
 

 

 

 

 

 

 برانمجتوصيفات مقررات 

 

 )العامة واملشرتكة(تدريس اليف املناهج وطرق  املاجستري

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  اخلطة الدراسية:

 نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 
املتطلب 

 السابقة

 الساعات املحتسبة

 -عملي -)معتمدة 

 نظري(

املستوى 

 األول 

 1قراءات في املناهج باللغة اإلنجليزية  020260111-0
مقرر 

 اجباري 

اجتياز 

 فقط
0 

 مناهج التعليم  020260112-3
مقرر 

 اجباري 
 3 

 طرق البحث العلمي 3-0206611نفس
مقرر 

 اجباري 

قسم علم 

 النفس
3 

املستوى 

 الثاني

 التربوي  اإلشراف 020260121-2
مقرر 

 اجباري 
 2 

020260122-2 
 بناء وتطوير املناهج

مقرر 

 اجباري 
 2 

 اإلحصاء التطبيقي  3-0206621نفس
مقرر 

 اجباري 

قسم علم 

 النفس
3 

املستوى 

 الثالث

020260131-2 
 تقويم البرامج التعليمية  

مقرر 

 اجباري 
 2 

020260133-2 
 1تقنية املعلومات واالتصاالت في التعليم 

مقرر 

 اجباري 
 2 

 األصول اإلسالمية للتربية 020160151-2
مقرر 

 اختياري 

قسم 

التربية 

 اإلسالمية

2 

 إدارة املؤسسات التربوية 0205622.2
مقرر 

 اختياري 

قسم 

اإلدارة 

 التربوية

2 

 تكوين املعلم وتطويره 020260143-2
مقرر 

 اجباري 
 2 

 2  اجباري مقرر  كفايات التدريس ومهاراته 020260134-2 

 25     املجموع

 

  



 
 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 1اسم املقرر:   قراءات يف املناهج ابللغة اإلجنليزية 
 0-020260111رمز املقرر:  
 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي
 ماهدف املقرر الرئيس ؟ -
 

التدريس ابللغة اإلجنليزية ومتكنه من قراءة هذه املصطلحات يهدف املقرر إىل تزويد املتعلم ابملصطلحات املستخدمة يف املناهج وطرق 
 ترمجة مستخلصات الدراسات والبحوث العلمية املنشورة يف الدورايت العلمية. وترمجتها. وايضا

 
 يتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة هذا املقرر أن يكون قادرا على : 
 
 قراءة وكتابة مستخلصات الرسائل العلمية بتخصص املناهج و طرق التدريس ابللغة اإلجنليزية -
 ية.ترمجة مستخلصات الرسائل العلمية اخلاصة ابملناهج و طرق التدريس اىل اللغتني العربية واالجنليز  -
 تكوين قاموس ابملصطلحات و املفاهيم العلمية املستخدمة يف املناهج و طرق التدريس. -
 
الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع  املقرر لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط -2

 اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة -
تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصااااالت للتواصااال ابني اساااتاذ املقرر والطالب يف طر  ومناقشاااق كل ما يتعل   -

 ابملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
 ابستخدام التعليم اإللكرتوين.لتدريس  -

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

قراءة مقاالت ابللغة اإلجنليزية وفهم حمتوى املقاالت وترمجة املقاالت اإلجنليزية إىل اللغة العربية ومن العربية إىل  وصف عام للمقرر:
.اإلجنليزية بطريقة علمية متخصصة واالستفادة من التقنيات احلديثة يف قراءة املقاالت  

 
 
 
 
 
 
 



 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: -
 ساعات التدريس  عدد األسابيع املوضوعاتقائمة 

What is Education(Reading Articles in the field)    2 2 مفهوم الرتبية 
What is teaching(Reading Articles in the field) 2 2 مفهوم التعلم 

 (What is Learning(Reading Articles in the field  مفهوم
 التعليم

2 2 

 (Defining curriculum(Reading Articles in the field 2 2 مفهوم املنهج 
Components of curriculum(Reading Articles in the field) 
 مكوانت املنهج

2 2 

Types of curriculum(Reading Articles in the field)2 2 انواع املنهج 
 Curriculum Design(Articles) 2 2 املنهجتصميم 

curriculumDevelopment 2 2 تطوير املنهج 
 
 
 
 

  



 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبةخالل الفصل الدراسي: -
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمق
نسبتق من التقييم 

 النهائي
 5 2 ترمجه مقال من اللغه العربية اىل اللغة االجنليزية 1
 5 4 ترمجه مقال من اللغه العربية اىل اللغة االجنليزية 2
 10 10 مشروع مجاعي 3
 20 6 اختبار نصفي 4
 20 12 عمل قاموس ابملفردات 5
 40 15 اختبار هنائي 6

 
 مصادر التعّلم -

 املقررة املطلوبة:الكتب  -يف قائمة  –أدرج  -
Colin J. Marsh (2004). Key Concepts for Understanding Curriculum. 
RoutledgeFalmer,3rd edition. 
 
Ornstein,A. Pajak,E. Ornstein,S.( 2014).  Contemporary Issues in 
Curriculum.  Allyn & Bacon Educational Leadership. Pearson; (6th Edition) 
 
Thomas Armstrong. (2017). Multiple Intelligences in the Classroom 4th Edition. 
http://www.ascd.org/publications/books. 

