 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 

Theory and Practice in . (2015). A Review of Research Methods in EFL Education. In Ma, Fei
.57-566, 3 .Issue ,)5(.Vol London; Language Studies 

 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبةالرقميةمبكتبةامللكعبداللهبجامعةأمالقرى -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتبالرتبيةالعربيلدوالخلليج -
 /http://www.gaserc.edu.kwلرتبويةبدوالخلليجاملركزالعربيللبحواث -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروعالشامللتطويرمناهجالتعليمفياململكةالعربيةالسعودية -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 .قواعداملعلومااتملتاحةمبكتبةامللكعبداللهبالعابدية -
 (ERIC)    مركزاملصادرواملعلومااتلرتبوية -
 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

https://search-proquest-com.sdl.idm.oclc.org/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Theory+and+Practice+in+Language+Studies/$N/2026476/DocView/1686396190/abstract/C196BA1577F1423DPQ/1?accountid=142908
https://search-proquest-com.sdl.idm.oclc.org/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/Theory+and+Practice+in+Language+Studies/$N/2026476/DocView/1686396190/abstract/C196BA1577F1423DPQ/1?accountid=142908
https://search-proquest-com.sdl.idm.oclc.org/indexinglinkhandler/sng/au/Ma,+Fei/$N?accountid=142908
https://search-proquest-com.sdl.idm.oclc.org/indexingvolumeissuelinkhandler/2026476/Theory+and+Practice+in+Language+Studies/02015Y03Y01$23Mar+2015$3b++Vol.+5+$283$29/5/3?accountid=142908
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- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبيةع الربجمياتع واألسطواانت املدجمة:. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمةبرانجمميكروسوفتاوفيس -
 السبورةالذكية. -

 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -

 الفصوالالفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .فف
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بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 
 تاحةع وغريها(:الدراسية واملخترباتع وعدد أجهزة احلاسب اآليل امل

 املباين )قاعات احملاضراتع واملخترباتع وقاعات العرضع واملعاملع وغريها(: .31

 جمهزة تقنياً  قاعات دراسية -
 معامل الكلية والقسم. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانتع واللوحات الذكيةع والربجميات وغريها(:  .32

 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 م أجهزة الداات شو للعروض التقدةية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر.استخدا -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصةع فاذكرهاع أو أرفق قائمة هبا(: .33

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 يره تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطو .ححح

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .خخخ

 .استبانةتقيسمدىرضاالطالبوقناعتهبأداءأستاذ املقررعوفهمهواستيعاهبوتقبلهلمامت -
 .مقابلةعينةمنطالابملقرر -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ددد

 نتائج الطالب -
 ت اإلجنازسجال -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييمالذايت  -
 .استخدامأداةلقياسالتفاعالللفظيداخاللقاعة الدراسية -
 .دعم النظراء -
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 .استطالعآراءالزمالءاملشاركينفيتدريساملقرر -
 تطوير التدريس: إجراءات .ذذذ

 والعمل على توظيفه يف املقرر. وتعلم اللغة االجنليزيةلبحوث تعليم متابعة ما يستجد يف جما -

 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 .)دعم النظراء( االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.  -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .ررر
تدريس مستقلنيع والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:

 . عةعينةمنأعمااللطلبةبواسطةجلنةخاصةمنالقسمتدقيقومراج -
 .التبادلبصورةدوريًةلتصحيحاالختبارامتعطاقمتدريسمنمؤسسةأخرى -
 .املشاركةوالتبادلفيالتصحيحوالتدقيقبينالزمالءالذينيدرسوننفساملقرر -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ززز

 دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا.مراجعة  -
 .حتديثاملصادرواملراجع العلميةاملرتبطةابملقرر -
 .االستفادةمنآراءاملختصينفيالعماللرتبوي -
: تعرفمدإىفادةالطالمبنهذااملقررفيمقرراأتخرىذااتلصلةهبمثل -

 .رالدروسعوالتدريبامليداينطرقالتدريساخلاصةعوتصميموتطوي
 (.العربيةواألجنبية) االطالععلىاألحباثفيمجااللتخصص -
 .استخدامنتائجتقوةالطالبفيتطويراملقرر -
 .املقارنةمبقررامتماثلةفيجامعاأتخرى -
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 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

 ه1/1/1440 التاريخ  ................................................................ التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
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 اسم املقرر: السياسات التعليمية املعاصرة  

 2-020170121رمز املقرر: .  

 

 
 

 

 

 

 اسم املقرر: السياسات التعليمية املعاصرة
 (2-020170121رمز املقرر: )

 سسة التعليمية        جامعة أم القرىإسم املؤ  ه26/1/1440  اتريخ التوصيف:
 الةبية اإلسالمية واملقارنة.  -الةبيةالقسم:-لكليةا
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ك

 (2-020170121. اسم املقرر الدراسي ورم ه:  السياسات التعليمية املعاصرة )1
 . عدد الساعات املعتمدة: )ساعتان(2
)أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه )متطلب كلية إجباري يقدمه قسم الةبية . الربانمج 3

 اإلسالمية واملقارنة(. 
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 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الثاين.4
 .املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5
 ملت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات ا6
 العابدية للطالب –.فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: ال اهر للطالبات 7
 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 %50 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .تت
    

 %10 سبة:الن √ التعليم اإللكةوين .ثث
    

 %10 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت( .خخ
    

 %30 النسبة: √ ابملراسلة .ذذ
    
  النسبة:  أخرى تذكر .ضض
 

 تعليقات: 

 األهداف .ل
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 ما هدف املقرر الرئيس؟
 السياسات إعداد واهيل ابحثني قادرين على فهم وحتليل وتقومي السياسات التعليمية، وقادرين على الربط بني

 .العامة للدولة والسياسة التعليمية والةبوية
 :ن يكون الطالب قادر علىويتوقع ابنتهاء تدريس املقرر أ

 تعرف املفاهيم األساسية للسياسة التعليمية وأمهيتها.  .1
 اإلملام أبهم االجتاهات واملبادئ اليت تقوم عليها السياسات التعليمية. .2
 الدول املتقدمة يف اجملال التعليمي. تعرف السياسات التعليمية لبع  .3
 إدراك التغريات العاملية املعاصرة وانعكاسالا على السياسات التعليمية. .4
 استيعاب التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية حمليا ودوليا. .5
 حتليل السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية. .6
 السعودية بسياسات تعليمية يف دول أخرى.مقارنة السياسة التعليمية ابململكة العربية  .7
 اإلحاطة أببرز التحديدات الةبوية يف النظم التعليمية على مستوى الربامج واملؤسسات حمليا ودوليا. .8
 .2030التعرف على التجديدات الةبوية يف السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية وفق رؤية .9

 املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -ذها يتم تنفي -اذكر  جياز أي خطط  -2
 .املراجعة الدورية للخطة الدراسية للمقرر يف  لس القسم 
 .تقدمي املقةحات بصفة دورية لتحسني املقرر وتطويره وحتديث مراجعه 
 .استطالع آراء الطالب يف االستفادة من املقرر علميا وعمليا 
 طلوبة.تصفح املواقع اإللكةونية للوصول للمعلومات امل 
 .تتبع موضوعات املقرر ومفرداته على مواقع اجملالت والدورايت العربية والعاملية 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية اسي وصف املقرر الدر  .خ

 أودليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:
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يتناوهلذااملقرراالجتاهات احلديثةللسياسات التعليمية،وأمهيتها وأهم التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية وحتليل و يقة 
لسياسات التعليمية لغريها من الدول املتقدمة يف  ال التعليم وأهم التجديدات الةبوية يف التعليم ابململكة ومقارنتها اب

 السياسات التعليمية ابململكة وغريها من الدول.
 
 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-1

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 التدريس 

 2 1 مدخل مفاهيمي للسياسة التعليمية وأمهيتها. -
 2 1 أهم االجتاهات واملبادئ اليت تقوم عليها السياسات التعليمية. -
 4 2 التغريات العاملية املعاصرة وانعكاسالا على السياسات التعليمية. -
 4 2 التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية حمليا ودوليا. -
 2 1 حتليل السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية. -
ياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية بسياسات تعليمية يف دول مقارنة الس -

 أخرى.
3 6 

أبرز التجديدات الةبوية يف النظم التعليمية على مستوى الربامج واملؤسسات حمليا  -
 ودوليا.

2 4 

التجديدات الةبوية يف السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية وفق  -
 .2030رؤية

2 4 

 2 1 ار النصفياالختب -
 2 1 االختبار النهائي -

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .53
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 حماضرات

دروس 
 إضافية

امل أو مع
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق

 30     15×2 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
مالحظات جهة 

 التحكيم
.................... .................................................... 

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:  -ساعات الدراسة  عدد .54

 
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .55

 تدريسها
 لوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار ا

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً 
 : ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ررجات التعلم املستهدفة.اثنياً 
د على قياس وتقومي ررجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ررجات تعلم املقرر : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعاثلثاً 

املستهدفة وطرق تقييمها واسةاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن 
 يتضمن كل مقرر ررجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
 يتعرف أهم االجتاهات يف السياسات التعليمية. 1-1
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

1-2 
1-3 

 إدراك التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية.
 يةاإلملام ابلتجديدات الةبوية للسياسات التعليم

طريقة احملاضرة الدراسية ، املناقشة 
واحلوار، التعلم ابالكتشاف ، 

ين عصف ذهين، التعلم التعاو 
استخدام أساليب التعلم الذايت من 

خالل شبكة املعلومات 
 )اإلنةنت(.

املناقشة ، تقييم أوراق العمل 
والتكليفات ، تقييم التقارير ، 

 التقييم الذايت 
 ) تقييم األقران(.

 املهارات املعرفية 2
تكوين إطار شامل عن أهم االجتاهات يف السياسة  2-1

 التعليمية
اسةاتيجية  -طريقة البيان العملي 

اسةاتيجية  -التساؤل الذايت
اسةاتيجية  –التفكري التأملي 
استخدام آليات  –التفكري الناقد 

واسةاجتيات التعلم النشط 
 والتعاوين .

قييم أوراق ت   -املالحظة 
العمل تقييم العروض العملية 

تقييم  –من قبل األقران 
املناقشات   -البحوث 
 الصفية.

االحاطة ابلتغريات العاملية املعاصرة وانعكاسالا  2-2
 على السياسات التعليمية

الوعي أبهم التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية  2-3
 حمليا ودوليا.

جديدات الةبوية يف النظم استيعاب أبرز الت 2-4
التعليمية على مستوى الربامج واملؤسسات حمليا 

 ودوليا.

  

مقارنة السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية  2-5
 ومثيلتها يف الدول األخرى.

ابلتجديد الةبوي حمليا  2030ربط رؤية اململكة  2-6
 وعامليا..

 ل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتم 3
القدرة  على العمل الفردي املستقل يف أداء بع   3-1

 التطبيقات وتقدمي التكليفات الفردية املطلوبة.
 -املناقشة واألنشطة اجلماعية 

تكليف الطلبة أبعمال ومهام 
املالحظة املقننة _ تقييم احةام 

لعمل اجلماعي الطلبة لقوانني ا
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

التعاون مع فريق العمل إلجناز املهمة أو النشاط  3-2
 بشكل متقن ومتمي .

داخل  موعات العمل. 
 اسةاتيجية العصف الذهين.

 

والت امهم هبا. مالحظة 
العالقات الشخصية وتناول 

األدوار بني الطلبة أ ناء سارسة 
األنشطة املرتبطة ابملقرر. تقييم 

 دفة التقييم الذايت.

لت ام القدرة على حتمل املسئولية من خالل اال 3-3
حبضور احملاضرات ومواعيدها ، وأداء الدور املسند 

 له يف فريق العمل.
القدرة على العمل بفاعلية يف  موعات عمل  3-4

 تعاونية إلجناز املهام املكلف هبا.
 القدرة على التقومي الذايت 3-5
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
ية مهارات التعامل مع الكمبيوتر يف تقدمي تنم 4-1

 عروض تقدميية )بور بوينت(.
البيان العملي ) العروض 

التوضيحية من جانب أستاذ املقرر 
التفاعل مع  –طريقة التمارين  –( 

املوقع الشخصي لعضو هيئة 
  -والربيد اإللكةوين(  –التدريس 

وعمل عروض تقدميية من جانب 
على  تدريب الطلبة –الطلبة 

استخدام تقنية املعلومات يف 
البحث على الشبكة الدولية 
للمعلومات ) واالنةنت( عن 
املفاهيم واملوضوعات املرتبطة 

ابملقرر إلجناز األعمال 
 والتكليفات(.

التقسسم الذايت وكتابة التقارير 
استخدام  –وأوراق العمل 

العروض التقدميية عند عرض 
مالحظة  -اخلطط البحثية  

الطلبة أ ناء استخدام أداء 
تقومي املعلومات  –اإلنةنت 

اليت حصل عليها الطلبة من 
 خالل النت.

تنمية مهارة استخدام الربيد اإللكةوين يف عرض  4-2
 األعمال واألنشطة املطلوبة.

 التواصل مع ال مالء وتقبل املالحظات. 4-3
  

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ينطبقال 5-1
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .56
مجاعيع كتابة مقالع مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبارع مشروع  م

 خطابةع تقدمي شفهيع مالحظة......اخل(
نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه

 التقييم النهائي
 %60 يف املوعد احملدد االختبار النهائي 1
 %20 الثامن االختبار النصفي 2
 %10 اسيطوال الفصل الدر  تقرير عن أهم التجديدات الةبوية يف السياسات التعليمية املعاصرة. 3

4 
وعالقتها  2030تقدمي ورقة عمل عن رؤية اململكة العربية السعودية 

                      ابلتجديد الةبوي.
 %10 طوال الفصل الدراسي

 % 100  اجملموع 
 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .ط

األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد 
 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 ساعات ( . 4الساعات املكتبية املخصصة للمقرر )  -
 االستشارات واإلرشاد األكادميي ) أسبوعياً ( . -
 التواصل عرب الربيد اإللكةوين. -

 مصادر التعّلم .قق
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

، القاهرة. اجملموعة العربية تظوير التعليم يف ضوء جتارب بعض الدول( .2012إمساعيل، منار حممد.) −
 للتدريب والنشر.
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، اإلسكندرية:.دار الوفاء لدنيا السياسات التعليمية وصنع القرار(. 2003بكر، عبد اجلواد السيد.) −
، عمان: املرك  مدخل إىل حتليل السياسات العامة(. 2002مصطفى. ) الطباعة والنشر احلسني، أمحد
 العلمي للدراسات السياسية.

املفاهيم واملداخل  -حتليل السياسات الرتبوية وختطيط التعليم(. 2009بيومي، كمال حسين.) −
 ، دار الفكر، عمان.والتطبيقات

لسببببببعودية رؤية احلاضببببببر واسببببببتشببببببراف التعليم يف اململكة العربية ا(  2007احلامد وآخرون، حممد )  −
 ، مكتبة الرشد، الرايضاملستقبل

 ، مكتبة العبيكان، الرايضالسياسة التعليمية مفاهيم وخربات( 2007احلريب، سعود هالل ) −
 ، خوارزم العلمية، جدةالسياسة التعليمية والتنمية( 2007حكيم، عبد احلميد عبد اجمليد )  −
 ، ايةاك للطباعة والنشر، القاهرةنظام التعليم وسياسته( 2012حكيم، عبد احلميد عبد اجمليد) −
 ، الدار املصرية اللبنانية، القاهرةمستقبل التعليم العريب بني الكارثة واألمل( 2008خضر، حمسن ) −
 ، دار اخلرجيي، الرايضنظام التعليم يف اململكة العربية السعودية( 2004السنبل وآخرون، عبد الع ي ) −
 ، مؤسسة طيبة، القاهرة السياسة التعليمية بني الواقع واملأمول( 2011يد عبد الفتاح)شعالن، عبد احلم −
 ، دار الفارايب، بريوت.يف قضااي الرتبية والسياسة التعليمية( 2007عامل، مهدي) −
 ، مكتبة الرشد، الرايضسياسة التعليم ونظامه يف اململكة العربية السعودية( 2005العقيل، عبد هللا) −
،سلسلة الةبية  ختطيط السياسة التعليمية والتحدايت احلضارية املعاصرةد حممد.)د.ت(.عيد، سعا −

 (، القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية.4واملستقبل العريب، العدد )
 ،دار املسرية، عمانالدراسات املستقبلية منظور تربوي( 2003فلية،فاروق، وال كي،أمحد) −

 اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: . أدرج املواد املرجعية األساسية )2
 . املواد اإللكةونية ومواقع اإلنةنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

− .htm186http://www.ulum.nl/a www.scirp.org/journal لة العلوم اإلنسانية   : 
 https://uqu.edu.sa/libالع ي مكتبة املل  عبد هللا بن عبد  −
  http://shamela.wsاملكتبة الشاملة −
 https://www.kfcc.gov.saاملكتبة الرقمية مبرك  املل  فهد الثقايف −

 htpps://www.kfcris.com/arمرك  املل  فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  
 ى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت املد ة:مواد تعليمية أخر . 4

http://www.scirp.org/journal
https://www.kfcc.gov.sa/
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 املرافق املطلوبة .كك
اسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل بنين متطلبات املقرر الدر 

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجه ة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .34

بطاوالت مستديرة ومقاعد مرحية تساعد على العمل اجلماعي، ومكتبة  ( طالب م ودة15قاعة دراسية تتسع ل )
 صغرية تشتمل على املراجع واملواد العلمية املساعدة على حتقيق أهداف املقرر.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .35
 لية السبورة الذكية . األفالم التعليمية.استخدام فاع  -جهاز الب توب ، سبورة ورقية وأقالم 

مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهي ات رربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة  .36
 هبا(:

 ( اثبتة . نقطة اتصال ابإلنةنت.data showجهاز عرض بروجيكتور اثبت ، شاشة عرض )
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .سسس
 اسةاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:.1 .ششش

 منوذج تقومي مقرر دراسي، مناذج من  أعمال الطالب ،  االختبارات  التحصيلية الدورية والنهائية.
 .اسةاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:2 .صصص

 التدريس الذين سبق هلم تدريس املقرر . احلوار والنقاش مع أعضاء هيئة
 التقييم الذايت لعضو هيئة التدريس وفق حمكات التقييم.