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

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

http://www.ascd.org/publications/books


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

Carolyn S. Wallace and Mark R. Priestley, 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), (2016). 

Stacey Pistorova and RuslanSlutsky, There is still nothing better than quality play 
experiences for young children’s learning and development: building the 
foundation for inquiry in our educational practices, Early Child Development 
and Care, (1), (2017). 

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. 

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها : . أدرج3
  updatedمجيع املصادر ممكن 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 

- I-Share 

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


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 

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

- 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، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. أدرج أي 4
 

 تطبيقات جوجل
 مايكروسوفت أوفيس

 
 

 

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://www.siue.edu/lovejoylibrary/services/loan.shtml
http://siue.libguides.com/


 
 توصيف املقرر الدراسي

 
 اسم املقرر: مناهج التعليم   
 
 

 



 منوذج توصيف مقرر دراسي
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

 .  2030رؤية إكساب الطالب املعارف والقيم واملهارات حول مناهج التعليم يف األدبيات الرتبوية وواقعها يف اململكة العربية السعودية انسجاماً مع 
 ويتوقع من الطالب أن يكون قادراً على:

 استعراض اتريخ املناهج وتطورها. -
 حتدبد عناصر املنهج. -
 اسس بناء املنهج.مناقشة وحنليل  -
 .استعراض التنظيمات احلديثة للمناهج -
 .ملناهج التعليم يف اململكة العربية السعوديةقراءة انقدة  -
 وحتليلها ونقدها. مناذج بناء املنهجاستعراض  -

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

 وصف عام للمقرر:
لك يتناول املقرر مناهج التعليم من حيث املفاهيم املتعلقة ابملناهج ، واسس بنائق وعناصره ، واستعراض التنظيمات احلديثة للمناهج ، وكذ

 يف إعداد املناهجاالجتاهات احلديثة 
 

 
 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 التقومي .  –االسرتاتيجيات  -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر : املفاهيم 

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

1 2 

 مدخل عام حول املناهج : نبذة خمتصرة عن اتريخ املنهج . 
 تطور مفهوم املنهج . نظرية املنهج مفهومها وبنيتها ووظيفتها وامهيتها. 

 . 2030مفهوم املنهج يف اململكة العربية السعودية يف ضوء رؤية 

2 4 

 4 2 اسس بناء املنهج : )األسس الفكرية ، واألسس االجتماعية ، واألسس النفسية(. 

 4 2 عناصر املنهج وامهيتها يف تصميم املناهج.

 2 1 االختبارالنصفي

)املناهج املدجمة، املناهج التعليم االلكرتوين ، املناهج التنظيمات احلديثة للمناهج مع الرتكيز على 
 الرقمية(.

2 4 

 4 2 ابرز االجتاهات احلديثة يف إعداد املناهج مع الرتكيز على حركة املعايري .  

)منهج املرحلة االبتدائية ، منهج املرحلة املتوسطة ، منهج  مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية :
 املرحلة الثانوية( . 

2 4 



 2 1 مناذج بناء املنهج طبيعتها وامهيتها مع الرتكيز على منوذج رالف اتيلور . 

 2 1 االختبار النهائي
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .2
املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي  م

 مالحظة......اخل(
نسبتق من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمق

 النهائي
 %10 أسبوعي.   حتليل عناصر املنهج من واقع املقررات الدراسية .  1
 %10 األسبوع العاشر  حتليل مفهوم املنهج وتطوره من واقع األدبيات الرتبوية .  2
 % . 10 أسبوعي مشاركة نوعية مباشرة يف دراسة املقرر.  3
 %20 األسبوع الثامن  االختبار النصفي .  4
 %10 األسبوع اخلامس عشر  تصميم وحدة تعليمية حبسب التخصص.  5
 % . 40 األسبوع السادس عشر النهائي . االختبار  6

 
 مصادر التعّلم .ه

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –. أدرج 1
 ( : املناهج وتوجهاهتا املستقبلية ، القاهرة : دار الكتب . 2015هبرية وحممد ، مصطفى ) الرابط ، -
 ( : املنهج املدرسي واستشراف املستقبل ، القاهرة : دار الكتاب احلديث. 2016عبدالرمحن ، عبدامللك وآخرون ) -
 طيطها وتطويرها ، األردن : دار الشروق. ( : تنظيمات املناهج وخت2011سعادة ، جودت و إبراهيم ، عبدهللا حممد ) -
 ( : املنهج املدرسي يف القرن احلادي والعشرين، الكويت : مكتبة الفالح . 1997سعادة ، جودت و إبراهيم ، عبدهللا حممد ) -
 ( : املنهاج املندمج . الدار البيضاء : منشورات جملة علوم الرتبية . 2015الدريج ، حممد ) -
 ( : حتليل مضمون املناهج الدراسية ، عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع 2014اهلامشي  ،عبدالرمحن وعطية ، حمسن علي ) -
 ( : املناهج التعليمي والتدريس الفاعل ، األردن : دار الشروق . 2016الفتالوي ، سهيلة ا )  -
 العريب . القاهرة : الدار املصرية اللبنانية.  ( : تصميم املناهج وقيم التقدم يف العامل 2012شحاته ، حسن )-
 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: -يف قائمة  –. أدرج 2 

 اجمللة العلمية جلمعية جسما ) املناهج واإلشراف الرتبوي(.
 االجتماعي وغريها:. أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3
 /https://uqu.edu.saموقع جامعة أم القرى :  -
 موقع مكتبة امللك عبدهللا جبامعة أم القرى وفيها مجيع روابط املواقع اخلاصة هبذا املقرر :  -

https://uqu.edu.sa/lib 
 (  /http://educationrc.ksu.edu.sa  وث كلية الرتبية جبامعة امللك سعود   )مركز حب -
-  
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. أدرج أي 4

 لتحليل النتائج املتعلقة بعناصر املنهج من خالل املقررات الدراسية. spssميكن اإلفادة من برانمج 
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -

https://uqu.edu.sa/
https://uqu.edu.sa/
https://uqu.edu.sa/
https://uqu.edu.sa/lib


 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 املقرر: طرق البحث العلمياسم 

 (  3-0206611نفس )رمز املقرر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -
 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية اخلاصة مبناهج وطرق البحث العلمي

املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 العلوم الرتبوية والنفسية.الرتكيز على اجلوانب التطبيقية ملناهج وطرق البحث العلمي يف جمال  -
 متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -
استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة مبناهج وطرق البحث  -

 العلمي.
طة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل اعضاء هيئة املراجعة املنتظمة والدورية خل -

 التدريس والطالب.

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

 
)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو وصف املقرر الدراسي  -

 دليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبناهج وطرق البحث العلمي، وتدريبق على كيفية استخدامها وتطبيقها، وحتديد  -
البياانت، ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نتائجها وتفسريها، وكتابة املنهج البحثي املالئم جلمع وحتليل 

 التقرير النهائي للبحث.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: -

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس

 3 1 جودتق( -جماالتق  –خصائصق  –اهدافق  –البحث العلمي ) مفهومق
مستخلص الدراسة ابللغة العربية  -خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي ) عنوان الدراسة 

منهج وإجراءات  -اإلطار النظري والدراسات السابقة-املدخل إىل الدراسة -واإلجنليزية
ملخص نتائج الدراسة والتوصيات والبحوث   –عرض نتائج الدراسة وتفسريها  –الدراسة 
 املالح  (   –دراسة مراجع ال -املقرتحة

3 9 

 3 1 املنهج التجرييب( –املنهج التارخيي  –مناهج البحوث العلمي )املنهج الوصفي 



 3 1 العاملية ( –التنبؤية  –التفاعلية  –صياغة الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها ) االرتباطية 
 –االستبيان  –طرق وادوات مجع البياانت يف البحوث الكمية ) االختبارات واملقاييس 

 حتليل احملتوى(  –املقابلة  –املالحظة 
1 3 

البحوث  –البحوث السببية املقارنة –تصميمات البحوث الكمية )البحوث املسحية
 البحوث شبق التجريبية( –االرتباطية

1 3 

 3 1 معايري تقوميها( –حتدايهتا  –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث النوعية ) خصائصها 
حتليل  –املالحظة املتعمقة -طرق وادوات مجع البياانت يف البحوث النوعية )املقابلة املتفاعلة 

 الواثئ (.  
1 3 

 3 1 خطوات إحراء البحوث النوعية
 3 1 البحث التحليلي( –البحث االثنوجرايف  –)البحث التارخيي تصاميم ومناهج البحث النوعي 
 3 1 معايري تقوميها( –حتدايهتا –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث املختلطة ) خصائصها

 3 1 خطواإتجراءدراسةاملناهجاملختلطة وتقوميها.
 3 1 كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي. 

 APA 1 3التوثي  يف قائمة املراجع ( وفقاً لا –التوثي  يف البحث العلمي ) التوثي  يف املنت 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: -
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
نسبتق من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمق

 النهائي
 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وانشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2

3 
خمتلط ( ومناقشة  –نوعي  –تقدمي تقرير علمي إلجراءات حبث )كمي 
 نتائجق وتفسريها

15 5% 

 %20 12،  4 اختبارات قصرية اثناء الفصل الدراسي  4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 اسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

 

 



 مصادر التعّلم -
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:. 1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2006) .ابو عالم، رجاء حممود -
 . القاهرة: عامل الكتب.تصميم البحوث الكيفية: ومعاجلة بيناهتا إلكرتونياً (. 2006).زيتون، كمال عبداحلميد  -
مدخل إىل مناهج (. 2007) .مد بكر ، العبسي، حممد مصطفي، ابو عواد، فرايل حممدعباس، حممد خليل، نوفل، حم -

 . عمان : دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة. البحث يف الرتبية وعلم النفس
 اسسق ، مناهجق واساليبق، إجراءاتق. عمان : بيت األفكار الدولية. (. البحث العلمي :2001) .عليان، رحىب مصطفى -
البحث النوعي يف الرتبية وعلم (. 2014) ابو شعرية، خالد حممد يوسف عبد القادر، ، ابو شندي ، اثئر امحد، غباري -

 . عمان: دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع.النفس
 دار اليازوري العلمية.  عمان: البحث العلمي: الكمي والنوعي،(. 2010) .قنديلجي، عامر، السامرائي، إميان -
البحث النوعي يف علم النفس :  منظور موسع يف املنهجية (. 2007) .كامك، بول ، رودس، جيان، ايرديل، لوسي -

 ) ترمجة: عالم ، صال  الدين حممود (. القاهرة : دار الفكر العريب.والتصميم
- Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and 
Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston, MA: Pearson. 
-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. 
-Murray, R. (2011). How to Write a Thesis (3th ed.). New York: McGraw-Hill.  
- Walliman, N. (2011). Research Methods: The Basics. London: Routledge. 
  