 .إجراءات تطوير التدريس:3 .ضضض
 متابعة الدورات اخلاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.  -
 االتصال أبعضاء هيئة التدريس لنفس املقرر يف اجلامعات األخرى حمليا ودوليا. -
عرض يف االنةنت حول املقرر والتعليم الفعال وكتابة تقرير عن ذل  وتقدميه للجنة التطوير متابعة ما ي -

 واالعتماد الربا ي.
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.إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء 4 .ططط
ات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبار 

 تدريس من مؤسسة أخرى(:
 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة النظراء. −
 نتائج االختبارات التحصيلية للطالب. −
 تدقيق عينة من مناذج أنشطة الطالب وتكليفالم من قبل النظراء يف القسم. −

 فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى5 .ظظظ
 تبادل اآلراء مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف املقرر . -
القراءة املستمرة حول املقرر ومتابعة كل ما هو جديد سا له عالقة به يف قواعد البياانت والدورايت العلمية  -

 املتخصصة.د
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 (2قضااي ومشكالت يف تدريس اللغة االجنليزية )اسم املقرر:

 

 3-020270434رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 إسم املؤسسة التعليمية:جامعه  ام القرى 1440-2-16اتريخ التوصيف:

 سكلية الةبية/املناهج وطرق التدري:القسم /لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .م
 3-020270434(2قضااي ومشكالت يف تدريس اللغة االجنليزية ): . اسم املقرر الدراسي ورم ه1 .69
 ساعات3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .70
 االجنليزية الدكتوراة يف املناهج وطرق تدريس اللغة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:3 .71

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .72
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:5 .73
 ال  يوجدت(: . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجد6 .74
 ال اهر وغريها(-. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: :  املقرات الرئيسة للجامعه )العابدية7 .75

 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية .ظظ
    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكةوين .طط
    

 %10 النسبة: 10 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت( .أأأ
    

  النسبة:  ابملراسلة .ببب
    

  النسبة:  أخرى .ججج
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 تعليق

 

 

 األهداف .ن
 هدف املقرر الرئيس ما-1

لغة اإلجنلي ية تدريس اللغة اإلجنلي ية كلغة أجنبية يف املدارس ليست مهمة سهلة. تفرض العوائق املختلفة حتدايت خطرية ملعلمي ال
هذه التحدايت والصعوابت املختلفة يف واحد أو أكثر من مكوانت  ظهرعملية تعليم فعالة. ميكن أن تهلكلغة أجنبية أ ناء تقدمي

احملتوى )البناء املعريف( ، طرق التدريس واالسةاتيجيات ، واستخدام الوسائل التعليمية ، ومدرس اللغة  مثل:املناهج الدراسية 
يف  قررالتطوير واإلبداع يف تدريس اللغة اإلجنلي ية. يتمثل اهلدف الرئيسي من هذ املمهارات  ية )التدريب ، واألداء( ، و اإلجنلي

استكشاف هذه التحدايت وفهمها ، والسعي للتحقيق يف املشكالت الرئيسية اليت يواجهها معلمو املدارس الذين يدرسون اللغة 
 ل هذه املشكالت.اإلجنلي ية ويستخدمون األحباث حل

 يتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة هذا املقرر أن يكون قادر على 

 القضااي اخلاصة ابلغاايت و االهداف الةبوية و االهداف العامة ملنهاج اللغة اإلجنلي ية.معرفة  •
 اللغة اإلجنلي يةاخلربات التعليمية و طرق واسةاتيجيات تدريس ’ القضااي اخلاصة ابحملتوىمعرفة  •
 القضااي اخلاصة ابلتدريس الفعالة ) املعلم، املتعلم، و املنهاج(.معرفة  •
 معرفة القضااي و املشكالت اخلاصة مبنهجية التقييم. •

إلنةنت، والتغيريات )مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو مراجع ااملقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  - يتم تنفيذها -  جياز أي خطط اذكر-2

 يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  

 

املصادر العلمية واملراجع احلديثة يف  ال تدريس اللغة اإلجنلي ية واالستفادة من كل فكرة جديدة ليتم تضمينها  استخدام -14
 يف احملتوى.

و  تحدايتبلنية والدولية يف كل قضية جديدة تتعلق استعراض البحوث واالستنتاجات والتوصيات من املؤمترات الوط -15
 اللغة اإلجنلي ية. املشاكل اليت تتعلق مبناهج
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 (. الربانمج ستخدمة يف النشرة التعريفية أودليلاملطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها امل)مالحظة: املقرر الدراسي  وصف .ص

املعريف( ، مستوايت األهداف ، طرق  البناء: احملتوى )مثل لغة اإلجنلي يةواملشكالت يف مناهج ال لقضاايبع  ا قررامل اغطي هذي
التدريب ، و تطوير  )للغة اإلجنلي ية  )املعلم ، املتعلم واملناهج( ، مدرس اللغة اإلجنلي ية: الفعال تدريسالواسةاتيجيات التدريس ، 

ب الدراسات العليا على التحضري لرسائل الدكتوراه اخلاصة هبم ومهارات تعليم اللغة اإلجنلي ية اإلبداعية. ملساعدة طال (األداء
 كيفية حلها.وربطهم بقضااي ومشاكلمناهج اللغة اإلجنلي ية و 

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .57
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

age ( Aims, Goals, Objectives) of English langu related to  Issues
curriculum 

2 3 

related to the Content of English Language books.  Issues 2 3 

methods and Strategies of English Language teachingrelated to the   Issues 2 3 

related to the continuum of learning experiences in light of the   Issues
growth stages. 

1 3 

related to English Books Readiness and Time Adequacy Issues 2 6 

(the teacher, learner  effective English language teachingrelated to  Issues
and curriculum) 

2 6 

, English teacher creative English language teaching skillsrelated to  Issues
roles in addressing learning problems 

2 6 

Problems related to assessment methods. 1 3 

Analysis and review  research and studies dealing with issues and  
problems of  English language curriculum. 

2 6 
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   : إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها .58
 دروس إضافية حماضرات 

أو  معامل
 تديواس

 اجملموع أخرى تطبيق 

 48 - 10 - - 38 ساعات التدريس الفعلية

 4 - 10  - 38 الساعات املعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف(اليت يقوم هبا الطالب ساعات عدد  .59
 

 حماضرة.حبث ، وإعداد وتلخيص كل ر من أسبوعيا الجناز التكليفات اخلاصة ابملقر (3) الث ساعات 

 

 هاتدريسقياسها واسرتاتيجيات طرق واتساقها مع الوطين للمؤهالت للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار خمرجات التعلم  .60

 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت اخلمسةاجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم  حيدد

 املناسبة.يف  االت التعلم حسب املطلوب  قابلة للقياس،حبيث تكونقرراملقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أوالً  -
 .املستهدفةومع ررجات التعلم التقييمو تتسق معهاطرق اليت تناسب ضع اسةاتيجيات التدريس  :اثنياً  -
واسةاتيجيات تقييمها رق أن تتسق ررجات تعلم املقرر املستهدفة وطبدقة، وجيب ررجات التعلم وتقومي  اليت تساعد على قياسناسبة املالتقييم ضع طرق  :اثلثاً  -

 .من  االت التعلم ، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ررجات تعلم يف كل  اللتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاتدريس

 طرق التقومي مقررللتدريس اسرتاتيجيات ال لمؤهالتللمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين ل خمرجات التعلم م

 عرفةامل 1

املتعلقة ابلغاايت و االهداف التعليمية و االهداف  معرفة القضااي واملشكالت 1-1
 ،احملاضرة  التدريسية ملنهج اللغة االجنلي ية

 األسئلة واإلجابة 

 واإلنةنت

 اسئلة شفوية

 تكليفات حبثية

تقارير اإلجابة على األسئلة ، 
 القضااياملشكالت و حول 

املتعلقة ابحملتوى و طرق التدريس و اساليب التقييم يف  معرفة القضااي واملشكالت 1-2
 اللغة االجنلي ية

 معرفة القضااي املتعلقة ابستمرارية اخلربات التعلمية يف ضوء مراحل منو املتعلم 1-3
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1-4 
 تعلقة مبكوانت التدريس الفعال يف اللغة االجنلي يةواملشكالت امل معرفة القضااي

 حل املشكالت

 العصف الذهين 

املتعلقة مبنهاج اللغة اإلجنلي ية 
 اقةاح كيفية حلها. /

 املعرفيةاملهارات  2

 احملاضرة. ان حيلل الطالب القضااي و الدراسات اليت تتعلق مبنهاج اللغة االجنلي ية. 2-1

 املناقشة واحلوار

 العصف الذهين.

 التعلم التعاوين.

 

 األنشطة االلكةونية

الب املشكالت و القضااي  يف ضوء ) االهداف، التدريس الفعال، اساليب ان يصنف الط 2-2
 التقييم، طرق التدريس املستخدمة، جاه ية الكتب و مالئمتها، اخلربات التعليمية(

 تقرير،

 ات البحثيةيفللتكا

 ؤولية سحتمل املالعالقات الشخصية و مهارات  3

 بطاقة املالحظة التعلم التعاوين .  موعات تنمية القدرة على العمل اجلماعي والعمل يف 3-1

تكوين فرق عمل إلجناز  تطوير أسلوب العالقات الشخصية من خالل املشروعات التعاونية.  3-2
 التكليفات

تقومي االعمال اجلماعية 
 والفردية

 تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال و مهارات  4

 بطاقة مالحظة مشروعات تشاركية مجاعية فيما بينهمالتواصل الفعال الطالب  4-1

 التقارير الفردية التدريب العملي مهارات استخدام شبكة االنةنت والربيد اإللكةوين  4-2

مهارة استخدام الربامج احلاسوبية املختلفة مثل برانمج التشغيل  4-3
 وبرانمج وورد 

 بطاقة مالحظة التدريب العملي

 (وجدت سية احلركية)إنالنفهارات امل 5

 ةاضر احمل مهارة حتليل البياانت ع مهارة النقد املوضوعي 5-1

 كتابة التقارير

 بطاقة التقييم
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 للمقررخمرجات التعلم جدول 

 

 

 

 

 خالل الفصل الدراسي:مهام تقومي الطلبةجدول  .61
األسبوع احملدد  ......اخل(مالحظةشفهيع تقدمي  عخطابةعكتابة مقال  ع: اختبارع مشروع مجاعيمثالالتقومي املطلوبة ) مهام م

 لتسليمه
يم ينسبته من التق

 النهائي

 %10 كل اسبوع ) العرض الشفوي( مناقشات أسبوعية حول املوضوعات النظرية +  األنشطة   1

2 
األسبوع  ابتداء من واملشكالت املختلفة املتعلقة مبنهج اللغة اإلجنليزية / اقرتاح كيفية حلها. قضاايتقدمي ملخص ل

 اخلامس
10% 

 %20 االسبوع العاشر اختبار نصفي    3

4 
األسابيع الثالثة  املشاركة يف سياقات تعاونية حلل املشكالت املتعلقة بتدريس اللغة اإلجنليزية وعمليات التعلم.

 األخرية
10% 

5 
أبساليب تدريس اللغة  يف جمموعات ع يقوم الطالب إبجراء حبث حول القضااي واملشكالت املختلفة املتعلقة

 اإلجنليزية / اقرتاح كيفية حلها
 %10 املشروع النهائي

 %40  اختبار هنائي    6
ر الوقت الذي اقدمذكر مع ) اخلاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادميي واهليئة التعليميةأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إاتحة 

 س هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدري

 

 لإلجابة على أسئلة الطالب ، ومنحهم التوجيه. يةساعات مكتب 3 •

 .استخدام وسائل التواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة •
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 همدعماإلرشاد األكادةي للطالب و  .ف

 

 مصادر التعّلم .لل
 :املطلوبةالكتب املقررة  -يف قائمة  –أدرج  .6

 
Varela,M. et al .(2010).Current Issues in English Language Teaching and Learning: An International 
Perspective. Cambridge Scholars Publishing. 

Stroupe R. Kimura, K. (2011).English Language Teaching Practice in Asia. Cam Tesol.LeiA, Language 
www.leia.org/LEiAation in Asia.available on line:Educ 

Douglas, B. (2001).Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy. Person 
ed. ndEducation Company,2 

 

 :(وغريها والتقاريراجملالت العلمية) ةاملواد املرجعية األساسي-يف قائمة  –أدرج  .7
 

 اجملالت األكادةية •
 جملة املناهج والتدريس  •
 اجمللة العلمية للرتبية •
 األطروحات العلمية / الرتبوية جبميع أنواعها •

 :مواقع اإلنةنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاو اإللكةونية  أدرج املواد. 3

  updated تكون مجيع املصادر سكن اخذها بوقتها حىت
• - Many web sites under the title of English language teaching/issues and problems of English 

Language Teaching Methods.. 
• - Databases 
• - Looking for journal articles? Find databases by subject, or search for a specific journal by title. 

specific journal by title. 

 األسطواانت املد ة:يات،و الرب  الربامج احلاسوبية، مثل مواد تعليمية أخرىأي أدرج . 4

 الندوات واملؤمترات والدورات التدريبية على األقراص املد ة• 

 

http://www.leia.org/LEiA
http://www.leia.org/LEiA
http://www.leia.org/LEiA
http://www.leia.org/LEiA
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/misc/new/dblist.shtml?term=&submit=Find
http://sfx.carli.illinois.edu/sfxsie/az/
http://sfx.carli.illinois.edu/sfxsie/az/
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 املطلوبةاملرافق  .مم
الدراسية  قاعاتة واملختربات )أي عدد املقاعد داخل اليدراسالقاعات المبا يف ذل  حجم من املرافق بنين متطلبات املقرر الدراسي 

 :(، وغريهاملختربات، وعدد أجه ة احلاسب اآليل املتاحةوا

 (:وقاعات العرض، واملعامل، وغريها املختربات،و املباين )قاعات احملاضرات،  .37
 .لتعليم العايل ومبانيمجه ة لتوفري بيئة تعليم / تعلم جيدةخاصة اب دراسيةقاعات -

 معامل الكلية والقسم. -

 :وغريها( والرب يات ،اللوحات الذكيةو  ،)أدوات عرض البياانت تقنية مصادر  .38
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدةية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 السبورات الذكية -

 فق قائمة هبا(:كرها، أو أر فاذ حاجة إىل جتهي ات رربية خاصة،  اذا كان هناكمثالً : مصادر أخرى )حددها .39
 لعضو هيئة التدريس لوضع مجيع معدات العرض. ةدراسي قاعةتوفري  -
 دراسية ذكية تساهم يف أداء تعليمي متمي . قاعاتتوفري  -

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -

 

 

 مي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره و تق .ععع
 يس:اسةاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدر  .20
 على املعرفة املكتسبة. واجبات املن ليةال ناتتعيي• 

 .(اخلاصة واحلكومية)كتابة تقرير حول زايرة ميدانية للمؤسسات التعليمية •  

 وأداء عضو هيئة التدريس قرر عناصر التقييم حول امل استبانةحتتوي على• 

 مي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:و اسةاتيجيات أخرى لتق .21
 حضور حماضرات يف نفس اجملال داخل القسم• 

 .استخدم التقييم الذايت لتطوير الذات• 

 نتائج الطالب •
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 سجالت اإلجناز •
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر •
 تقييم األقران •

 إجراءات تطوير التدريس: .22
 

 استخدام اسةاتيجيات التدريس احلديثة• 

 املؤمترات. و الندوات و حضور الدورات التدريبية• 

 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين •

مستقلني، أعضاء هيئة تدريسإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .23
 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  والتبادل بصورة دوريةٍ 

 قيق ومراجعة عينة من اعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.تد •
 التبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة اخرى. •
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني ال مالء الذين يدرسون نفس املقرر. •
 قرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املصِ  .24

والتعاون معا لتحديث املعلومات واملوضوعات والتدريبات واألنشطة  املقررعقد اجتماع مع ذوي اخلربة يف  ال تدريس  •
 واقةاح مراجع جديدة.

 حتديث البياانت السابقة كل عامني. •
 لهم وما يستجد نظراي وتطبيقيامراجعة دورية للمقرر من قبل استاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاع •
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبظة ابملقرر •
 االستفادة من اراء املختصن يف العمل الةبوي •
تعرف مدى افادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات  اخرى ذات الصلة بة مثل طرق التدريس اخلاصة وتصميم وتطوير  •

 الدروس والتدريب امليداين
 لى االحباث يف  ال التخصص)العربية واالجنبية(االطالع ع •
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر •
 املقارنه مبقررارت سائلة يف جامعات اخرى •

 

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:
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 ه1/1/1440 التاريخ  ................................................................ التوقيع:

 

 

       

 

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 تقومي املناهجاسم املقرر:   

 2-020270141رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440اتريخ التوصيف: 

 لتدريسقسم املناهج وطرق ا -الرتبيةالقسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ه
 2-020270141. اسم املقرر الدراسي ورم ه: تقومي املناهج   1

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .76
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: الدكتوراه3 .77

 ن إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً م

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الرابع4

 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .78
 . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .79
 ال اهر ، وغريها( –للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية  . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس7 .80

 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ددد
    

 %10 النسبة:  التعليم اإللكةوين .ههه
    

 %10 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت( .ووو
    

  النسبة:  ابملراسلة .ززز
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  النسبة:  أخرى تذكر .ححح
 

 تعليقات

 
 ب. األهداف

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 يهدف هذا املقرر إىل إكساب طالب الدكتوراه  املعارف واملهارات املتصلة بتقومي املناهج الدراسية  وفق املداخل والنماذج احلديثة. 