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

International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods 
(IJQQRM) - 

Journal of Mixed Methods Research - 

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


American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Qualitative Research Journal 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3

http://journals.sagepub.com/home/mmr  

-and-quantitative-of-journal-http://www.eajournals.org/journals/international-
ijqqrm-methods-research-qualitative 

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

-
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qrj 

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

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 امج اإلحصائية على حسب االحتياج :جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، والب  -

-SPSS 

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

 توجد برامج حاسوبية ميكن ان تساعد يف حتليل البياانت النوعية مثل: -

 Transanaبرانمج للبياانت املسجلة صوت وفيديو  -       

https://www.transana.com/ 

 Nvivoللبياانت املكتوبة برانمج  -
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home 

 يدعم اللغة العربية MAXQADبرانمج  -
https://www.maxqda.com/ 

http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
http://search.epnet.com/
http://search.epnet.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.transana.com/
https://www.transana.com/
https://www.transana.com/
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
https://www.maxqda.com/
https://www.maxqda.com/
https://www.maxqda.com/


 QSR N6برانمج  -
-Software-lysisAna-Data-https://www.amazon.com/Qualitative

Windows/dp/B008443A7E 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر: االشراف الرتبوي

 2-020260121رمز املقرر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

يهدف املقرر إىل تكوين تصووووووووووووور علمي لدى طالب الدراسووووووووووووات العليا حول اإلشووووووووووووراف الرتبوي من حيث مفهومة وو ائفه 
 وكفاايت ومهام املشرف الرتبوي ، وأنواعه وأساليبه ، ومهارات ممارستها وتطبيقاهتا امليدانية، واستشراف مستقبل اإلشراف الرتبوي.

 بعد دراسة هذا املقرر ان: ويُتوقع من طالب الدراسات العليا    

 يلم مبفهوم اإلشراف الرتبوي وتطوره يف اململكة العربية السعودية. -

 أهداف وو ائف اإلشراف الرتبوي.يتعرف  -

 أنواع اإلشراف الرتبوي.يقف على  -

 .يلم أمناط اإلشراف الرتبوي ومعايري اختيار املشرف -

 يتعرف أساليب اإلشراف الرتبوي. -

 التدريب أثناء اخلدمة وعالقته ابإلشراف الرتبوي.يلم مبفهوم  -

 يرصد احملاوالت التطويرية الوطنية احلديثة لإلشراف الرتبوي يف اململكة العربية السعودية.  -
 يكتسب املهارات العملية ألنواع وأساليب اإلشراف الرتبوي املختلفة وتطبيقاهتا امليدانية. -
 لرتبوي يف اململكة العربية السعودية.يقف على الصعوابت اليت تواجه اإلشراف ا -
 يستشرف مستقبل اإلشراف الرتبوي يف اململكة العربية السعودية. -
املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
خيضع احملتوى ملتابعة احدث التطورات يف اإلشراف الرتبوي من خالل استخدام مصادر املعلومات املتجددة واإلفادة  -

 علومات املتاحة. من قواعد امل
 استخدام التقنية بكل انواعها يف احلصول على املعلومات املتعلقة ابملقرر. -
التواصاال اإللكرتوين واملباشاار مع اهليئات املختصااة ابإلشااراف الرتبوي يف دول خمتارة لالطالع على كل التغريات  -

 احلديثة املتعلقة أبساليب اإلشراف الرتبوي.
 احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي.استخدام املراجع  -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -



 

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

يتناول هذا املقرر اإلشاااااراف الرتبوي من حيث مفهومة ووظائفق وكفاايت ومهام املشااااارف الرتبوي ، وانواعق واسااااااليبق ، 
 ومهارات ممارستها وتطبيقاهتا امليدانية، واستشراف مستقبل اإلشراف.

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: -
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 -اساليب تقوميق -طرق عرضق -مفرداتق -تقدمي املقرر للطالب ) اهدافق
 اهم املراجع( -متطلباتق

1 2 

 4 2 ، خصائصق، وظائفقمفهوم اإلشراف الرتبوي نشأتق وتطوره، امهيتق، اهدافق
 2 1 معايري اختياره(  -مهاراتق وكفاايتق -مهامق -املشرف الرتبوي )مقوماتق
 6 3 انواع اإلشراف الرتبوي

 6 3 اساليب اإلشراف الرتبوي
 2 1 التخطيط الرتبوي

 2 1 التقومي يف اإلشراف الرتبوي
 2 1 العالقات اإلنسانية واإلشراف الرتبوي

 2 1 ابإلشراف الرتبويالتدريب اثناء اخلدمة وعالقتق 
 2 1 استشراف مستقبل اإلشراف الرتبوي

 2 1 اختبار هنائي
 

 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
 اسااااتاذ املقرر والطالب يف طر  ومناقشااااق كل ما تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاااااالت للتواصاااال ابني -

 يتعل  ابملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
االسااااااااتعانة ابلشاااااااابكة العنكبوتية يف التواصاااااااال مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية  -

 يف البحوث املتخصصة. لالستفادة من مصادر املعلومات



 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: -

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م
 شفهي، مالحظة......اخل(

التقييم نسبتق من  األسبوع احملدد لتسليمق
 النهائي

 %10 الثاين كتابة تقرير عن مفهوم اإلشراف الرتبوي ونشأته وتطوره وأمهيته وأهدافه وخصائصه 1

 كتابة تقرير عن أنواع اإلشراف الرتبوي 2
 -السادس -اخلامس

 السابع 
15% 

 عرض ألحد أساليب اإلشراف الرتبوي 3
 -العاشر –التاسع 

 احلادي عشر 
15% 

 %10 األسبوع اخلامس عشر.  كتبة تقرير عن مستقبل اإلشراف الرتبوي 4
 % 50 األسبوع السادس عشر االختبار النهائي.  6

 

 مصادر التعّلم -
 :. ادرج الكتب املقررة املطلوبة1

 الرايض: مكتبة الرشد.، 1(. حنو إشراف تربوي أفضل. ط1421املغيدي، احلسن حممد. ) -
، عمان: دار الفكر 1(. اسرتاتيجيات حديثة يف اإلشراف الرتبوي. ط2007عبيدات، ذوقان وأبو السميد، سهيلة. ) -

 للنشر والتوزيع.
، عّمان، األردن: دار الشروق 3(. اإلشراف الرتبوي: مفاهيمه، أهدافه، أسسه، أساليبه. ط2010الطعاين، حسن. ) -

 للنشر والتوزيع.
 (. اإلشراف الرتبوي األسس واملمارسات. الرايض: مكتبة الرشد.1433عبد الكرمي، راشد. )ال -
 (. القيادة الرتبوية لإلشراف الرتبوي. اإلسكندرية، مصر: الدار العاملية للنشر والتوزيع.1431القرش، مجال. ) -
 ايض: مكتبة الرشد.، الر 3(. اإلشراف الرتبوي: املفهوم، الو ائف، املستقبل. ط1437عطية، عماد. ) -
 (. كفاايت اإلشراف الرتبوي. الرايض: الدار العربية للطباعة والنشر.1437ابلبيد، سعيد. ) -
(. عمَّان، األردن: دار زهران للنشووووووور 1434عليان، سووووووولمانا وأبو الرية، عاليةا وسووووووونداوي، خالدا وزيدان، رائد. ) -

 والتوزيع.
 لرتبوي يف عصر املعلوماتية. الرايض: مكتبة الرشد.(. القيادة واإلشراف ا1428الرديين، فاطمة. ) -
(. أسووواليب البحث العلمي: مفاهيمه، أدواته، طرقه اإلحصوووائية. عمان: دار الثقافة للنشووور 2007عطوي، جودت. ) -

 والتوزيع.
 عة.، عّمان، األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطبا3(. تطبيقات يف اإلشراف الرتبوي. ط2011عاية، أمحد. ) -
(. التوجيووه واإلشوووووووووووووووراف الرتبوي يف دول اخلليج العربيووة. الرايض: مكتووب الرتبيووة العريب لوودول 1417احلبيووب، فهوود. ) -

 اخلليج.



 (. اإلشراف والتنظيم الرتبوي. إربد، األردن: دار صفا للنشر والتوزيع.2005صليوو، سهى. ) -
دارة واإلشووووووراف الرتبوي: تطبيقات على م سووووووسووووووات (. أجبدايت اإل1433مرزا، هندا ومرزا، هنيةا واجلماعي، رمي. ) -

 ، الرايض: دار الزهراء.2الرتبية اخلاصة ابململكة العربية السعودية. ط
 . ادرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 اجمللة العلمية جلمعية جسما ) املناهج واإلشراف الرتبوي(. -
 الرتبوية املتخصصة الصادرة من اجلامعات السعودية.اجملالت  -
 اجملالت الرتبوية املتخصصة الصادرة من اجلامعات العربية والعاملية. -          

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة ام القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /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 امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكرتونية 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 اخرى مثل البامج احلاسوبية، البجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 ادوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 االفرتاضيةالفصول  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 بناء وتطوير املناهجاسم املقرر:   

 2-020260122رمز املقرر:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

الدراسة التحليلية لعمليات بناء املنهج وفق أبرز النماذج العلمية مع عرض ومناقشة أهم التجارب العلمية املعاصرة يف تطوير املناهج 
. 

 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية هذا دراسة املقرر ان يكون قادرا على:    
 ية العامة حول تطوير املنهج  .التعريف ابملنهج وعناصره وأسسه و املفاهيم األساس -
 إدراك العالقة بني املنهج ونظرايت التعلم. -
 معرفة مناذج بناء املنهج. -
 التعرف على دواعي وأسس تطوير املنهج.. -
 حتديد إجراءات البناء والتطوير للمنهج. -
 مناقشة بعض التجارب العاملية يف جمال تطوير املناهج. -

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

 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 دراسي.استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر ال -
 تو يف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
يتعلق تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصووووواالت للتواصووووول ابني أسوووووتاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشوووووه كل ما  -

 ابملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
االسووتعانة ابلشووبكة العنكبوتية يف التواصوول مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالسووتفادة  -

 ين.من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال التعليم االلكرتو 
 التدريس ابستخدام التعليم اإللكرتوين. -
)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل وصف املقرر الدراسي  -

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

دراسووووة حتليلية وفق أبرز النماذج العلمية مع عرض ومناقشووووة أهم التجارب العلمية  يعىن املقرر بدراسووووة خطوات بناء املنهج  وتطويره
 املعاصرة يف تطوير املناهج .