 سة املقرر أن يكون قادرا على:ويُتوقع من الطالب يف هناية درا    
 التحليل النقدي املقارن ملداخل ومناذج تقومي املناهج. -
 مناقشة املنحى االنتقائي يف تقومي املناهج وواقع تقومي املناهج يف اململكة. -
 استقراء التجارب العاملية يف تقومي املناهج.  -
 ملكة العربية السعودية. بناء خطط لتقومي املناهج يف ضوء واقع ومستقبل الةبية يف امل -

 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 اإلنرتنتع والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   
 طوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي.استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لت -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكةونية بكافة تطبيقالا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
 ب يف طرح ومناقشه كل ما يتعلق ابملقرر.تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطال -
 استخدام مصادر البحث االلكةوين وقواعد املعلومات الةبوية االلكةونية. -
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االساااااتعانة ابلشااااابكة العنكبوتية يف التواصااااال مع مراك  االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالساااااتفادة من  -
 يف  ال التعليم االلكةوين.مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة 

 التدريس ابستخدام التعليم اإللكةوين. -
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ض

 وصف عام للمقرر:
 فق املداخل والنماذج العاملية. يعىن هذا املقرر ابملوضوعات احلديثة املرتبطة بتقومي املناهج و 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .62
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التقومي .  –االسةاتيجيات  -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر : املفاهيم 

 آليات ومهام تنفيذ املقرر. -

 العالمات املرجعبة احملددة حملتوايت  املقرر .  -

 العمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء املطلوبة . -

1 2 

 2 1 املفاهيم األساسية يف تقومي املنهج

 2 1 حتليل نقدي مقارن ملداخل تقومي املنهج

 4 2 حتليل نقدي لنماذج تقومي املنهج

 2 1 املنحى االنتقائي يف تقومي املناهج

 4 2 ج أدوات واساليب تقومي املنه

 2 1 كفاايت مقوم املنهج

 4 2 معايري تقومي املنهج

 2 1 واقع تقومي املناهج ابململكة العربية السعودية

 2 1 جتارب عاملية يف تقومي املناهج 

 2 1 مستقبل تقومي املناهج 

 2 1 إعداد خطط لتقومي املناهج  وفق عدة مداخل ومناذج
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 2 1       االختبار النهائي

 

    عدد ساعات املقرر وتوزيعها: إمجايل .63
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32  - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 32  - - - 32 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .64
 از التكليفات اخلاصة ابملقرر الث ساعات إلجن

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .65
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة. : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر،أوالً  -
 : ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ررجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسةاتيجيات تدريسها لتشكل معاً  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ررجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ررجاتاثلثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ررجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر طين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو  م

 املعرفة 1

 تعلم تعاوين معرفة االسس النظرية للتقومي 1-1

 

 

 اختبارات قصرية حتصيلية -

 تقييم أوراق العمل   -

 

 عصف ذهين معرفة على أدوات وأساليب التقومي 1-2

 

 تقييم التقارير  -
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر طين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو  م

 تقييم ملف إجناز. - تعلم ذايت تقوميالتميي  بني مداخل ومناذج ال 1-3

 املهارات املعرفية )اإلدراكية( 2

 العصف الذهين - تطبيق أدوات التقومي  2-1

 املناقشة –

 تعلم تعاوين -

 تقييم أوراق العمل

 

 التقارير  - االستقصاء - مهارة إعداد ادوات التقومي  2-2

املناقشة  –البحث  –صاء االستق إعداد خطة مقةحة لتقومي منهج تعليمي 2-3
 العصف الذهين .  –

 تقييم ملف األداء . 

 تقومي األقران- تعلم تعاوين إعداد دراسة موسعة لنموذج تطبيقي لتقومي منهج تعليمي 4-2

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 األسئلة الشفهية .  اقشة والتحليل للقيم املنهجية املن غرس التوجهات والقيم املنهجية النوعية لدى الطالب املختصني .  3-1

تقارير حمددة مبؤشرات  املشروعات التعاونية .  سارسة الدور التخصصي من خالل األعمال التعاونية بني الطالب.  3-2
 دقيقة. 

 األسئلة الشفهية .  ملنهجية املناقشة والتحليل للقيم ا غرس التوجهات والقيم املنهجية النوعية لدى الطالب املختصني .  3-3

تكوين فرق عمل إلجناز  مهارات العمل اجلماعي والتعاون  3-4
 التكليفات 

تقومي االعمال اجلماعية 
 والفردية 

قضيا ومشكالت واقعية  دراسة احلالة .  مهارات احلوار والنقاش العلمي البناء 3-5
ومالحظة تفاعل الطالب 

 معها 

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين بكفاءةمهارة إدارة الوقت  3-6

    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر طين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو  م

 املالحظة التدريب والتصحيح توظيف اللغة العربية السليمة شفهياً وكتابياً أ ناء املناقشات وتقدمي العروض. 4-1

 التعلم اإللكةوين  مة وأ ناء عرض التقارير العلمية.القدرة على توظيف التقنية يف الوصول للمعلو  4-2

 تقدمي العروض 

 مالحظة األداء

تقومي األعمال الفردية  التعلم التعاوين توظيف مهارات احلوار والتواصل الفعال أ ناء احملاضرة.  4-3
 واجلماعية

 لم اإللكةوين التع توظيف وسائل شبكات االتصال اإللكةونية ملناقشة مفردات املقرر.  4-4

 

 املالحظة

 البحوث الفردية التدريب العملي مهارة التعامل مع مراك  ومصادر املعلومات االلكةونية 4-3

 املالحظة التدريب العملي التواصل الفعال أبنواعه املختلفة  4-4

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1    

5-2    

 

 ل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خال .66
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبارع مشروع مجاعيع كتابة مقالع خطابةع تقدمي شفهيع  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي

 %20 خالل الفصل املشاركة واملداخالت 

 % 20 خالل الفصل حول مفردات املقرر إعداد التقارير 

 %20  15األسبوع  إعداد خطة لتقومي منهج تعليمي 1

 %40 16األسبوع  اختبار هنائي 3

 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .ق
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ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادةي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 
 اء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعض

ساعات أسبوعيا، كما يتم ختصيص وسائل 3االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول ال مين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل 
 للتواصل االلكةوين املت امن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 
 مصادر التعّلم -5
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1

 (، مفاهيم وتطبيقات يف التقومي والقياس الةبوي، مكتبة الفالح، القاهرة.2009ال املي، علي عبد جاسم، و الصارمي، عبدهللا حممد، و كاظم، علي مهدي، ) -
 (، القياس والتقومي النفسي والةبوي، دار األندلس، حائل2015أبو دنيا، اندية عبده، ) -
 (، مداخل واجتاهات يف التقومي الةبوي 2006بو عناب، سعد )أ -
 (، التقومي الةبوي يف السياق املدرسي، درا الكتاب اجلامعي، لبنان2016انتوين نتكو، ترمجة: الشافعي، أمحد حسني، ) -
 النفسية، فلسفة التقومي الةبوي يف العلوم الةبوية والنفسية.(، فلسفة التقومي الةبوي يف العلوم الةبوية و 2015األسدي، سعيد جاسم، وصربي، داود عبدالسالم ) -
 (، اسةاتيجيات التقومي الةبوي احلديث وادواته، درا غيدان للنشر ، االردن2008دعمس، مصطفى منر ) -
 (. إطار مرجعي للتقومي الةبوي. الرايض: مكتب الةبية العريب لدول اخلليج. 2001الدوسري، إبراهيم مبارك ) -
 (. البحث العلمي، البحث النوعي والبحث الكمي، دار الفكر للنشر والتوزيع.1423قان عبيدات وسهيلة أبو السيد )ذو  -
 عرض لتطور املفهوم وأبرز اجتاهاته  -الرائقي ، عبد اللطيف ، تقومي الربانمج الةبوي  -
 (. القياس والتقومي يف الةبية وعلم النفس.1421سامي حممد ملحم ) -
 تطويرها ابستخدام النماذج. األردن: دار األمل للنشر والتوزيع -تقوميها-تنفيذها-بنائها -(. املناهج 2002براهيم مهدي )الشبلي، إ -
 ( ، القياس والتقومي يف العملية التدريسية، دار املنهل .2015الع اوي، رحيم يونس،) -
 طبيقاته يف تقومي املدارس. القاهرة: دار الفكر العريب.(. التقومي الةبوي املؤسسي أسسه ومنجيته وت2003عالم، صالح الدين ) -
 ( ، االختبارات واالمتحاانت قياس القدرات واالداء، مكتبة العبيكان، الرايض1427لويس ايكني، ترمجة: السراج، فرح، ) -

 (. القياس والتقومي يف الةبية وعلم النفس. عمان: دار املسرية  1421ملحم، سامي حممد )      

 درج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أ2

 اجمللة العلمية جلمعية جسما ) املناهج واإلشراف الةبوي(. •
 اجمللة السعودية للعلوم الةبوية )جسنت(. •
  لة اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس. •

 
 صل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التوا3

 http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة املل  عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الةبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملرك  العريب للبحوث الةبوية بدول اخلليج  -
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 /http://www.cpfdc.gov.saل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية  املشروع الشام -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة املل  فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الةبوية ) -
 د املعلومات املتاحة مبكتبة املل  عبد هللا ابلعابدية.قواع -
 (ERICمرك  املصادر واملعلومات الةبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكةونية املفتوحة -
- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبيةع الربجمياتع واألسطواانت املدجمة:. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-ح مة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 ات وبر يات الواقع االفةاضيأدو  -
 الفصول االفةاضية -
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 املرافق املطلوبة .نن
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 الدراسية واملخترباتع وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحةع وغريها(:
 حملاضراتع واملخترباتع وقاعات العرضع واملعاملع وغريها(:املباين )قاعات ا .40

 قاعات دراسية  ه ة تقنياً  -
 معامل الكلية والقسم. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانتع واللوحات الذكيةع والربجميات وغريها(:  .41
 استخدام أجه ة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 ية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر.استخدام أجه ة الداات شو للعروض التقدمي -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مهم حلصر النتائج الكمية يف أنشطة حتليل املنهج .  SPSSبرانمج التحليل اإلحصائي   -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصةع فاذكرهاع أو أرفق قائمة هبا(: .42

 كة )اإلنةنت(توفري شب -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ططط

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ففف
 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: اسرتاتيجيات أخرى .ققق
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
  يف تدريس املقرر.استطالع آراء ال مالء املشاركني -

 تطوير التدريس: إجراءات .ككك
 متابعة ما يستجد يف  ال حبوث تقومي املناهج والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 .ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس -
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 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكةوين. -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .للل
ينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من تدريس مستقلنيع والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو ع

 مؤسسة أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 .املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني ال مالء الذين يدرسون نفس املقرر -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ممم
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا. -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 يف العمل الةبوي.االستفادة من آراء املختصني  -
تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة، وتصميم وتطوير  -

 الدروس، والتدريب امليداين.
 االطالع على األحباث يف  ال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 مبقررات سا لة يف جامعات أخرى. املقارنة -

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

 ه1/1/1440 التاريخ  ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 ع يف اللغة اإلجنليزية رعاية املوهبة واالبدا اسم املقرر:  

 3-020270442رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440التوصيف: اتريخ 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و
 3-020270442رعاية املوهبة واالبداع يف اللغة اإلجنلي ية  اسي ورم ه: . اسم املقرر الدر 1

 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .81

 الدكتوراه في المناهج وطرق تدريس اللغةاالنجليزية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 داد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إع

 املستواىلرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4

 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .82
 . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .83
 ال اهر ، وغريها( –املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية سة التعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسفرع أو فروع تقدمي . 7 .84

 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية
    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكةوين
    

 %10 النسبة: 10 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت(
    

  النسبة:  ابملراسلة
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  النسبة:  تذكر أخرى
 

 تعليقات:

 األهداف .ي
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

يهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بخلفية عامة حول االبتكار والمناهج الدراسية المعززة للموهبة. أيضا يهدف المقرر الي 
الموهوبين. وايضا يساعد المقرر في تعزيز اإلنجازات للموهوبين مساعدة طالب الدراسات العليا في تحديد خصائص الطالب 

 .   وكذلك التعرف على االستراتيجيات الفعالة لتعزيز اإلنجاز الموهوب
 
 ويُتوقعمنطالبالدراسااتلعليايف هناية هذا دراسة املقرر أنيكون قادرا على: 

 .مجال اللغة اإلنجليزية خصائص الطالب الموهوبين فيمعرفة  -

 لمام باالستراتيجيات المناسبة لتدريس الموهوبين في اللغة اإلنجليزية.اال -

 اللغة اإلنجليزية.  لتعزيز الموهبة واالبتكار في تعلمبناء رؤية مستقبلية  -

 زية.تدريس اللغة اإلنجليمجال رعاية الموهبة واالبتكار في تحليل ونقد دراسات علميه في  -

 
)مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنةنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -ها يتم تنفيذ -اذكر  جياز أي خطط  -2

 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  
 .التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسييف  احلديثة املراجع استخدام -
 عاجلة حمتوى املقرر.توظيف األدوات التقنية يف م -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادةية. -
لتواصببل ابني أسببتاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشببه كل ما تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصبباالت لتفعيل  -

 يتعلق ابملقرر.
 اللكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية.استخدام مصادر البحث ا -
يف التواصبببببل مع مراكز االحباث واكادةيات البحث العلمي واملكتبات الرقمية  السبببببتعانة ابلشببببببكة العنكبوتيةا -

 تدريس اللغة اإلنجليزيةلالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال 
 

 املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.  )مالحظة:وصف املقرر الدراسي  .ط
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 وصف عام للمقرر:
يهدف هذا المقرر الي مساااااعدة المتعلمين في التعرف على االختالفات بين االبتكار والمواهب. وسااااوف يوفر وصاااافا لخصااااائص 

المقرر على االسااتراتيجيات المسااتخدمة لتعزيز اإلنجازات الموهوبة وكذلك دور المناهج الدراسااية للموهوبين. وايضااا سااوف يركز هذا 

 المعلم لتعزيز الفرد الموهوب

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .67
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

Innovation and talent (definition - the difference between 
innovation and talent) 

1 3 

The relationship between intelligence, creativity, and talent 1 3 

Developmental characteristics of gifted individual          1 3 

Characteristics of gifted curriculum  1 3 

Identification methods of detection of gifted 2 6 

Approaches for promoting gifted achievement, and supportive 

environments (e.g., mentoring, complex problem-solving, enrichment) 
2 6 

Effective strategies to promote gifted achievement (Developing 
Innovative Capacities) 

2 6 

Teaching English as a foreign language to the gifted learners            1                   3 

The role and characteristics of the teacher to support gifted 
learners  

  1      3 

Educational programs for gifted learners 2 6 

Modern educational aids to develop the skills of creativity  1 3 

Challenges, barriers, and problems of the gifted achievement.  1 3 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .68
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 48  10 - - 38 ساعات التدريس الفعلية
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 48  10 - - 38 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً: االضايفالذايتالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .69
  الث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .70
 لوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار ا

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ررجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
د على قياس وتقومي ررجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ررجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسةاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعاثلثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ررجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

 املناقشة الشفهية  احملاضرة معرفة تعريف االبتكار والموهبة . 1-1

  أسئلة شفهيه للتقييم مناقشة وحوار  معرفة الفرق بين االبتكار والمواهب 1-2

 مناقشة شفهية  حماضرة ومناقشة  القدرة على تحديد العالقة بين الذكاء واإلبداع والمواهب. 1-3

 مناقشة  التعلم التعاوين  القدرة على تحديد خصائص الفرد الموهوب 1-4

 املهارات املعرفية 2

قدرة الطالب على تصميم بيئة داعمة للموهوبين في الفصل  2-1

 الدراسي

 

 

 

 عرض للخطط ة مصغرة لبيئة املوهوبني نقدمي خط
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

قدرة الطالب على التدريس مع استراتيجيات فعالة لتعزيز اإلنجاز  2-2

 الموهوبين
تدريس مصغر ابستخدام 

 االسةاتيجيات
 عرض للدرس

 عرض لالعمال تكاليف عملية  قدرة الطالب على تصميم الوسائل التعليمية لتطوير مهارات اإلبداع 2-3

    

 هارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةم 3

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين إكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن  موعات تعاونية 3-1

 األسئلة الشفهية ةاحلوار واملناقش إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2

اجلماعية املناقشة واملشاركة  مهارات االنصات الفعال   3-3
 واحلوار 

 املالحظة املقننة 

قوائم تقومي ذايت  حل املشكالت  مهارات التعلم الذايت  3-4
 للمجموعات 

تكوين فرق عمل إلجناز  مهارات العمل اجلماعي والتعاون  3-5
 التكليفات 

تقومي االعمال 
 اجلماعية والفردية 

قضيا و واقعية  لة . دراسة احلا مهارات احلوار والنقاش العلمي البناء 3-6
ومالحظة تفاعل 
 الطالب معها 

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-7

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 البحوث الفردية التدريب العملي مهارة التعامل مع مراك  ومصادر املعلومات االلكةونية 4-1

 املالحظة التدريب العملي التواصل الفعال أبنواعه املختلفة  4-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1    

5-2    

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .71
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبارع مشروع مجاعيع كتابة مقالع خطابةع تقدمي شفهيع  م

 .اخل(مالحظة.....
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي

 %15 خالل الفصل واملداخالت واملناقشة املشاركة 

 %15 الرابع اعداد تقارير عن املوهبة واالبتكار يف اللغة اإلجنلي ية  

1 
عرض لتطبيق تدريس احدى االسةاتيجيات احلديثة املناسبة للموهوبني يف اللغة 

 اإلجنلي ية.