 
 
 



 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: -
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التقومي .  –االسرتاتيجيات  -املوضوعات –املفاهيم  اإلطار املرجعي للمقرر :
 آليات ومهام تنفيذ املقرر.  -
 العالمات املرجعية احملددة حملتوايت  املقرر .  -
 العمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر وم شرات األداء املطلوبة .  -

٢ ١ 

 مفاهيم موجزة حول املنهج الدراسي مفهومه وطبيعته  . -
مفاهيم أساسية عامة حول تطوير املنهج  ) التطوير ، التحسني ، التغيري، البناء  -

  .) .. 
 مفاهيم أساسية حول طبيعة املناهج يف اململكة العربية السعودية ومتطلباهتا. -
ية يف املناهج املعاصرة ، اإلطار املرجعي لتطوير املناهج يف ضوء األدبيات العلم -

 والتجارب العلمية، وأهداف النظام التعليمي ابململكة العربية السعودية.

٤ ٢ 

 –خطوات تطوير املنهج  –أسس تطوير املنهج  –دواعي تطوير املنهج  -
 املآخذ على األساليب التقليدية يف تطوير املنهج .  

٤ ٢ 

دراسة وحتليل مناذج بناء املنهج الشهرية وأتثريها على املناهج املعاصرة : منوذج  -
ج منوذ  –منوذج زايس  –منوذج ويلر  –منوذج هيلدا اتاب  –رالف اتيلور 
 منوذج سايلور والكسندر. –منوذج ويفر  –جونسون 

٤ ٢ 

اسرتاتيجية التحليل واالستنباط  -االسرتاتيجيات احلديثة يف تطوير املناهج :  -
اسرتاتيجية البحث العلمي والتجريب  –اسرتاتيجية املقارانت املرجعية  –

 استشراف املستقبل واألخذ ابالجتاهات احلديثة. –الرتبوي 

٤ ٢ 

 –كيفية بنائها   –املناهج القائمة على التكنولوجيا احلديثة : مفهومها  -
 اسرتاتيجيات دمج تقنيات التعليم مبواقف التعلم . –عمليات تطويرها 

٤ ٢ 

 ٢ ١ جتربة وزارة التعليم السعودية يف تطوير املناهج  . -
 –جزر كامين  –اسكتلندا  –الياابن  جتارب دولية يف تطوير املنهج : -

 الوالايت املتحدة األمريكية .. 
٢ ١ 

 –املناهج القائمة على األهداف  -االجتاهات العلمية يف تطوير املناهج :  -
 املناهج القائمة على املعايري   .  –املناهج القائمة على الكفاايت 

٢ ١ 

 ٢ ١ مشروعات الطالب ومناقشتها .   -
 

 

 



 

 مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول  -
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م

 شفهي، مالحظة......اخل(
نسبتق من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمق

 النهائي
 %١٠ خالل الفصل املشاركة واملناقشة واملداخالت 
 % ١٠ أسبوعي  تقرير نوعي فردي حمدد لكل طالب وفق م شرات دقيقة .  
 %١٠ أسبوعي  تقرير نوعي تعاوين وفق م شرات حمددة .  
 %١٠ األسبوع السادس مشروع حتليل مناذج بناء املنهج .  

 % ٢٠ األسبوع الرابع عشر.  مشروع تطوير املنهج حبسب ختصص الطالب .  
 %٤٠ السادس عشر اختبار هنائي 

 

 مصادر التعّلم -
 :. ادرج الكتب املقررة املطلوبة1

 ( : تطوير املنهج دليل للمارسة، عمان : دار الفكر . 2015) .. جون ويلز وجوزيف بوندي، ترمجة جمدي مشاعلة1

 ( : املناهج وتوجهاهتا املستقبلية . القاهرة : دار الكتاب احلديث . 2015)  .. الرابط ، هبرية شفيق إبراهيم2

 . عّمان : دار الفكر . 2016" حتليل املناهج " ترمجة جمدي مشاعلة .(2004).. جورج بوسنر3

 دار املسرية.  . عمان:تصميم املنهج الدراسي .(2018) .. وائل عبدهللا حممد ورمي أمحد عبدالعظيم6

 : دار الشروق .  عمانتنظيمات املناهج وختطيطها وتطويرها ،  .(2011)  .ت وإبراهيم ، عبدهللا حممد. سعادة ، جود7

املنهج املدرسي واستشراف  .(2016) .ن حممد وعودة ، ثناء ماجيي السيد. عبدامللك ، طه عبدالرمحن والسعدين ، عبدالرمح8
 القاهرة : دار الكتاب احلديث .  .املستقبل 

مكنب الرتبية العريب لدول اخلليج  .التعليم املعتمد على املعايري  .(2016) .بن صاحل السعدوي وصاحل علي الشمراين . عبدهللا9
. 

 

 . ادرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
 اجمللة العلمية جلمعية جسما ) املناهج واإلشراف الرتبوي(. -
 السعودية للعلوم الرتبوية )جسنت(.اجمللة  -
 جملة اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس. -



 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /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 امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكرتونية 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 اخرى مثل البامج احلاسوبية، البجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -



 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 االفرتاضيةالفصول  -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 اسم املقرر: إحصاء تطبيقي  

 (  3-0206621)نفس رمز املقرر:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -
 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية والبجميات احلاسوبية اخلاصة ابإلحصاء التطبيقي

املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 النفسية.الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء يف جمال العلوم الرتبوية و  -
 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 التطبيقي. -
ء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل اعضاء هيئة املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضو  -

 التدريس والطالب.
 

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

 وصف عام للمقرر:
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بعلم اإلحصاء، ومجع وتبويب البياانت اإلحصائية، والتوزيع الطبيعي واختبارات  -

االعتدالية، ومقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت ومقاييس العالقة، والدرجة املعيارية والرتبة املئينية، واإلحصاء 
والداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي، واختبار "ت " وفرضيات  ،هااالستداليل، والفروض اإلحصائية واختبار 

 . استخدامق
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: -

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس 

 3 1 مقدمة يف علم اإلحصاء 
 3 1 مجع وتبويب البياانت اإلحصائية

املتوسط  –املتوسط اهلندسي  –املنوال  –الوسيط  –مقاييس النزعة املركزية ) املتوسط 
 املتوسط املرجح "املوزون"( –التوافقي 

1 3 

 –االرابعيات  –معامل االختالف –التباين  –االحنراف العياري  –مقاييس التشتت )املدى
 املئينات(  –االعشارايت 

2 6 



االرتباط الثنائي  –االرتباط اجلزئي  -االرتباط الرتيب –مقاييس العالقة )االرتباط التتبعي 
 االرتبط املتعدد(  –األصيل

2 6 

 3 1 التوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية
 3 1 التائية ( والرتبة املئينية  –الدرجة املعيارية ) الزائية 

 3 1 االستداليلاإلحصاء الوصفي واإلحصاء 
 3 1 الفروض اإلحصائية واختبارها  

 3 1 الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي
 3 1 اختبار "ت " وفرضيات استخدامق

 3 1 اختبار "ت " لعينة واحدة
 3 1 اختبار" ت " لعينتني مستقلتني
 3 1 اختبار " ت " لعينتني مرتبطتني

 

 الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي  -
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
نسبتق من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمق

 النهائي
 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وانشطة فردية 1
 %10 14 مشروعات مشرتكتكليفات مجاعية وعمل  2

3 
تقدمي تقرير علمي إلجراءات تطبي  اسلوب إحصائي ومناقشة نتائجق 

 وتفسريها
15 5% 

 %20 12،  4 اختبارات قصرية اثناء الفصل الدراسي 4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 اسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

 

 

 مصادر التعّلم -
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . األردن: دار البداية انشرون وموزعون.مبادئ اإلحصاء(. 2008طيبة، امحد عبدالسميع ) -



(. القاهرة: دار النشر 3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009ابو عالم، رجاء حممود ) -
 للجامعات.  

. القاهرة : مكتبة األجنلو  األساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية(. 2000مراد، صال  امحد )  -
 املصرية.

األساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوية ( . 2010) عالم، صال  الدين حممود  -
 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  واالجتماعية: البارامرتية   والالابرامرتية

للعلوم  اإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدام الرزم اإلحصائية(. 2010املنيزل، عبدهللا فال  ، غرابية، عايش موسى ) -
 (. األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.4)ط االجتماعية

 SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2014منسي، حممود عبداحلليم ، الشريف، خالد حسن ) -
 .. اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة

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

-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: 
A Practical Introduction. London: SAGE Publications.   
 -Rasch, D., Kubinger, K. & Yanagida, T. (2011). Statistics in Psychology Using 
R and SPSS. German:  John Wiley & Sons. 

 . 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 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education - 

web.org/Publications.php?p=SERJ-https://iase- 
-international-the-http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading

all/resources/statistics-for-agenda/education 
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 

476661https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3- 
, Jstor(APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric,  -

Springer, Wiley Blackwell )    , e DirectSciencProQuest, Sage, Theses,  

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://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
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-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
http://search.epnet.com/
http://search.epnet.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.sciencedirect.com/


 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، والبامج اإلحصائية على حسب االحتياج : -

-SPSS 

software-statistics-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 - 
com/lisrel/student.htmlhttp://www.ssicentral. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/


 

 

 

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر: تقومي البامج التعليمية  

 2-020260131رمز املقرر:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الرئيس؟ما هدف املقرر  -1

يهدف هذا املقرر إىل إكساب طلبة الدراسات العليا املعرفة ابملوضوعات احلديثة املتعلقة مبفهوم التقومي والتقييم يف م سسات التعليم 
 العايل والعام، وأهداف التقومي وكيفية تقومي الربامج التعليمية من خالل مناذج التقومي ومعايريه.