 %15 الثامن

2 
لبحث الدراسات احلديثة يف تع ي  املوهبة واالبتكار يف اللغة مشروع مجاعي 

 اإلجنلي ية  
 %15 الثاين عشر

 %40 السادس عشر اختبار هنائي 3

 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .ك
اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي  ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ساعات أسبوعياع كما يتم 3وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل  االستشارات واإلرشاد األكادةي

 تزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين امل

 مصادر التعّلم .هه
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1

 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1
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-Elizabeth S. (2005).Questioning Strategies for Teaching the Gifted. 
library-https://nisd.net/osd/professional 

 

-Susan K.;James K. (2005). Teaching Strategies in Gifted Education. available at 

.http://nisd.lib.overdrive.com 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 السابقة املرتبطةابملقرراالطالع على املصادر احلديثة وحتديثاملصادرواملراجع العلمية 

 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبةالرقميةمبكتبةامللكعبداللهبجامعةأمالقرى -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتبالرتبيةالعربيلدوالخلليج -
 /http://www.gaserc.edu.kwلرتبويةبدوالخلليجاملركزالعربيللبحواث -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروعالشامللتطويرمناهجالتعليمفياململكةالعربيةالسعودية -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 .قواعداملعلومااتملتاحةمبكتبةامللكعبداللهبالعابدية -
 (ERIC)    مركزاملصادرواملعلومااتلرتبوية -
 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 

https://books.google.com.sa/books?id=E0Sq_d-5HyEC&printsec=frontcover&hl=ar
https://nisd.net/osd/professional-library
https://books.google.com.sa/books?id=h9m6fY1vAvEC&printsec=frontcover&hl=ar
http://nisd.lib.overdrive.com/
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- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبيةع الربجمياتع واألسطواانت املدجمة:. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمةبرانجمميكروسوفتاوفيس -
 السبورةالذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .وو
ملرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات بنّي متطلبات املقرر الدراسي من ا

 الدراسية واملخترباتع وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحةع وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضراتع واملخترباتع وقاعات العرضع واملعاملع وغريها(: .43

 جمهزة تقنياً  قاعات دراسية -
 قسم.معامل الكلية وال -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانتع واللوحات الذكيةع والربجميات وغريها(:  .44
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدةية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 ذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصةع فاذكرهاع أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً ا .45

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ننن

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ههه
 .واستيعاهبوتقبلهلمامتاستبانةتقيسمدىرضاالطالبوقناعتهبأداءأستاذ املقررعوفهمه -
 .مقابلةعينةمنطالابملقرر -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ووو
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
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 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييمالذايت  -
 .اعة الدراسيةاستخدامأداةلقياسالتفاعالللفظيداخاللق -
 .دعم النظراء -
 .استطالعآراءالزمالءاملشاركينفيتدريساملقرر -

 تطوير التدريس: إجراءات .ييي
 والعمل على توظيفه يف املقرر. لبحوث تعليم وتعلم الرايضياتمتابعة ما يستجد يف جما -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
  حضور املؤمترات والندوات التخصصية. -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 .)دعم النظراء( االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.  -

دريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة ت .أأأأ
مستقلنيع والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 

 أخرى(:
 . تدقيقومراجعةعينةمنأعمااللطلبةبواسطةجلنةخاصةمنالقسم -
 .التبادلبصورةدوريًةلتصحيحاالختبارامتعطاقمتدريسمنمؤسسةأخرى -
 .نالزمالءالذينيدرسوننفساملقرراملشاركةوالتبادلفيالتصحيحوالتدقيقبي -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .بببب
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا. -
 .حتديثاملصادرواملراجع العلميةاملرتبطةابملقرر -
 .ستفادةمنآراءاملختصينفيالعماللرتبوياال -
: تعرفمدإىفادةالطالمبنهذااملقررفيمقرراأتخرىذااتلصلةهبمثل -

 .طرقالتدريساخلاصةعوتصميموتطويرالدروسعوالتدريبامليداين
 (.العربيةواألجنبية) االطالععلىاألحباثفيمجااللتخصص -
 .استخدامنتائجتقوةالطالبفيتطويراملقرر -
 .يجامعاأتخرىاملقارنةمبقررامتماثلةف -

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:
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 ه1/1/1440 التاريخ  ................................................................ التوقيع:

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

348 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 جنليزيةستخدام احلاسوب يف تدريس اللغة االااسم املقرر:  

 2-020270443رمز املقرر:  

 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440التوصيف: اتريخ 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
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 2-020270443دام احلاسوب يف تدريس اللغة اإلجنلي ية    استخ. اسم املقرر الدراسي ورم ه: 1

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .85

 الدكتوراه في المناهج وطرق تدريس اللغةاالنجليزية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل 

 املستواىلرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4

 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .86

 . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .87

 ال اهر ، وغريها( –املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .88

 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية
80 

 النسبة:
80
% 

 

   

 التعليم اإللكةوين
10 

 النسبة:
10
% 

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت(
10 

 النسبة:
10
% 

    

  سبة:الن  ابملراسلة
 

   

 تذكر أخرى
  النسبة: 

 
 تعليقات:

 

 األهداف .أأ



 

350 
 

 هدف املقرر الرئيس؟ ما-1

يهدف المقرر الى تعريف الطلبة بالتطور التاريخي لـالستخدام الكمبيوتر في تدريس اللغة والعوامل المختلفة  

جيا التعليمية الحديثة التي ساهمت في تلك التطورات. كما يهدف هذا المقرر الى تعريف الطالب على التكنولو

 المساعدة في تعليم اللغة اإلنجليزية والوعي بجميع المصطلحات العلمية ذات الصلة. 

 ويُتوقعمنطالبالدراسااتلعليايف هناية هذا دراسة املقرر أنيكون قادرا على:    
 في مجال تدريس اللغة اإلنجليزية التكنولوجيا الحديثةمعرفة  -

 . ابية نحو استخدام تكنولوجيا التعليم في تدريس اللغةتكوين اتجاهات ومواقف ايج -

 تقييم البرامج والتقنيات المستخدمة ومواقع الويب المستخدمة في تعليم اللغة اإلنجليزية. -

 إنشاء دروس بالوسائط المتعددة أو عبر اإلنترنت وتصميم اختبارات على الويب. -

 ساعدة الكمبيوتر والتكنولوجيا الحديثة.تصميم وإنتاج أنشطة لتدريس مهارات اللغة األربع بم -

 

)مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنةنت، والتغيريات يف املقرر الدراسي. وحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم- جياز أي خطط  اذكر-2

 احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  

 .التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي يف احلديثة املراجع استخدام -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادةية. -
قرر والطالب يف طرح ومناقشببه كل ما لتواصببل ابني أسببتاذ املتقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصبباالت لتفعيل  -

 يتعلق ابملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
يف التواصبببببل مع مراكز االحباث واكادةيات البحث العلمي واملكتبات الرقمية  السبببببتعانة ابلشببببببكة العنكبوتيةا -

 تدريس اللغة اإلنجليزيةاملتخصصة يف جمال  لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ظ

 وصف عام للمقرر:

ضاااااااافة الى جميع المهارات المعرفية باساااااااتخدامات التكنولوجيا الحديثة في تدريس اللغة االنجليزية كلغة أجنبية. باإليعنى المقرر

 والتقنية التي تمكن الطالب من التفاعل مع التقنية التعليمية وتطويعها لتحقيق اهداف تعليم اللغة. 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .72

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

10- Definition of CALL& the History of CALL  

11-  

1 2 

12- Computer and Internet Technical Terms 

13-  

14-  

1 2 

15- Principles of Technology Use in Educational Settings  

16-  

2 4 

17- Internet Navigation Skills  

18-  

2 4 

19- Using Computers in Language Teaching  

20-  

2 4 

21- Researching CALL 

22-  

2 4 

23- Teachers' Barriers to the Use of CALL 

24-  

1 2 

25- Web-Based CALL  

26-  

3 6 

27- Course Management Systems (Model) and Wiki-based portfolios 

28- Online Reference Tools& E-Learning  

29-  

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .73

 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32  10 - - 22 ساعات التدريس الفعلية
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 32  10 - - 22 ملعتمدةالساعات ا

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .74

  الث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .75

 دد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحي

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -

 رجات التعلم املستهدفة.: ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع راثنياً  -

ها واسةاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ررجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ررجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -
 رجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ر

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

التعرف على التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في تعليم اللغة  1-1

 كلغة أجنبيةاإلنجليزية 
 املناقشة الشفهية  التعلم الذايت –احملاضرة

 أسئلة شفهيه للتقييم  احملاضرة  معرفة المصطلحات المرتبطة بهذا المجال  1-2

 مناقشة شفهية  حماضرة ومناقشة  معرفة التطور التاريخي الستخدام التكنولوجيا في تعليم اللغة. 1-3

 مناقشة  التعلم التعاوين  تخدام التكنولوجيا في تعليم اللغة.التعرف على القيمة المضافة الس 1-4

 املهارات املعرفية 2

تطبيق التدريس ابستخدام  القدرة على تطبيق التكنولوجيا الحديثة في تدريس اللغة اإلنجليزية 2-1
 التكنولوجيا احلديثة 

 عرض للدروس 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

ستخدام القدرة على تصميم انشطة تدريسية لمهارات اللغة با 2-2

 التكنولوجيا.
 تغذية راجعة وتقومي مستمر مشروع

2-3  

تحليل الدراسات العلمية المتعلقة باستخدام التكنولوجيا في تعليم 

 اللغة.

 ورش عمل  عروض وورش عمل 

    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين إكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن  موعات تعاونية 3-1

 األسئلة الشفهية ةاحلوار واملناقش إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2

املناقشة واملشاركة اجلماعية  مهارات االنصات الفعال   3-3
 واحلوار 

 املالحظة املقننة 

قوائم تقومي ذايت  حل املشكالت  مهارات التعلم الذايت  3-4
 موعات للمج

تكوين فرق عمل إلجناز  مهارات العمل اجلماعي والتعاون  3-5
 التكليفات 

تقومي االعمال 
 اجلماعية والفردية 

قضيا ومشكالت  دراسة احلالة .  مهارات احلوار والنقاش العلمي البناء 3-6
واقعية ومالحظة 

 تفاعل الطالب معها 

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-7

    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 البحوث الفردية التدريب العملي مهارة التعامل مع مراك  ومصادر املعلومات االلكةونية 4-1

 املالحظة التدريب العملي التواصل الفعال أبنواعه املختلفة  4-2

 (وجدت كية )إناملهارات النفسية احلر  5

5-1    

5-2    

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .76

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبارع مشروع مجاعيع كتابة مقالع خطابةع تقدمي شفهيع  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %15 خالل الفصل واملداخالت واملناقشة املشاركة 

 %15 الرابع اعداد تقارير عن التكنولوجيا احلديثةيف تدريس اللغة االجنلي ية 

1 
عرض لتطبيق تدريس احدى املهارات ابستخدام التكنولوجيا احلديثة يف تدريس 

 اللغة اإلجنلي ية.

 %15 الثامن

 %15 الثاين عشر لبحث التكنولوجيا احلديثة يف االسةاتيجيات احلديثة مشروع مجاعي  2

 %40 السادس عشر اختبار هنائي 3

 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .ل

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 ل أسبوع(.  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف ك

ساعات أسبوعياع كما يتم 3وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل  االستشارات واإلرشاد األكادةي
 ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.
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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبيةع الربجمياتع واألسطواانت املدجمة:. 4

 لتعليمية تطبيقات جوجل ا -
 Microsoft Office-حزمةبرانجمميكروسوفتاوفيس -
 السبورةالذكية. -

 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -

 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .أأأ

بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 
 املخترباتع وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحةع وغريها(:الدراسية و 

 املباين )قاعات احملاضراتع واملخترباتع وقاعات العرضع واملعاملع وغريها(: .46

 جمهزة تقنياً  قاعات دراسية -
 معامل الكلية والقسم. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانتع واللوحات الذكيةع والربجميات وغريها(:  .47

 زة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية.استخدام أجه -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدةية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصةع فاذكرهاع أو أرفق قائمة هبا(: .48

 نت(توفري شبكة )اإلنرت  -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .تتتت

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ثثثث
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 .استبانةتقيسمدىرضاالطالبوقناعتهبأداءأستاذ املقررعوفهمهواستيعاهبوتقبلهلمامت -
 .مقابلةعينةمنطالابملقرر -

 بل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من ق .جججج

 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييمالذايت  -
 .استخدامأداةلقياسالتفاعالللفظيداخاللقاعة الدراسية -
 .دعم النظراء -
 .استطالعآراءالزمالءاملشاركينفيتدريساملقرر -

 يس:تطوير التدر  إجراءات .حححح

 والعمل على توظيفه يف املقرر. لبحوث تعليم وتعلم الرايضياتمتابعة ما يستجد يف جما -

 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 .)دعم النظراء( م لتبادل اخلرباتاالجتماعات الدورية ألعضاء القس -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.  -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  .خخخخ
دريس من هيئة تدريس مستقلنيع والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة ت

 مؤسسة أخرى(:

 . تدقيقومراجعةعينةمنأعمااللطلبةبواسطةجلنةخاصةمنالقسم -
 .التبادلبصورةدوريًةلتصحيحاالختبارامتعطاقمتدريسمنمؤسسةأخرى -
 .املشاركةوالتبادلفيالتصحيحوالتدقيقبينالزمالءالذينيدرسوننفساملقرر -
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 دراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر ال .دددد

 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا. -
 .حتديثاملصادرواملراجع العلميةاملرتبطةابملقرر -
 .االستفادةمنآراءاملختصينفيالعماللرتبوي -
: لتعرفمدإىفادةالطالمبنهذااملقررفيمقرراأتخرىذااتلصلةهبمث -

 .طرقالتدريساخلاصةعوتصميموتطويرالدروسعوالتدريبامليداين
 (.العربيةواألجنبية) االطالععلىاألحباثفيمجااللتخصص -
 .استخدامنتائجتقوةالطالبفيتطويراملقرر -
 .املقارنةمبقررامتماثلةفيجامعاأتخرى -

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:
 ه1/1/1440 التاريخ  ....................... .............. التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
  

 

 

 

 اسم املقرر: .... القيادة الرتبوية  

 ( 0205722-2رمز املقرر:   )  
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 اسم املؤسسة التعليمية:جامعة أم القرى ها1440حمرم  –م 2018سبتمرب   اتريخ التوصيف:

 قسم اإلدارة الةبوية والتخطيط-كلية الةبية  لقسم:ا /لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .بب
 ( 0205722-2. اسم املقرر الدراسي ورم ه: القيادة الةبوية  )1

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2 .1
 . الربانمج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 ارة الةبوية والتخطيط(برانمج الدكتوراه )قسم اإلد

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: السنة االوىل  املستوى الثاين4

 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر: مقرر القيادة الةبوية  5

 . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر: ال يوجد6

 بية. فرع أو فروع تقدمي املقرر: كلية الة 7

 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 %40 النسبة: نعم احملاضرات التقليدية قاعات .ططط

    

 %20 النسبة: نعم التعليم اإللكرتوين .ييي

    

 %20 النسبة: نعم اإلنرتنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق .ككك

    

 %10 النسبة: نعم ابملراسلة .للل
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 %10 النسبة: نعم أخرى .ممم
 

 يقات:تعل

 املكتبة اجلامعية أو اإللكةونيةالبحث واالطالع الذايت عن طريق  •
 األهداف .تت

 . ما هدف املقرر الرئيس ؟1

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب والطالبة ابملفاهيم األسببببباسبببببية يف القيادة كما يهدف إىل تعريفهم ابلقضبببببااي املعاصبببببرة  •
مميزاهتا وخصبببائص القادة ودورهم يف العمل املؤسبببسبببي داخل النظم التعليميةع كما املختلفة املتعلقة ابلقيادة الرتبويةع وأهم 

يسببببباعد الدارسبببببني على اكتسببببباب بعض املعارف حول القيادة ع كذلك يتضبببببمن املقرر تقدمي بعض املهارات القيادية اليت 
لعاملي كأحد النماذج احلديثة يف جمال ةكن االسبببرتشببباد هبا يف العمل امليداين  هذا ويقدم املقرر للدارسبببني  منوذج القيادي ا

 القيادة. 
 اذكر إبجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني املقررالدراسي. -2

اساااااااااااتخدام أحدث املراجع العلمية يف  ال القيادة الةبوية  وسااااااااااايتم الةكي  على بع  الفصاااااااااااول من بع  الكتب وبع   -
 املقاالت من دورايت علمية. 

لدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة املستخدمة يف النشرة التعريفية أو ج(  وصف املقرر ا
 الدليل(. 
 وصف عام للمقرر:

يتناول املقرر القيادة الرتبوية  ومفاهيمها  وأساليبها املعاصرة  عوقضاايها ع ومشكالهتا وحماولة وضع املقرتحات  لتطوير عمل  
 القائد الرتبوي .

 

 ت اليت  ينبغي تناوهلا:املوضوعا .77
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات



 

363 
 

القيادة الرايدية -لقيادة االستشرافية -اجتاهات حديثة يف القيادة الةبوية: القيادة االسةاتيجية 
 القيادة العاملية -القيادة اإلبداعية-

2 4 

 4 2 دايت، الظروف، واملتغريات(القيادة الةبوية ومنظمات القرن الواحد والعشرين )التح

 2 1 القيادة الةبوية والسياسة التعليمية

 4 2 قيادة التغيري يف املؤسسات الةبوية

 2 1 القيادة يف االزمات الةبوية

 2 1 القيادة وإدارة األداء يف املؤسسات التعليمية

 2 1 القيادة الةبوية واجملتمع 

 2 1 ائيةقضااي يف القيادة الةبوية النس

 4 2 قضااي ومشكالت القيادة الةبوية يف العامل العريب 

 4 2 املشروع اخلتامي

 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .78
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة
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 راسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:عدد ساعات الد .79
 

 البحث يف مصادر املعلومات التاليه:

 ساعااسبوعيا(.  5-3املكتبة املرك ية للطالبات يف اجلامعة ) -

 ساعات(. 4-3البحث يف الشبكة العنكبوتية )-

 ؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للم .80

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر  

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

 ات والعروضاحملاضر  التعرف على االجتاهات احلديثة يف القيادة الةبوية 1-1

 التعلم التعاوين

 املناقشة واحلوار

 املناقشة

 التعرف على منوذج وسي ات القائد العاملي 2-1 احلوار

 التعرف على أمهية القيادة الةبوية يف املؤسسات التعليمي 1-3

 املهارات املعرفية 2

 التقارير ثيةاألنشطة البح تطبيقات عملية الجتاهات حديثة يف القيادة الةبوية 2-1

 نقد وحتليل مشكال القيادة يف العامل العريب 2-2

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3

 املالحظة املستمرة التعاون مع  موعات العمل التعاوين 3-1

 التعلم التعاوين

 التقييم املستمر 

 القدرة على إدارة فريق العمل 2-3 املالحظة
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 ل ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصا 4

 األنشطة البحثية استخدام قواعد املعلومات 4-1

 التعليم اإللكةوين

التقارير 
واملشاركات 

 العلمية
 التفاعل مع النقاشات العلمية يف منتدى القيادة الةبوية 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

   ال يوجد 5-1

 

 مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: جدول .81
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبارع مشروع مجاعيع كتابة مقالع خطابةع تقدمي  م

 شفهيع مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  اسبوع التسليم

 النهائي

 %10 اسبوعيا املناقشات احلوارية داخل القاعة الدراسية 1

 %10 اسبوعيا مناقشات العلمية يف منتدى القيادة الةبوية )التعلم االلكةوين(املشاركة الفعالة لل 2

 %20 حسب اجلدول عرض تقدميي )اجتاهات حديثة يف القيادة الةبوية( 3

4 

 
 إدارة اجلامعات والكليات( –دراسة حالة ميدانية )إدارة التعليم  

10 20% 

 %10 12 لتعليمية املستقبليةتصور مقةح للقيادة الةبوية يف املنظمات ا 5

 %30 هناية الفصل املشروع هنائي 6

 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .م
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 ذا الغرض يف كل أسبوع (يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هل
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 مكتبية ساعتان
 اإللكرتوينالربيد 

 مصادر التعّلم -هب 

 الكتب املقررة املطلوبة:  -يف قائمة  –. أدرج 1

: دليل عملي (. قيادة التغيري2012أركع توم فيندر؛ واغنرع توين؛ كيغانع روبرت؛ الشيع ليزا؛ ليمونزع ريتشارد؛ غارنييهع جود؛ ... رامسوسنع هارييت ثوربر. )
 لتطوير مدارسنا. العبيكانللنشرع الرايض. 

 (.القيادة يف املؤسسات التعليمية .عامل الكتب للنشر والتوزيع .الرايض.2013حافظع حممد؛ املغيديع احلسن؛ البحرييعالسيد.)

ي والعشرين: تطوير مدخل اسرتاتيجي. دار الكتاب اجلامعيع (. القيادة املدرسية يف القرن احلاد2007كارع كريستوفر. )-ديفيزع برنت؛ إليسونع ليندا؛ ابورنج
 فلسطني.

 (. أفاق تطوير اإلدارة والقيادة الرتبوية يف البالد العربية. مركز الكتاب األكادةيع عمان.    2006عماد الدينع مىن مؤمتن. )

 املؤسسة احلديثة للكتابع طرابلس(. القيادة الرتبوية: مدخل اسرتاتيجي. 2010عليع حمسن عبد؛ غايلع حيدر نعمة. )

 (.القيادة اإلدارية :التحول حنو منوذج القائد العاملي .الطبعة  الثانية. آفاق اإلبداع للنشر واإلعالمع القاهرة.2008القحطاينعسامل سعيد.)

 رة العامةع الرايض.    (. القيادة اإلدارية: النظرية والتطبيق. )ترمجة صالح املعيوف(. معهد اإلدا2018نورث هاوسع بيرت. )

 (. القيادة اإلدارية النسائية: مدخل سيكولوجي. دار املؤيد للنشر و التوزيعع الرايض2004هيجانع عبدالرمحن امحد. )

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها ( : -يف قائمة  –. أدرج 2

 إلدارية يف املنظمات احلكومية: األدوار والتوقعات. معهد اإلدارة العامةع الرايض.    (. القيادات ا2014العتييبع بركات مازن. ) 

 (. هندسة القيادة الرتبوية وثقافة التغيري. الدار املنهجية للنشر والتوزيعع األردن.2018العريشي ع جربيل حسن. ) 

 وزيع والطباعةع االردن.(. القيادة الرتبوية. دار املسرية للنشر والت2013دواينع كمال سليم. )

 .   املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 اجملالت العلمية احملكمة يف اجلامعات السعودية والعربية والعاملية يف جمال العلوم الرتبوية واالدارية    

 تع واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبيةع الربجميا.  أي 4

 و.املرافق املطلوبة
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 بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات
 الدراسية واملختربات  

 املباين  .49
 قاعه دراسيه جمهزه

 مصادر تقنية   .50
 جهاز عرض –جهاز حاسب 

 مصادر أخرى .51
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات  .25
 تفاعل الطالب اثناء احملاضرة •
 االستباانت •
 التقييم االلكرتوين •
 اسةاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .26

 تقييم القسم •
 استباانت القسم •

 .إجراءات تطوير التدريس: 3

 اء هيئة التدريس.تبادل اخلربات بني أعض .27
 إقامة ورش عمل. .28
 حضور املؤمترات والندوات املتخصصة يف القيادةالرتبوية. .29
 حتديث التقنيات واملواقع والربامج اإللكرتونية التعليمية املستخدمة يف عملية التدريس. .30
 اخلرباتع .... ( تنمية املهارات التدريسية الفعالة ألعضاء هيئة التدريس )دورات تدريبيةع قراءات موجهةع تبادل .31
 تفعيل دور الطالب يف تطوير اسرتاتيجيات التدريس ) املشاركة واملناقشةع البحث الذايتع ..... .32

ة دوريٍة لتصحيح .إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلنيع والتبادل بصور 4

 ات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:االختبار 

 مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين. .33
 مقارنة نتائج الطالب بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسم. .34

 .ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:5

 زمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطالب والطالبات.إجراء التعديالت الال •
 عقد االجتماعات الدورية ألعضاء هيئة التدريس املقرر ملناقشة إجيابيات وسلبيات احملتوىع واقرتاحات التعديل والتطوير. )شهرية( •
 مراجعة جلان اخلطط الدراسية واجلودة لتوصيف املقرر ومفرداته. )فصلية( •
 حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال. •
 توظيف النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب للمقرر يف حتسينه وتطويره. •
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 نظرايت التعلم والتعليم اسم املقرر:  

 (2-0206623) نفس    رمز املقرر:      
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية: 144../2./22اتريخ التوصيف:

 علم النفس /القسم:كلية الرتبية  /لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ثث
 ( 1نظرايت التعلم والتعليم). اسم املقرر الدراسي ورم ه: 1 .89
 ساعتانة: . عدد الساعات املعتمد2 .90
برانمج املاجستري يف ختصصات علم النفس/ وبرانمج الدكتوراه . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .91

 لألقسام األخرى بكلية الةبية.
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوى الثاين وى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . ا السنة أو املست4 .92
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .93
 ال يوجد. املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .94
 ة وال اهر.كلية الةبية ابلعابدي. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  7 .95

 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 %70 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ننن
    

  النسبة:  التعليم اإللكةوين .سسس
    

 %30 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت( .ععع
    

  النسبة:  ابملراسلة .ففف
    

  النسبة:  أخرى .صصص
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 تعليقات:

 

 األهداف .جج
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

أن يتعرف الطالب على العالقة ما بني املعرفة والعلم والنظرية ومعايري احلكم على النظرية ومقارنتها. وكذل  مناقشة 
نظرايت التعلم )الكالسيكية واالجتماعية واملعرفية(. وحتليل ونقد ما جاءت به كل منها. وكذل  تطبيق نظرايت التعلم 

 .  يف املواقف الصفية

)مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر  جياز أي خطط  -2

 اإلنةنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  

ة اإلجنليزية أو العربية يف موضوعات متابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغ ▪
 املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا اجملال.

استخدام أسلوب جمموعات الرتكيز هناية كل فصل دراسي إلجراء مناقشات معمقة بني أعضاء هيئة  ▪
 التدريس املعنيني ابملقرر واحلصول على تغذية راجعة منهم حول املقرر إلجراء التعديالت املناسبة.

احلصول على التغذية الراجعة من قبل الطالب خبصوص املقرر أثناء تدريس املقررع وذلك ابستخدام  ▪
ع ومقياس LEARNع ومنوذج Plus/Deltaأساليب التغذية الراجعة مثل أداة التغذية الراجعة 

 .(CIQ)التحري الناقد 
علمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات ال ▪

 التدريس والطالب.
 استخدام اسرتاتيجيات جديدة يف التدريس واستخدام متزايد ملصادر شبكة االنرتنت. ▪

 

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ع



 

371 
 

ر بتقدمي مفهوم علم نفس التعلم وخصائص التعلم وطرق قياسه وعالقة التعلم ابلتعليم والفرق بينهما وبع  يهتم املقر 
نظرايت التعلم مثل نظرية  ورندي  وابفلوف وسكنر وجثري وهل وتوملان واجلشتالت وابندورا  واوزبل وبياجيه وبرونر ونظرية 

 معاجلة املعلومات

 

 ا:املوضوعات اليت ينبغي تناوهل .1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

مقدمة عامة تشمل مفهوم املعرفة والعلم والطريقة العلمية وخطوات التفكري العلمي -1
و معىن البحث العلمي ومفهوم النظرية وفوائدها وخصائصها ومعايري احلكم عليها 

 ومقارنتها.

 

2 

 

4 

ياسه، وعوامل التعلم، مفهوم التعليم مفهوم التعلم وتعريفه وخصائصه، وطرق ق -2
 وعالقة التعلم ابلتعليم وكذل  الفروق بينهما

2 4 

 2 1 نظرية التعلم ابحملاولة واخلطأ عند  ورندي  وتطبيقالا الةبوية-3

 2 1 نظرية األشراط الكالسيكي عند ابفلوف وتطبيقالا الةبوية-4

 2 1 ا الةبويةنظرية التعلم اإلجرائي عند سكنر وتطبيقال -5

 2 1 نظرية التعلم عند جثري وتطبيقالا الةبوية -6

 2 1 نظرية التعلم عند هل وتطبيقالا الةبوية-7

 2 1 نظرية التعلم القصدي عند توملان وتطبيقالا الةبوية -8

 2 1 نظرية اجلشتلط )االستبصار( وتطبيقالا الةبوية. -9

 2 1 ند ابندورا وتطبيقالا الةبويةنظرية التعلم االجتماعي ع -10

 2 1 نظرية أوزبل للتعلم املعريف وتطبيقالا الةبوية -11
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 2 1 نظرية بياجيه يف النمو املعريف وتطبيقالا الةبوية -12

 2 1 نظرية برونر يف النمو املعريف وتطبيقالا الةبوية -13

 2 1 نظرية معاجلة املعلومات وتطبيقالا الةبوية-14

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32  - - - 16 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: .3
 بوعيا.ساعتان أس

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .٤
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 اس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقيأوالً  -
 : ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ررجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ة وطرق تقييمها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ررجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ررجات تعلم املقرر املستهدفاثلثاً  -

االت واسةاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ررجات تعلم يف كل  ال من  
 التعلم.

 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
تدريس اسرتاتيجيات ال

 للمقرر
 طرق التقومي
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 املعرفة 1

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 

احملاضرة واإللقاء  - يُعرف مفهوم كل من املعرفة والعلم والنظرية 1-1
ابستخدام جهاز عارض 

 البياانت.
 املناقشة واحلوار  -
 خرائط املفاهيم -
 التدريس حبل املشكالت -
التدريس ذو املعىن  -

ابستخدام املنظمات 
املتقدمة وتنشيط املعرفة 

 السابقة.
التدريس الفردي ابلرجوع  -

إىل املكتبة ومواقع 
االنةنت إل راء املعلومات 

 حول النظرايت.
 

 املناقشات الصفية. -
 التقارير والبحوث العلمية. -
الواجبات الفردية  -

 واجلماعية.
 لعروض الصفية. -
االختبارات)من نوع  -

االختيار من متعدد واملقايل 
 القصري(.

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

 .األنشطة ومهام األداء

 حيدد خطوات الطريقة العلمية والتفكري العلمي. 1-2

 يصف مفهومي التعلم والتعليم والعالقة بينهما. 1-3
 يستعرض رتلف نظرايت التعلم الكالسيكية واحلديثة. 1-4
 .حيدد التطبيقات الةبوية للنظرايت التعلم 1-5

  

 املهارات املعرفية 2

 :بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن 

 العصف الذهين. - يطبق نظرايت التعلم يف املواقف اليت تواجهه. 2-1

 التدريس حبل املشكالت.-

 احلوار وطرح األسئلة -

 البحث واالستنتاج.

 املناقشات الصفية. -

 كتابة التقارير العلمية.  -

 الواجبات الفردية واجلماعية. -

حيلل نظرايت التعلم وينقدها ويقييمها وفق معايري الكفاية  2-2
 الشكلية وكفاية حمتوى النظرايت.

يبتكر حالل مشكالت التعلم والنسيان بطريقة إبداعية وفق  2-3
 القوانني والتطبيقات الةبوية لنظرايت التعلم والتعليم.
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إحاادى طرائق التعلم القااائمااة - APAلتقارير وفق نظام يكتب البحوث العلمية وا 
على مرك يااة املتعلم مثاال التعلم 

وين، أو التعلم النشاااااااااااااااط، التعااا
املعتمادة على تصاااااااااااااااميم مهاام 

 األداء وفقا لسياق احلياة.

االختبارات ) حبيث متثل أسئلة  -
% من  50حل املشكالت 

  موع أسئلة االختبارات(.

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  مي األنشطة لتقو
 ومهام األداء.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 3

 املناقشة واحلوار - يتقبل اآلراء من اآلخرين بعيدا عن االنفعال. 3-1

تنفيذ واجبات فردية  -
تتطلب االعتماد على 

 االنةنت والرجوع إىل املكتبة.

 ناظرةلعب األدوار امل -

 تنفيذ مشاريع حبث مجاعية -

 دراسة احلالة -

 املناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية واجلماعية.-

التقومي الاااااذايت، وتقومي األقران -
 وتقوم األستاذ ابستخدام:

قاااااااااعاااااااادة أداء وصاااااااااااااااااااااافاااااااياااااااة  -
(Rubric)  لتقومي األنشطة
 ومهام األداء.

قاااااااااعاااااااادة أداء وصاااااااااااااااااااااافاااااااايااااااااة  -
(Rubric)  لتقومي مهاااارات

 الشخصية.العالقات 
قاااااااااعاااااااادة أداء وصاااااااااااااااااااااافاااااااايااااااااة  -

(Rubric)  لتقومي مهاااارات
حتمااااال املساااااااااااااااؤولياااااة، والعماااال 

 ضمن فريق.
حقيبة إجناز جتمع مجيع األنشطة 

 والنتاجات وأدوات التقومي

 يتجاوب مع اآلخرين بفاعلية ووضوح. 3-2

 يتعاون مع زمالئه  يف الواجبات اجلماعية. 

على الذات فيما يسند إليه من عروض يتحمل املسؤولية األخالقية ويعتمد  
 وحبوث علمية .

 يستمع إىل الفكر املخالف دون تشنج ويرد عليه مبوضوعية. 

 يلت م ابلسلوك املسؤول الذي يتوافق مع أخالقيات مهنة التعليم. 
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 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 لطالب أن:بنهاية املقرر يتوقع من ا 

 طرح األسئلة - يتواصل مع أفراد  موعته لتفعيل احلوار الفعال بينهم. 4-1

العروض الصفية ابستخدام  -
power point  ومقاطع الفيديو

 ذات العالقة.

 املناقشات الصفية . -

 املناقشات الصفية. -

 الواجبات الفردية واجلماعية.-

التقومي الاااااذايت، وتقومي األقران -
 ستاذ ابستخدام:وتقوم األ

قاااااااااعاااااااادة أداء وصاااااااااااااااااااااافاااااااياااااااة  -
(Rubric)  لتقومي األنشطة
 ومهام األداء.

قاااااااااعاااااااادة أداء وصاااااااااااااااااااااافاااااااايااااااااة  -
(Rubric)  لتقومي مهاااارات

 العالقات الشخصية.
قاااااااااعاااااااادة أداء وصاااااااااااااااااااااافاااااااايااااااااة  -

(Rubric)  لتقومي مهاااارات
حتمااااال املساااااااااااااااؤولياااااة، والعماااال 

 ضمن فريق.
حااقااياابااااااااة إجناااااااااز جتاامااع مجاايااع  -

األنشاااااااااطة والنتاجات وأدوات 
 التقومي

يصيغ مشروعا حبثيا مبفرده أو ابلتعاون مع  موعته ألحدى  
 النظرايت.

 ويعد تقريرا وافيا عنها، ويعرضه يف الصف.

ويستخدم التغذية الراجعة من أستاذه وأقرانه لتحسني جودة 
 العمل.

يصيغ مشروعا حبثيا يستخدم فيه مبفرده أو ابلتعاون مع  موعته  
 ة أو التعليمية.لتحليل أحد املشكالت الصفي

 ويعد تقريرا وافيا عنها ، ويعرضه يف الصف. 

ويستخدم التغذية الراجعة من أستاذه وأقرانه لتحسني جودة 
 العمل.

 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

 ال يوجد 5-1

 

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .٥
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األسبوع احملدد  رع مشروع مجاعيع كتابة مقالع خطابةع تقدمي شفهيع مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبا م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 طوال الفصل  احلوار واملناقشة وااللت ام أبخالقيات الطالب/ املعلم 1

 %10 طوال الفصل الواجبات البيتية/ التطبيقية 2

 %20 13-5 ستخدام تقنية االتصاالت أو املعلوماتعرض إحدى نظرايت التعلم اب 3

 %20 6 االختبار النصفي ) اختيار من متعدد ومقايل قصري( 4

 %40 15 االختبار النهائي ) اختيار من متعدد ومقايل قصري( 5

 

 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .ن

واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات 
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلبالم واستفسارالم وتقدمي  -
 اإلرشاد األكادميي هلم.

موعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطالب يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات وتقدمي اإلرشاد تكوين   -
 األكادميي للطالب يف أي وقت حيتاجونه.

 ت ويد الطالب ابلربيد اإللكةوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقدمي اإلرشاد األكادميي. -
 

 مصادر التعّلم .ببب
 الكتب املقررة املطلوبة: –يف قائمة –درج. أ1

 ، دار الشروق  2( نظرايت التعلم ، الطبعة  2006عماد ال غلول )  -1 •
 ( نظرايت التعلم والتعليم . عمان ، دار الفكر   2005يوسف قطامى )  -2 •
 املسرية ،  ، عمان ،دار 1( نظرايت التعلم ،ط2015عدانن العتوم ، عبدالناصر اجلراح ، فراس اجلداوي ) -3 •
 ( ، علم نفس التعلم ، دار النهضة. 2003مرمي سليم )  -4 •

 (.سيكولوجية التعلم بني املنظور االرتباطي واملنظور املعريف، دار النشر للجامعات2004ال ايت، فتحي مصطفى) -5
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 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: –يف قائمة –. أدرج2

 ( نظرايت التعلم وتطبيقالا الةبوية . عمان . دار الثقافة  2007بد اهلادى ) جودت ع •
قدرات عقليه (  –عمليات معرفيه  –( سيكولوجيه التعلم ) نظرايت 2012عواطف حممد حممد حسانيني )  •

 ، املكتبة األكادميية
 بيقية، عمان ، دار املسرية األسس النظرية والتط –( سيكولوجية التعلم والتعليم  2001سامي حممد ملحم ) •
 ، بريوت . دار العلم للماليني  6( نظرايت التعلم والتعليم ،. ط 1991فاخر عاقل )  •
سارنوف ، مدني  ، وهوارد ، بوليو ، والي بيث ، لوفتس ترمجه ) حممد عمادالدين امساعيل ، حممد عثمان  •

 ( التعلم ، دار الشروق  1973جنايت ( ) 
 ، الكويت: سلسلة عامل املعرفة. 10( نظرايت التعلم: دراسة مقارنة ، ترمجة علي حسني. وعطية حممد هنا، العدد 1986ينريميوندجي )غازدا، جورج، وكورس

 

 . . أدرج املواد اإللكةونية ومواقع اإلنةنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:ا:3

http://www.APA.org 

liupsyshttp://www.am.org 

http://www.hayatnafs.com 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت املد ة:. أدرج أي 4

 الربامج التعليمية يف  ال التعلم والتعليم

 

 املرافق املطلوبة .تتت
ي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات بنين متطلبات املقرر الدراس

 الدراسية واملختربات، وعدد أجه ة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:  

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:-1

 ( طالبات.20)قاعة اجتماعات مبقاعد متحركة سعة 

 قاعة حماضرات عادية متوافر فيها بروجكة وحاسب آيل.

http://www.apa.org/
http://www.am.org/
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:: -2

 Data Showجهاز عارض البياانت 

 قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهي ات رربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق -3

 ال يوجد 

 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ذذذذ
 اسةاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: -1

 

 حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد يف املقرر. -
 تقييم مستوى البحوث العلمية والتقارير. -
 (Rubric)ة تقومي الطالب ابستخدام قاعدة أداء وصفي -
 نتائج الطالبات على االختبار النهائي. -

 ا اسةاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:-2

 

 تبادل ال ايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس.  -
 الستشارة يف التدريس من قبل النظراء يف التدريس. -
 راء )األقران( يف التدريس. تبادل ال ايرات واخلربات بني النظ  -
 التقومي الذايت. -

 إجراءات تطوير التدريس:-3

تكوين  تمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس وهو برانمج يتضمن سارسات مهمة تتمثل يف تبادل ال ايرات  -
عن إجراءات  واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس، واالستشارة يف التدريس سا يقدم تغذية راجعة و رية

 التدريس وتطويرها.
 االلتحاق بدورات/ وورش عمل حول التدريس الفعال وجودته. -



 

379 
 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  -4
 ت مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبا

تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني. مقارنة أداء الطلبة مبثلهم يف أي جامعة 
أخرى ، وتوحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس يف هذه اجلامعة، ومقارنة الدرجات النهائية 

 اجلامعتني. للطلبة يف

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: -5

 تقييم ذايت عام للمقرر.-

 حتليل نتائج استبانه األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف.-

يهتم بتكوين  موعات الةكي  من املتخصصني أيضا من خالل تكوين  تمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس وهو برانمج -
يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل 

 إجراء األحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية.
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 إسم املؤسسة التعليمية:جامعه  ام القرى 1440-2-20 اتريخ التوصيف:

 كلية الةبية / املناهج وطرق التدريسالقسم: /لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .حح
 3-020270446دراسةمستقلةيف تدريس اللغة اإلجنلي ية      :ر الدراسي ورم ه. اسم املقر 1

96.  
 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .97

)يف حال وجود مقرر عام  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: دكتوراة يف املناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنلي ية3

  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(يف عدة برامج، بني هذا بدالً 

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الرابع4 .98
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(: 5 .99

 . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال  يوجد6 .100
 ال اهر وغريها( -ؤسسة التعليمية: :  املقرات الرئيسة للجامعه )العابدية . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للم7 .101
 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية
    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكةوين
    

 %10 النسبة: %10 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت(
    

  النسبة:  ابملراسلة
    

  النسبة:  أخرى
 

 تعليقات:
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 األهداف

  ماهدف املقرر الرئيس -1

يهدف هذا املقرر  إىل ت ويد الطالب  ابملفاهيم  األساسية للبحث العلمي ابللغة االجنلي ية  كما ويرك  هذا املقرر على إكساب  
حتديد املشكلة ووضع خطة البحث ومجع وحتليل البياانت وكتابة البحث الطالب املهارات األساسية يف البحث العلمي وتشمل 

 .النهائي واختيار املنهج املناسب وتطبيق األساليب اإلحصائية يف معاجلة املشكالت ودراسة العالقات وفحص الفرضيات

 هذا املقرر أن يكون قادرا على : يتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة

 ع رتلفة من مناهج البحث.وصف أنوا • 

 حتديد نقاط القوة والضعف يف تصميم الدراسات املختلفة • 

 تقييم ما إذا كانت الدراسات البحثية تستخدم تصميم الدراسة األكثر مالءمة • 

 معرفة املناهج املختلفة مناسبة / غري مناسبة• 

 فهم أساسي ألساليب التحليل اإلحصائي اليت ميكن استخدامها• 

 تطوير فهم أنواع املناهج اليت ميكن استخدامها للتحليل اإلحصائي يف كل نوع من تصميم الدراسة • 

)مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنةنت، والتغيريات املقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر  جياز أي خطط -2

 اجلديدة يف  ال الدراسة(.   يف  احملتوى كنتيجة لألحباث

 استخدام الكمبيوتر يف الوصول اىل مجيع املواقع اليت قد تساعد يف تطوير مهارات الطالب ومعارفه اإلحصائية.  -1
 استخدام الشبكة الداخلية للبحث عن أفكار وتطورات جديدة يف هذا اجملال -2
 يع املواضيع املقدمةاستخدام الربامج املختلفة اليت تساعدهم على االستفادة من مج  -3
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ط

وصف عام للمقرر:يهدف هذا املقرر  إىل ت ويد الطالب  ابملفاهيم  األساسية للبحث العلمي كما ويرك   هذا املساق على إكساب  
 ب املهارات األساسية يف البحث العلميالطال
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 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .82
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 تعريف ابملقرر وحتديد اهدافه و واجبات الطلبة

 6 2 مناهج البحث العلمي 

 3 1 طرق احلصول على املعرفة -مفهوم العلم  وأهدافه 

 3 1 ث واإلملام أبنواع البحوث  املختلفةأنواع مناهج البح

صياغة أهداف  -صياغة مشكلة البحث سواء كانت أسئلة أو فرضيات  -مواصفات عنوان البحث اجليد 
 وأمهية البحث

2 6 

 أمهية اإلطار النظري والدراسات السابقة يف البحث 

 

2 6 

األساليب  –أدوات الدراسة  –العينة  –حمتوايت فصل الطريقة واإلجراءات املتمثلة يف جمتمع الدراسة 

 .اإلحصائية املستخدمة
1 3 

 6 2 كيفية البحث عن املصادر واملراجع يف املكتبات وابستعمال االنرتنت  

 6 2 كيفية التوثيق من املراجع واملصادر املختلفة

 6 2 مناقشة خمططات البحوث مع الطلبة وإعطاء تغذية راجعة عليها  . 

 

   اعات املقرر وتوزيعها: إمجايل عدد س .83
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 48 - 10 -  38 ساعات التدريس الفعلية

 48 - 10 -  38 الساعات املعتمدة
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 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف(اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً: .84
 ات اخلاصة ابملقرر الث ساعات إلجناز التكليف

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .85

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر،حبيث تكون أوالً  -
 : ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ررجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ر املستهدفة وطرق تقييمها واسةاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ررجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ررجات تعلم املقر اثلثاً  -

 لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ررجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 طرق التقومي اتيجيااتلتدريس للمقرراسرت  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

  احملاضرة أن يتعرف على مناهج البحث العلمي ابللغه االجنليزية 1-1

 اسئلة شفوية

 اختبار دوري املناقشة واحلوار طرق احلصول على املعرفة  -أن يتعرف على مفهوم العلم  وأهدافه  1-2

 ترمجه فردية حل املشكالت ملام أبنواع البحوث  املختلفةأن يتعرف على أنواع مناهج البحث واإل 1-3

صياغة مشكلة البحث سواء  -أن يتعرف على مواصفات عنوان البحث اجليد  1-4
 صياغة أهداف وأمهية البحث -كانت أسئلة أو فرضيات 

 اختبار هنائي التعلم التعاوين

  والعصف الذهين  البحث أن يتعرف على أمهية اإلطار النظري والدراسات السابقة يف 1-5
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 –أن يتعرف على حمتوايت فصل الطريقة واإلجراءات املتمثلة يف جمتمع الدراسة  1-6

 .األساليب اإلحصائية املستخدمة –أدوات الدراسة  –العينة 
  

أن يتعرف على كيفية البحث عن املصادر واملراجع يف املكتبات وابستعمال  
 االنرتنت

  

 فيةاملهارات املعر  2

 املناقشة عرض املادة ابلبوربونيت مقاالت وموضوعات عن املوضوع مكتبوة ابللغة االجنليزية - 2-1

 واجبات من لية مناقشة أن يفهم الطالب العالقة بينة وبني املدرس - 2-2

   موعات للعمل مع بع  بشكل تعاوين مناقشة االفكار الواردة ابلكتاب - 2-3

 شخصية وحتمل املسؤولية مهارات العالقات ال 3

ترمجه املعاين  تكليف الطالب ابلتحضري التواصل مع االخرين 3-1
 كمجموعه

املشاركه يف صياغه  املناقشة التعامل اإلجيايب 3-2
 االفكار

  املشاركه يف الواجبات العمل مع اجملموعات 

    

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

الدرجه تكون على  تكليفهم ابملشاركه يف أعمال مجاعية التواصل الطاليب فيما بينهم 4-1
عملية التشارك 

 والتنسيق فيما بينهم

  عروض التقدمي تكون مشةكه التعاون واملشاركه يف جتيهز عروض التقدمي 4-2

   املشاركه يف تصوير املقاالت وتوزيعها على اجملموعه 

 (وجدت سية احلركية )إناملهارات النف 5
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   ال يوجد 5-1

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .86
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبارع مشروع مجاعيع كتابة مقالعخطابةع تقدمي شفهيع مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 20 2 وحدة مع عمل عرض بور بونيتشرح وتطبيق موضوع من كل  1

 5 4 احضار مقالة عن املوضوع الذي يتم مناقشتة وعرضة 2

 20 10 مشروع مجاعي 3

 20 6 اختبار نصفي 4

 15 12 عمل ملخص جلميع املواضيع اليت مت اعطائها مع تسليم حبث 5

 30 15 اختبار هنائي 6

 

 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .ه

أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي  ترتيبات إاتحة
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 

ساعات أسبوعيا كما  يتم ختصيص  3ريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول ال مين للساعات املكتبية لعضو هيئة التد
 وسائل للتواصل االلكةوين املت امن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة .

 

 مصادر التعّلم .ثثث
 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .1
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 نت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. أدرج املواد اإللكةونية ومواقع اإلنة 3

• Library Website 

You can access the library catalog, eBooks, journals and databases, research help, and more from the library's website. 

• UFind Catalog 

Find books, magazines, and more through SIUE's online catalog. Create a UFind account to renew books online and 
request item delivery 

• I-Share 

Find books, DVDs, government documents and more in 79 Illinois academic libraries (including Lovejoy Library). 
Request books directly from other I-Share libraries and have them delivered to you at Lovejoy Library. 

• Databases 

.specific journal by titleLooking for journal articles? Find databases by subject, or search for a  

• ILLiad - Interlibrary Loan 

Have journal articles from other academic libraries delivered to you at Lovejoy Library. Articles are often delivered 
electronically to your desktop within 24 to 48 hours. 

• Research Guides 

General subject, topical and course-related guides created by SIUE Librarians 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات،لواألسطواانت املد ة:. أدرج أي 4

http://www.siue.edu/lovejoylibrary
http://vufind.carli.illinois.edu/vf-sie/Search/Home
https://i-share.carli.illinois.edu/uc/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/misc/new/dblist.shtml?term=&submit=Find
http://sfx.carli.illinois.edu/sfxsie/az/
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/services/loan.shtml
http://siue.libguides.com/
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 تطبيقات جوجل -

 أوفيسمايكروسوفت  -

 السبورة الذكية -

 

 املرافق املطلوبة.ججج
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجه ة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 قاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، و  .52
 قاعات دراسية  ه ة تقنيا -

  معامل القسم والكلية -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .53
 

 استخدام اجه ة احلاسب األيل اخلاصة الشخصية

 ية مرتبطة ابملقرراستخدام أجه ة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليم

 ورات الذكيةالسب

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهي ات رربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .54
 توفر شبكة اإلنةنت

 

 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .رررر
 تدريس:اسةاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية ال .35
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 رضا الطالب وقناعتة أبداء أستاذ املقرر وفهمه واستيعابة وتقبلة ملا مت تعلمه استبانه تقيس مدى -

 استبانه للحصول على التغذية الراجعه -

 مقابلة عينة من طالب املقرر -

 اسةاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .36
 نتائج الطالب -

 جنازسجالت اإل -

 ملف تقومي املقرر -

 تقيم األقران -

 التقيم الذايت -

 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعه الدراسية -

 دعم النظراء -

 استطالع أراء ال مالء املشاركني يف تدريس املقرر -

 إجراءات تطوير التدريس: .37
 

 ي ية والعمل على توظيفة يف املقررمتابعة ما يستجد يف  ال حبوث تعليم وتعلم اللغة اإلجنل -

 ملف التدريس -

 السمينارات العلمية -

 حضور املؤمترات والندوات التخصصية -

 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء( -
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 وسائل التواصل االجتماعي اإللكةوين -

صحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق ت .38
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 

 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم -

 ات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرىالتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبار  -

 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني ال مالء الذين يدرسون نفس املقرر  -      

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .39
 الب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيامراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الط -

 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبظة ابملقرر -

 االستفادة من أراء املختصن يف العمل الةبوي -

معرفة  مدى استفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة بة مثل طرق التدريس اخلاصة وتصميم وتطوير  -
 امليداينالدروس والتدريب 

 االطالع على األحباث يف  ال التخصص )العربية واالجنبية( -

 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر -

 مبقررارت سا لة يف جامعات أخر املقارنه -       
 

 

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

 ه1/1/1440 التاريخ  .... ................................. التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر:    بناء أدوات البحث   

 2-0206622قياس   رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: ها1440-2-19اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس -لةبيةاالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خخ
 . اسم املقرر الدراسي ورم ه: بناء أدوات البحث 1

 ساعة 2. عدد الساعات املعتمدة: 2

. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: الدبلوم يف القياس والتقومي، متطلب قسم إجباري 3
 حلة املاجستري يف مجيع ختصصات علم النفس، متطلب كلية اختياري يف مرحلة الدكتوراةيف مر 

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الثاين4

 ملقرر )إن وجدت(:  ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا ا5

 . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: اليوجد6

 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7

 املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية )العابديه، ال اهر(.
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 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  احملاضرات التقليدية قاعات .ققق
    

 - النسبة: - التعليم اإللكةوين .ررر
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت( .ششش
    

 - النسبة: - ابملراسلة .تتت
    

 - النسبة: - أخرى تذكر .ثثث
 

 تعليقات:

 األهداف .دد
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ة النظرية والتطبيقية لبناء أدوات البحث.إكساب الطالب األسس العلمي

 

)مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر  جياز أي خطط  -2

 اإلنةنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  

لتطبيقية لبناء أدوات البحث ، ومتابعة مصادر املعلومات املختلفة ملواكبة التطور احلاصل يف هذا الةكي  على اجلوانب ا
التخصص، واملراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء 

 هيئة التدريس والطالب.

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .د
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 وصف عام للمقرر:

ابجلانب التطبيقي هدف املقرر إىل تعريف الطالب أبساسيات بناء أدوات البحث التقليدية وهي: االختبارات، االستباانت، املالحظة واملقابلة، مع االهتمام ي
البحث مثل: سالمل التقدير لبناء هذه املقاييس والتحقق من جودة خصاصها السيكومةية، ابإلضافة إىل تعريف الطالب ابالجتاهات احلديثة يف بناء أدوات 

 ، املوازين متعددة األبعاد.Rubricsاللفظي 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .87
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 أدوات البحث العلمي، املفهوم، االستخدامات، األنواع.

 االختبارات:

 ة(تعريفها، أمهيتها، أنواعها )معرفية، أدائية، تشخيصي •
 إجراءات تطبيقها، ضبط املتغريات. •
 Z-score, Percentile and Percentile Ranksالدرجات احملولة:  •
 حتليل البند االختباري التحصيلي: •

 معامالت صعوبة وسهولة وتباين البند •
معامل متيي  االختبار التحصيلي )اجملموعتني املتطرفة، معامل االرتباط  •

 الثنائي املتسلسل(
 ء البنود االختبارية التحصيلية.معايري انتقا •

 إجراءات التحقق من  بات وصدق االختبارات. •

4 8 

 تعريف االستبانة، أمهيتها،  االت استخدامها، عيوهبا وسي الا. •
مدخل ملوازين االستجابة: التقدير اجلمعي )ليكرت(، الةاكمي )جتمان(، متاي  معاين  •

 املفاهيم، التصنيف الةتييب.
 ستباانت:طرق بناء اال •

 فحص اإلطار النظري للمتغري. •
 اجملموعات املركَّ ة. •
 تطوير االستباانت. •

 خطوات بناء االستبانة: •
 معايري اختيار وصياغة العبارات. •
 معايري اختيار مي ان االستجابة. •
 التحكيم: حساب  بات احملكمني. •

 االستباانت الورقية واإللكةونية. •
 ستبانة.طرق تنظيم وإدارة التطبيق العملي لال •
 صدق و بات االستبانة. •

6 12 

 4 2 تعريف املالحظة، أنواعها، م اايها وعيوهبا.
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .87
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 مصادر اخلطأ يف أساليب املالحظة.

 أمناط بطاقة تسجيل املالحظة:

 جداول املالحظة. •
 قوائم الرصد. •
 سالمل التقدير. •

 تصميم استمارة أو بطاقة تسجيل املالحظة.

 خطوات إجراء املالحظة.

 ة املالحظة.صدق و بات بطاق

 تعريف املقابلة، أنواعها، م اايها وعيوهبا.

 تصميم دليل املقابلة. •

 استمارة املقابلة. •

 تقنني إجراءات املقابلة. •

 أخطاء التسجيل. •

 صدق و بات املقابلة. •

2 4 

اجتاهات حديثة يف بناء أدوات البحث مثل: سالمل التقدير اللفظية، املقاييس متعددة 
 داالبعا

1 2 

 

 ......................................................................... مالحظات جهة التحكيم

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .88
 موعاجمل أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32 ساعة اختبار هنائي 2 12 - - 15 ساعات التدريس الفعلية
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 2 - -   2 الساعات املعتمدة

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -الدراسة  عدد ساعات .89

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .90
 لمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين ل

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ررجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ياس وتقومي ررجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق ررجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسةاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قاثلثاً  -

 لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ررجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 

 املعرفة 1

 احملاضرات يشرح األسس النظرية لبناء أدوات البحث وحساب خصائصها السيكومةية.  11 -1

 التعلم النشط

 تكليف فردي

 بار حتصيلياخت

 علميتقرير 

 اختبار حتصيلي يوضح معايري انتقاء البنود االختبارية التحصيلية.  12 -1

 علميتقرير 

 تكليف مجاعي يستعرض إجراءات تطبيق أدوات مجع املعلومات.  13 -1

 اختبار حتصيلي

 علميتقرير 

 اختبار حتصيلي يفسر سبب اختيار مي ان االستجابة.  14 -1

 تكليف فردي  بناء أدوات البحث.يشرح االجتاهات احلديثة يف  15 -1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 اختبار حتصيلي

 املهارات املعرفية 2

 احملاضرات يقارن بني أنواع أدوات مجع املعلومات  9 -2

 التعلم النشط

 

 تكليف فردي

 اختبار حتصيلي

 تكليف مجاعي ميي  بني إجراءات التحقق من صدق و بات لألنواع املختلفة ألدوات البحث العلمي.  10 -2

 ياختبار حتصيل

 علميتقرير 

 تكليف فردي يقارن بني أنواع موازين االستجابة يف االستبانة.  11 -2

 اختبار حتصيلي

 علميتقرير 

 التعلم النشط حيسب أنواع متعددة من الدرجات احملولة.  12 -2

 احملاضرات

 اختبار حتصيلي

 حيسب معامالت حتليل البند االختباري التحصيلي.  13 -2 تقرير علمي

 التعلم النشط حلاسوبية يف حساب  بات مقياس نفسي، ويف التحقق من صدقه. يستخدم التطبيقات ا  14 -2

 التعلم الذايت

 تقرير علمي

 تقرير علمي التعلم النشط يبين استبانة ويطبقها وحيسب خصائصها السيكومةية لالستباانت.  15 -2

 يطبق اختبار وحيسب خصائصه السيكومةية.  16 -2

 حبثية ويتحقق من خصائصها السيكومةية.يستخدم استمارة مالحظة جلمع بياانت   17 -2

 

 التعلم التعاوين

 التعلم النشط

 

 تكليفات مجاعية

 تقرير علمي

 جيري مقابلة جلمع بياانت حبثية ويتحقق من خصائصها السيكومةية.  18 -2

 احملاضرات يقدم تقييما ألدوات البحث الشائعة.  19 -2

 التعلم النشط

 تكليف فردي

 وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية  3

 التعلم النشط يسهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه، وميارس دور القيادة املؤ ر إذا أسندت إليه.  6 -3

 التعلم التعاوين

 تكليفات فردية

 يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل أقرانه.  7 -3 تكليف مجاعي

 يشارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشطة زمالئه.  8 -3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 يتفاعل مع أقرانه، ويقةح آراء هادفة أبسلوب مناسب.  9 -3

 تكليفات فردية التعلم النشط ينج  العمل املكلف به ويسلمه يف وقته احملدد.  10 -3

 تكليف مجاعي

 تقدمي تقرير علمي

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 تكليفات فردية التعلم النشط نية يف البحث العلمي.يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكةو   5 -4

 تكليفات مجاعية التعلم التعاوين يستخدم التقنية يف التواصل مع اآلخرين.  6 -4

 التعلم النشط يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف عرض تكليفاته.  7 -4

 التعلم الذايت

 تكليفات فردية

 تكليفات مجاعية

 (توجد املهارات النفسية احلركية )إن 5

5- 2  - - - 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .91
وع مجاعيع كتابة مقالع خطابةع تقدمي شفهيع مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبارع مشر  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه

 التقييم النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات فردية متكررة. 1

 %15 األسبوع اخلامس تقرير علمي فردي لتطبيق اختبار نفسي وحساب خصائصه السيكومةية. 2

 %25 األسبوع العاشر ردي لبناء وتطبيق استبانة وحساب خصائصها السيكومةية.تقرير علمي ف 3

 %10 األسبوع الثاين عشر تقرير علمي مجاعي لتطبيق أداة املالحظة والتحقق من صدقها و بالا. 4

 %10 األسبوع الرابع عشر تقرير علمي مجاعي لتطبيق أداة املقابلة والتحقق من صدقها و بالا. 5

 %30 أسبوع االختبارات النهائية تبار هنائي.اخ 6

 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .و
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ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 
 بوع(.  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أس

 مصادر التعّلم.ححح
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والةبوية(. 2011أبوعالم، رجاء ) •
 . الرايض: مكتبة العبيكان.املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةها(. 1409العساف، صاحل محد ) •
 . الكويت: مكتبة الفالح.مقدمة يف البحث العلمي الةبوي والنفسي واالجتماعي(. 2009عسكر، علي، وآخرون ) •
 . القاهرة: دار الفكر العريب.القياس والتقومي الةبوي والنفسي(. 2006عالم، صالح الدين ) •
• Fowler, F. J., & Mangione, T. W. (1998). Standardized survey interviewing: Minimizing 

interviewer-related error. Newbury Park, CA: Sage. 
• . Oxford: A practical guide to child observation and assessmentHobart, C., & Frankel, J. (2014). 

Oxford University Press. 
• Gillham, B. (2015). Developing a questionnaire. London: Bloomsbury Academic. 

 د املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املوا2

• Journal of Mixed Methods Research 
 . املواد اإللكةونية ومواقع اإلنةنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/indexti-eng.htm 

 

 SPSSبر ية  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت املد ة:. 4

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 املرافق املطلوبة.خخخ
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  .55

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجه ة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 مقعد، جهاز كمبيوتر لكل طالب. 20

 اين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املب .56
 قاعة دراسية، معمل حاسب آيل.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .57

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/indexti-eng.htm
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 SPSSجهاز عرض، سبورة ذكية، بر ية لتحليل البياانت مثل: 

 هناك حاجة إىل جتهي ات رربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان .58
 .اختبار مينسوات متعدد األوجهاختبار املصفوفات املتتابعة لريفن، 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ددد
 اسةاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (1

 .رراستمارة تقومي املق

 اسةاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (2
 العضاء هيئة التدريس حلضور عروض الواجبات الفردية اجلماعية . مسنارات مفتوحة

 إجراءات تطوير التدريس: (3
ء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضا (4

مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 
 أخرى(: 

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني

 ط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطي (5
 مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.

 

 ................................................................................................ اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر: تصميم البحوث شبه التجريبية  

 ( 0206741-2: ) نفس  رمز املقرر  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 معة أم القرىجااسم املؤسسة التعليمية: هب 1440-2-10اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -القسم:قسم علم النفس -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذذ
 ( 0206741-2تصميم البحوث شبه التجريبية ) نفس . اسم املقرر الدراسي ورم ه: 1 .102
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .103
 الدكتوراه الدراسي: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر 3 .104

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوى الرابع: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .105
 طرق البحث العلمي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5 .106
 ال يوجدت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  . املتطلبات امل6 .107
 ال يوجد. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .108

 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .خخخ
    

 - النسبة: - التعليم اإللكةوين .ذذذ
    

 - النسبة: - م مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت(تعلي .ضضض
    

 - النسبة: - ابملراسلة .ظظظ
    

 - النسبة: - أخرى تذكر .ططط
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 تعليقات:

 األهداف .رر
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية اخلاصة ابلبحوث شبه التجريبية
 

)مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنةنت، والتغيريات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -ها يتم تنفيذ -اذكر  جياز أي خطط  -2

 يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  

 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية للبحوث شبه التجريبية يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -
 ر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص.متابعة مصاد -
 استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابلبحوث شبه التجريبية. -
 ية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب.املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلم -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 

  عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصفٌ وصف املقرر الدراسي  .ذ

 وصف عام للمقرر:

سس يتناول املقرر مفهوم املنهج شبه التجرييب ومراحل تطوره ع وأهدافهع وخصائصه ومميزاته ومعوقاتهع كما يتناول عرضا ألهم املفاهيم واأل -
يب حيث يتعرض ملفهوم الضبط التجرييب وأساليبه املختلفةع كما يتم عرض أنواع خمتلفة املنهجية اليت يقوم عليها البحث شبه التجري

للتصميمات شبه التجريبية ع مع الرتكيز على اجلانب التطبيقي  من خالل التدريب على خطوات بناء هذه التصميمات وحتليل بياانهتا 
 عمليا وتفسريها.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .92
 ساعات التدريس عدد األسابيع وضوعاتقائمة امل

الدراسات  -الدراسات االرتباطية  -مقدمة عن أنواع البحوث الكمية يف العلوم الرتبوية والنفسية: )الدراسات املسحية
 الدراسات التجريبية(. -الدراسات السببية املقارنة  -التارخيية 

2 4 
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 2 1 فه ع وخصائصهع ومميزاته ع وصعوابته(املنهج التجرييب: ) مفهومهع نشأته وتطويرهع وأهدا

 2 1 البحث شبه التجرييب يف العلوم الطبيعية والعلوم السلوكية ) مفهومهع نشأته وتطويرهع وأهدافه ع وخصائصهع ومميزاته(.

 2 1 الضبط والصدق يف البحوث شبه التجريبية

ميم البحثع معايري التصميم البحثي اجليدع تصميم البحوث شبه التجريبية: )املقصود بتصميم البحثع أهداف تص
مراعاهتا عند إعداد التصميم شبه التجرييبع املكوانت األساسية املتضمنة يف تصميم البحثع بعض  القواعد اليت جيب

 القضااي االخالقية عند تصميم البحوث(. 

2 4 

 2 1 التصاميم التجريبية وشبه التجريبية(الفرق بني  -التصميمات شبه التجريبية: )مفهوم التصميمات شبه التجريبية 

أنواع التصاميم شبه التجريبية ) التصميمات شبه التجريبية بدون جمموعات ضابطةع التصميمات شبه التجريبية اليت 
حتتوي علي جمموعات ضابطة ولكن بدون قياسات قبليةع التصميمات شبه التجريبية اليت حتتوي علي جمموعات ضابطة 

 ت قبلية(وكذلك قياسا

3 6 

 2 1 التصميمات شبه التجريبية للسالسل الزمنية غري املتصلة

 2 1 التصميمات شبه التجريبية: تصميمات احلالة الواحدة 

 2 1 الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها يف حالة البحوث شبه التجريبية.

 4 2 أساليب حتليل البياانت املالئمة للتصميمات شبه التجريبية

 

 .................................................... .................... حظات جهة التحكيممال
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .93
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 - - - - 32 التدريس الفعلية ساعات

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ال يوجدلذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: التعلم الفردي )ا -عدد ساعات الدراسة  .94

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .95
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 لء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.: قم مبأوالً  -
 : ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ررجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
لتعلم بدقة، وجيب أن تتسق ررجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسةاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ررجات ااثلثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ررجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر م للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعل م

 بعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمنالطالبأن يكون قادراً على: 

 املعرفة 1

 أن يتعرف على األطر العلمية للبحوث شبه التجريبية. 1-1

احملاضرة ابستخدام العروض  -
 التقدمية.

 ار واملناقشة املوجهة اهلادف.احلو  -

 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-

 

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء.

 أن يذكر خطوات وإجراءات إعداد التصاميم شبه التجريبية.. 1-2

عرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها يف حالة البحوث شبه أن يست 1-3
 التجريبية.

 أن يتعرف على التصميمات شبه التجريبية للسالسل الزمنية غري املتصلة 1-4

أن يستعرض أنواع التصاميم شبه التجريبية ) التصميمات شبه التجريبية  1-5
ليت حتتوي علي بدون جمموعات ضابطةع التصميمات شبه التجريبية ا

جمموعات ضابطة ولكن بدون قياسات قبليةع التصميمات شبه التجريبية 
 اليت حتتوي علي جمموعات ضابطة وكذلك قياسات قبلية( 

أن ةيز بني أنواع التصميمات شبه التجريبيةع وحدود استخدام كل تصميم  1-6
 ومشكالته وإمكانية حتسينه.



 

409 
 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر م للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعل م

 يار التصميم البحثي املناسب.أن حيدد معايري وشروط اخت 1-7

 املهارات املعرفية 2

أن حيدد الكفاايت واملهارات األساسية لالختيار الصحيح للتصميم البحثي  2-1
 األكثر مالئمة.

 العصف الذهين  -

 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -

إحدى طرائق التعلم القائمة على  -
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوينع 

علم النشطع املعتمدة على الت
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

أن يستنتج حدود استخدام التصميمات شبه التجريبية أبنواعها املختلفة  2-2
 لتحديد مىت يستخدم كل منها .

لتحليل البياانت وفقا لكل نوع من أن حيدد األساليب اإلحصائية املناسبة  2-3
 أنواع التصميمات شبه التجريبية.

 أن يقيم بعض من  التصميمات شبه التجريبية يف األحباث العلمية 2-4

 أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-5

لى حنو فعالع حلل مشكالت معقدة أن ينظم العمل مع أقرانه يف اجملموعة ع 2-6
 توفرها مهمة األداء املعطاةع ويقرتح منهجية متكاملة حللها.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسعيه الستثمارها إجيابياً. 3-1

 التعلم الذايت  -

ى إحدى طرائق التعلم القائمة عل -
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوينع 

التعلم النشطع املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايتع وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
من )األنشطة ومهام  كل

مهارات  –األداء 
مهارات  –االتصال 

 –العالقات الشخصية 

أن يتعامل بثبات وحساسية مع القضااي األخالقية املعقدة ويصدر أحكامًا  3-2
 عادلة وصحيحة.

 احملددأن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت  3-3

أن يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرىع وةارس  3-4
 دور القيادة إذا أسندت إليه بكفاءة ومتيز.

أن يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء قاعدة أداء وصفية  3-5
 يتم تصميمها لتقومي مهام األداء.

شاركة يف النقاشع وتقدمي تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع أن يبادر يف امل 3-6
 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر م للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعل م

أن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  3-7
 معهع وينجزه يف الوقت احملدد.

حتمل املسؤوليةع والعمل 
 ضمن فريق(

ع أن يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعةع ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب 3-8
 ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

أن يستخدم املهارات املتصلة بتحديد املهمات والعمليات اليت تتطلبها  4-1
صياغة املشكالت وكيفية اختيار التصميم شبه التجرييب املالئم لفحص 

 ت وحتليلها ومن مث تقييم النتائج.هذه املشكالت وطرق مجع البياان

 التعلم الذايت  -

إحدى طرائق التعلم القائمة على -
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوينع 
التعلم النشطع املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 
 ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
لتقومي الذايتع وتقومي ا -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء 

 –مهارات االتصال 
مهارات تقنية 

املعلومات واملهارات 
 العددية (

أن خيتار وحيدد مشكلة البحث شبه التجرييبع ويصيغ الفروض اإلحصائية  4-2
منهاع ويصمم التجارب للتحقق من صحة هذه الفروض عوعرض املنبثقة 

 النتائج ومناقشتها

أن حيلل البياانت البحثية ابستخدام الربجميات احلاسوبية املناسبة لكل  4-3
 تصميم حبثي من التصاميم اليت مت دراستها

واقع أن يُعد تقريرا وافياً يتناول فيه عرضا لنماذج حبثية  شبه جتريبية من  4-4
البحوث يقوم بتلخيصها وحتليلها ونقدها يف ضوء األهداف اليت ترمي 

 لتحقيقها

أن ينجز مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته الستخدام تصميم شبه جترييب  4-5
مالئم ملعاجلة بياانت يتم تطبيقها فعليًاع ويكتب تقريراً وافياً عن املشروعع 

 ذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.ويعرضه يف احملاضرةع ويتلقى التغ

أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوةها بشكل انقٍد  4-6
 واستقراء النتائج واالستنتاجات.

أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلميع وحبث  4-7
 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر م للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعل م

5-1 
 

أن يؤدي الطالب عرضاً لتصميم من التصميمات شبه التجريبية  -
وحتليلها للوقف على أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم تصاميمها يف ضوء 

 األهداف اليت ترمي لتحقيقها  

 

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
ع مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين
أو التعلم النشطع املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

الدقة يف تصميم وتناول 
عناصر املنهجية اليت 
 اختريت لتناول املشكلة.

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .96
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبارع مشروع مجاعيع كتابة مقالع خطابةع تقدمي شفهيع  م

 مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 نهائيال

 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1

 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2

 %5 15 تقدمي تقرير علمي إلجراءات تصميم شبه جترييب ومناقشة نتائجه وتفسريها 3

 %20 12ع  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي  4

 %15 8 ياختبار  منتصف الفصل الدراس 5

 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .ي

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 لتدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة ا

 وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادةي هلم. -
 مع الطالب يف أي وقت حيتاجونه..تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل  -

 مصادر التعّلم .ذذذ
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 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2006أبو عالمع رجاء حممود ) -
 القاهرة: عامل الكتب. .تصميم البحوث الكيفية: ومعاجلة بيناهتا إلكرتونياً (. 2006زيتونع كمال عبداحلميد ) -
مدخل إىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم (. 2007عباسع حممد خليلع نوفلع حممد بكر ع العبسيع حممد مصطفيع أبو عوادع فرايل حممد ) -

 . عمان : دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة. النفس
 هع إجراءاته. عمان : بيت األفكار الدولية.(. البحث العلمي : أسسه ع مناهجه وأساليب2001عليانع رحىب مصطفى ) -
. عمان: دار البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفس(. 2014) أبو شعريةع خالد حممد يوسف عبد القادرع ع أبو شندي ع اثئر أمحدع غباري -

 االعصار العلمي للنشر والتوزيع.
 عمان: دار اليازوري العلمية.  البحث العلمي: الكمي والنوعيع(. 2010قنديلجيع عامرع السامرائيع إةان ) -
) ترمجة: عالم ع البحث النوعي يف علم النفس :  منظور موسع يف املنهجية والتصميم(. 2007كامكع بول ع رودسع جيانع ايرديلع لوسي ) -

 صالح الدين حممود (. القاهرة : دار الفكر العريب.
 

- Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and 
. Boston, MA: Pearson.ed.) th(4 Qualitative Research 

-Gurnsey, R.(2018).Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using 
Estimation. London: SAGE Publications. 
- Hesse-Biber, S. N. (2012). Mixed methods research: merging theory with practice. New York: The 

 Guilford Press. 

-Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: Integrating diversity with 
quantitative & qualitative approaches.London: sage. 

-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical 
Introduction. London: SAGE Publications. 

Hill. -. New York: McGrawed.) th(3 How to Write a ThesisMurray, R. (2011). - 

-Shadish, W. R. Cook, D. C. Campbell, T. D. (2002). Experimental and Quasi-Experimental Designs 
ed.) New York: Boston. edInference. (2neralized Causal for Ge 

- Walliman, N. (2011).Research Methods: The Basics. London: Routledge. 

 

https://www.abjjad.com/author/2807169040/%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: 2

earch Methods (IJQQRM) International Journal of Quantitative and Qualitative Res- 

Journal of Mixed Methods Research - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Qualitative Research Journal 

 . املواد اإللكةونية ومواقع اإلنةنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3

sagepub.com/home/mmr http://journals. 

-research-qualitative-and-quantitative-of-journal-http://www.eajournals.org/journals/international-
ijqqrm-methods 

https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 

tm?id=qrjhttp://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.h- 

- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, 
Sage, Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت املد ة:. 4

 قررع والربامج اإلحصائية على حسب االحتياج :جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات امل -

-SPSS 

software-statistics-https://www.ibm.com/analytics/spss 

- SAS 

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
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s/home.htmlhttps://www.sas.com/en_u 

-Minitab 
trial/-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 املرافق املطلوبة .ررر
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجه ة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 متحرك ع جهاز عرض ع سبورة ذكية وعاديةع نظام صويت متكاملع جهاز حاسب آيل لكل طالبمقعد  20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .59

 طالب 20طالبع معمل حاسب آلييتسع لب  20قاعة دراسية تتسع لب  -
 ذكية، والرب يات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات ال  .60

 SPSS, SAS, Minitabالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهي ات رربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .61

 معمل علم النفس الرقمي -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .زززز

 سةاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:ا .سسسس
 بطاقات التطبيق العملي. -استمارة تقومي املقرر.                            -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -التغذية الراجعة والسريعة ابجتاهني.    -
 (.CIQي الناقد )مقياس التحر  -.                LEARNمنوذج  -

 اسةاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .شششش
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب . – .صصصص
 ران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً.تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األق - .ضضضض
 إجراءات تطوير التدريس: .طططط
ظراء تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني الن - .ظظظظ

 يت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.)األقران( يف التدريسع وال
 .إجياد فرص للتطوير األكادةي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلمية - .عععع
 ىف التدريس لالستفادة منها.حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة  - .غغغغ

https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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وي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومةع مثل التعلم النشط ع والتعلم التعاوين ع.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت - .فففف
 بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.

ب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطال .قققق
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 م.مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج جمتمعات التعلم ابلقس - .كككك
 تدقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي التخصص. - .لللل
 التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس املقرر جبامعات أخرى. - .مممم
 ية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعال .نننن
ير والتحديث تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .هههه

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
)األقران( يف تدريس املقرر ابلقسم والكلية واجلامعةع وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  مراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء - .وووو

 التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
دورية ة الحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقًا للمعطيات احلديثةع مع  املراجع - .يييي

 لنتائج تقرير املقرر والربانمج.
 SWOTتطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتهاع مع حتليل الوضع الراهن  -

Analysis  نقاط القوة/ نقاط الضعف ع الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ع استناداً ملعايريNAQAAE  ألسس التخطيط االسرتاتيجيلالعتماد

 .الوطين
 

 ................................................................................................ اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 أساسيات  التقومي الرتبوي اسم املقرر:  

 2-0206614تقومي رمز املقرر:       
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-2-7اتريخ التوصيف:  

 علم النفس: / القسم الرتبية : الكلية/ 

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .زز
 أساسيات التقومي الرتبوي. اسم املقرر الدراسي ورم ه: 1 .109
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .110
 الدبلوم العايل واملاجستري يف القياس والتقومي . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .111

 متطلب كلية اختياري يف مرحلة الدكتوراهوجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( )يف حال

 : املستوى الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .112
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .113
 ال يوجدت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات امل6 .114
. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الطالب يف مقر اجلامعة يف العابديه،والطالبات 7 .115

 يف مقر اجلامعة يف ال اهر.
 . منط الدراسة املتبع )اخة كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أأأأ
    

  النسبة:  التعليم اإللكةوين .بببب
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنةنت( .جججج
    

  النسبة:  ابملراسلة .دددد
    

   النسبة:  أخرى تذكر .هههه

 تعليقات:

 ال يوجد
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 األهداف .سس

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 العملية التعليمية وخمرجاهتا وتقوةها. إكساب الطلبة مهارات تشخيص نقاط القوة والضعف يف

)مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنةنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر  جياز أي خطط  -2
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف  ال الدراسة(.  

ب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا متابعة آخر ما صدر من كت •
 اجملال. 

 املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب. •

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ج

يتناول املقرر مصطلح : مبادئ التقومي الةبوي ، مفهوم التقومي الةبوي ، الفرق بني القياس والتقييم والتقومي ، أمهية لمقرر:وصف عام ل
ار وخصائص وأنواع التقومي الةبوي ،شروط التقومي اجليد ، أدوات وأساليب التقومي الةبوي ، بناء أساليب التقومي الةبوي منها ) االختب

 (  ، مناذج التقومي الةبوي ، مدخل عن أساليب التقومي احلديث .ألتحصيلي 
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .97
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

تقومي ، اتريخ التقومي الةبوي، مفهوم التقومي الةبوي، الفرق بني القياس والتقييم و الما هي التقومي الةبوي  وأمهيته : )أوال :
أمهية التقومي الةبوي يف العملية التعليمية ، أهداف التقومي الةبوي  ووظائفه،معايري التقومي الةبوي اجليد، أبعاد العالقة بني 

 التقومي الةبوي والبحث العلمي (

2 4 

الت التقويم أنواع التقويم التربوي ومجاالته: )التصنيفات المختلفة لألنواع التقويم التربوي ومجااثنيا: 
 التربوي ا،ساسية ومجاالته الوظيفية( .

2 4 

اثلثًا / أساليب التقومي الةبوي وأدواته: ) االختبارات ،املالحظة،املقابلة،التقرير الذايت،دراسة احلالة ( . بناء االختبارات 
 التحصيلية  كنموذج لبناء أدوات التقومي الةبوي . 

2 4 

 4 2 .  الوجدانية م :تقومي نواتج التعلم املعرفية، تقومي نواتج التعلم النفس حركية ، وتقومي نواتج التعلمتقومي نواتج التعلرابعاً / 

اامسًا/ نماذج التقويم التربوي:)استعراض التصورات المعاصرة في التقويم التربوي وأشخر 
ق ا،هداف يالحكم النماذج التقويمية التي قدمت من قتل العلماء في هذا المجال مثل نماذج:تحقي

 . بمحكات دااليةيالحكم بمحكات اار ية "نموذج ستيك  التشخيصي" ي ونماذج تيسير القرار "
2 4 
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يف أحد  االت التقومي والذي جييب على التساؤالت التالية ) ملاذا نقوم بناء برانمج تقوميي سادساً/ 
لةبوي "مرحلة التخطيط مرحلة ، نقوم ماذا ، كيف نقوم  من خالل مراحل وإجراءات التقومي ا

 (التنفيذ، مرحلة إصدار األحكام واختاذ القرارات .

3 6 

تطبيقات تربوية حديثة يف  ال التقومي الةبوي التقومي الذايت،التقومي البديل التقومي األصيل سابعاً/ 
 ،البورتفوليو ، بنوك األسئلة ، التقومي متعدد القياسات(

2 4 

 

 ........................................................................ يممالحظات جهة التحك
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .98
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 اختبار هنائي 2 6   24 يةساعات التدريس الفعل
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 

 ضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:التعلم الفردي )الذايت اإل -عدد ساعات الدراسة  .99
 ساعتان أسبوعيا.

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .100
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 لء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.: قم مبأوالً  -
 : ضع اسةاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ررجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
لتعلم بدقة، وجيب أن تتسق ررجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسةاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي ررجات ااثلثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر ررجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر م للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعل م
 املعرفة 1

   بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
 تكليفات فردية ، اختبار هنائي  أسلوب التعلم النشطع أسلوب احملاضرات . يعطي تعريفا إجرائيا ملفهوم التقومي الةبوي 1-1

 تكليفات فردية ، اختبار هنائي أسلوب التعلم النشطع أسلوب احملاضرات . فرق بني مفهوم القياس ، التقييم ، التقومي وعالقة كل منهما ابآلخري 1-2
 تكليفات فردية ، اختبار هنائي أسلوب التعلم النشطع أسلوب احملاضرات . يشرح أمهية التقومي الةبوي يف منظومة التعليم والتعلم 1-3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر م للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعل م
 تكليفات فردية ، اختبار هنائي أسلوب التعلم النشطع أسلوب احملاضرات . ميي  بني أنواع التقومي الةبوي وتصنفانه  املختلفة 1-4
 تكليفات فردية ، اختبار هنائي أسلوب التعلم النشط . يشرح خصائص وشروط التقومي اجليد 1-5
 تكليفات فردية ، اختبار هنائي أسلوب التعلم النشطع راتأسلوب احملاض .  يُعدد أدوات وأساليب التقومي 1-6
 تكليفات فردية ، اختبار هنائي أسلوب التعلم النشطع أسلوب احملاضرات . يستخرج صدق و بات بع  األدوات 1-7
 ئيتكليفات فردية ، اختبار هنا أسلوب التعلم النشطع أسلوب احملاضرات . مُيي  بني مناذج التقومي املختلفة 1-8

 املهارات املعرفية 2
   بنهاية املقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 

 تكليفات فردية            أسلوب التعلم النشط ينقد  موعة من أسئلة االختبارات وفقا ملعاملي الصعوبة  والتميي  2-1
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يعد جدول مواصفات االختبار . 2-2
يصاااااامم برانمج لتقومي ) املعلم أو البيئة الصاااااافية أو أي  ال آخر ( ، وفق معايري جودة  2-3

 التعلم  .
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه. 2-4
 تكليفات مجاعية  أسلوب التعلم النشط اجملموعة على حنو فاعل يف حتليل بعض االختبارات .يعمل مع أقرانه يف  3-5
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 أسلوب التعلم اجلماعي ع           يشارك يف التفاعل اهلادف مع أقرانه ع وةارس دور القيادة املؤثر إذا أسندت إليه .  3-1

 النشط أسلوب التعلم
 تكليفات مجاعية

 تكليفات فردية          أسلوب التعلم النشط يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل أقرانه . 3-2
 تكليفات فردية       أسلوب التعلم النشط            يشارك يف النقاشع ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشطة زمالئه  3-3
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط           ملكلف به ع وينجزه يف وقته احملدد.يتحمل املسؤولية يف أداء العمل ا 3-4
 أسلوب التعلم اجلماعي ع          يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعةع ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب. 3-5

 أسلوب التعلم النشط
 تكليفات مجاعية

 هارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات وامل 4
 تكليفات فردية / تقرير علمي أسلوب التعلم النشط         يستخدم جهاز احلاسب اآليل مبرونة  . 4-1
 تكليفات فردية / تقرير علمي أسلوب التعلم النشط حيلل فقرات االختبار ابستخدام برامج احملاكاة احلاسوبية املتخصصة يف ذلك. 4-2
 تكليفات فردية / تقرير علمي أسلوب التعلم النشط املعلومات االلكرتونية يف البحث العلمي . يستخدم التقنية وقواعد 4-3
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1        -   -   - 

 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .101

األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبارع مشروع مجاعيع كتابة مقالع خطابةع تقدمي شفهيع مالحظة......اخل( م
 لتسليمه

نسبته من التقييم    
 النهائي

1 
اعية ) نقد  موعة من االختبارات من حيث معامل الصوبة والتميي  وتباين املفردة وفعالية البدائل واجبات مج 

 وشكل االختبار العام (
 %25 12يتم يف األسبوع  

 %25 على مدار الفصل  واجبات فردية : بناء جدول مواصفات االختبار وملف األعمال  2
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 %15 8 اختبار نصفي  2
 %35 16 اختبار هنائي 3

 اإلرشاد األكادةي للطالب ودعمهم .أأ
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 و هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلبالم واستفسارالم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم.وجود ساعات مكتبية يف جدول عض -
ي وقت تكوين  موعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطالب يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات وتقدمي اإلرشاد األكادميي للطالب يف أ -

 حيتاجونه.
 اإللكةوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقدمي االرشاد األكادميي.ت ويد الطالب ابلربيد  -
 مصادر التعّلم .ززز

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 ، عمان ، دار جرير للنشر والتوزيع . 1(: القياس والتقومي الصفي ، ط 2013إبراهيم حممد احملاسنة و عبد احلكيم علي مهيدات ) /1

 ، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع . 1(: فلسفة التقومي الةبوي يف العلوم الةبوية والنفسية ، ط 2015سم االسدي و داود عبد السالم صربي )سعيد جا  /2

 ، عمان ، دار املسرية للنشر والتوزيع .  1( : تقومي التعلم ، ط 2014رجاء حممود أبو عالم ) /3

 ، عمان ، دار املسرية للنشر والتوزيع . 1( : التقومي الةبوي : األسس والتطبيقات ، ط 2017)  عبد اجمليد سيد أمحد منصور وآخرون /4

 ، الرايض ، مكتبة الرشد . 3( : التقومي الةبوي " أسسه وإجراءاته "  ، ط2003ماهر إمساعيل صربي وحممد حممود الرافعي ) /5

1- Nitko, A . J .  (2004). Educational assessment of Student ( 4th edition). Upper 

Saddle River, NJ: Pearson. 
2- -Popham, J. (2003). Test Better, Teach Better: The Instructional  Role of 

Assessment. Alexandria, VA: ASCD. Qualification Curriculum Authority, UK  

http://www.qca.org.uk/ 
Kulieke, M; Bakker, J; Collins, C; Fennimore, T; Fire, C; Herman, J;   Jones, B. F; ---

Raack, L; and Tinzmann, M.B. (1990). Why Should assessment be based on a vision of 

learning ? North Central Regional Education Laboratory , Oak 

Brook.   http://www.ncrel.org/. 

1- Marzano, R; McTighe, J. and Pickering, D. (1993). Assessing Student Outcomes: 

Performance Assessment Using the Dimensions of Learning Model Alexandria , 

Virginia : ASCD .                                                                                                     

http://www.qca.org.uk/
http://www.ncrel.org/
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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت املد ة:. 4

 الرب يات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 
 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم

 املرافق املطلوبة .سسس
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 ة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجه  
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .62

 . طالبا 20قاعة حماضرات تتسع ل 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .63

 Data Showجهاز عارض البياانت 
 : مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهي ات رربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها .64

 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .أأأأأ
 اسةاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ببببب

 تقومي املقرر
 األستاذ أو القسم: اسةاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل .تتتتت

 تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس.
 االستشارة يف التدريس من قبل النظراء يف التدريس.

 إجراءات تطوير التدريس: .ثثثثث
 .مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطور بناء على التوصيات الواردة فيه 

ب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطال .ججججج
 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلنيع وكذلك مراجعة معايري 
 جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس يف القسم .

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 وتقييماته والتطور بناء على التوصيات الواردة فيه . مراجعة  تقرير املقرر

 

 