 
 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية هذا دراسة املقرر ان يكون قادرا على:    
 مناقشة التوجهات البحثية احلديثة يف جمال تقومي الربامج التعليمية.   -
 تنمية االجتاهات البحثية احلديثة حنو حتسني جودة أحباث تقومي الربامج.  -
 حد النماذج احلديثة. القدرة على تقومي برانمج تعليمي يف ضوء أ -
 حتليل ونقد دراسات علميه يف جمال تقومي الربامج يف ضوء املعايري العلمية للبحوث الرتبوية. -

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

 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 تو يف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصووووواالت للتواصووووول ابني أسوووووتاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشوووووه كل ما يتعلق  -

 ابملقرر.
 علومات الرتبوية االلكرتونية.استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد امل -
االسووتعانة ابلشووبكة العنكبوتية يف التواصوول مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالسووتفادة  -

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

 
)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل وصف املقرر الدراسي  -

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

يعىن هذا املقرر ابملوضووووووووووووووعات احلديثة املتعلقة بتقييم وتقومي الربامج يف م سوووووووووووووسوووووووووووووات التعليم العايل والعام. التقومي والتقييم يف 
 التعليم العايل والعام، وأهداف التقومي وكيفية تقومي الربامج التعليمية من خالل مناذج التقومي ومعايريه.م سسات 

 
 
 



 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: -
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التقومي .  –االسرتاتيجيات  -املوضوعات –املفاهيم  اإلطار املرجعي للمقرر :
 آليات ومهام تنفيذ املقرر. -
 العالمات املرجعبة احملددة حملتوايت  املقرر .  -
 العمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر وم شرات األداء املطلوبة . -

1 2 

والتطور التارخيي للتقومي الرتبوي مصطلحات أساسية يف التقومي والربامج الرتبوية، 
وتقومي الربامج الرتبوية، وأوجه الشبه واالختالف بني البحث العلمي والتقومي 

 الرتبوي، مسات وخصائص التقومي اجليد.

1 2 

 4 2 جماالت التقومي ومعايريه وأدواته
 2 1 خصائصه وخطوات بناءه.-ماهية الربانمج التعليمي: مفهومه 

 4 2 تقومي الربامج التعليمية.مداخل 
 4 2 مناذج تقومي الربامج التعليمية.

 4 2 أساليب ووسائل ومعايري تقومي الربانمج التعليمي.
 2 1 جتارب عاملية وعربية يف تقومي الربامج التعليمية
 2 1 تطوير الربامج التعليمية يف ضوء نتائج تقوميها

 2 1 النماذج احلديثةتقومي برانمج تعليمي يف ضوء أحد 
 2 1 واقع تقومي الربامج التعليمية يف اململكة العربية السعودية )استشراق املستقبل( 

 2 1 االختبار النهائي
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: -
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م

 شفهي، مالحظة......اخل(
نسبتق من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمق

 النهائي
 %١٠ خالل الفصل النقاش العلمي داخل القاعة الدراسية  
 % ١٠ أسبوعي حول أحد مفردات املقرر ومناقشتها  إعداد التقارير 
 %١٥ أسبوعي  إعداد عرض مرئي وتقدميه 1

3 
لتقومي برانمج تعليمي يف ضوء أحد النماذج احلديثة إعداد دراسة حبثية علمية 

 )حسب التخصص(
 %٢٥ األسبوع السادس

 % ٤٠ األسبوع الرابع عشر.  اختبار هنائي 4
 



 

 

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

تقومي الربامج الرتبوية يف الوطن العريب. الكويت: املركز العريب للبحوث  .(1981) .الصانع، حممد عبد هللا وآخرون -
 الرتبوية 

 (. القياس والتقومي يف الرتبية وعلم النفس. عمان: دار املسرية.1421) .ملحم، سامي حممد -

دن: دار األمل تطويرها ابستخدام النماذج. األر -تقوميها-تنفيذها-بنائها -(. املناهج 2002) .الشبلي، إبراهيم مهدي -
 للنشر والتوزيع 

 (. إطار مرجعي للتقومي الرتبوي. الرايض: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج. 2001) .الدوسري، إبراهيم مبارك -

(. التقومي الرتبوي امل سسي أسسه ومنجيته وتطبيقاته يف تقومي املدارس. القاهرة: دار 2003) .عالم، صالح الدين -
 الفكر العريب.

دار  : لبنان:اسرتاتيجيات املناهج وتطورها يف البالد العربية.(١٩٨٢) .م ، عبد الرمحن حسن، عبد الرازق، طاهرإبراهي -
 العلم

  . الرايض:العبيكانرض لتطور املفهوم وأبرز اجتاهاتهع-تقومي الربانمج الرتبوي (.2015)الرائقي، عبد اللطيف.  -

 عمان: دار املسرية.(. القياس والتقومي يف الرتبية وعلم النفس.1421) .سامي حممد ملحم -

(. البحث العلمي، البحث النوعي والبحث الكمي، دار الفكر للنشر 1423ذوقان عبيدات وسهيلة أبو السيد ) -
 والتوزيع.

 (. القياس والتقومي النفسي والرتبوي. حائل: دار األندلس.2015أبو دنيا، اندية عبدة ) -

 (. فلسفة التقومي الرتبوي غي العلوم الرتبوية والنفسية.2015دي، سعيد وصربي، داود )األس -

 (. التقومي الرتبوي يف السياق املدرسي. لبنان: دار الكتاب اجلامعي.2016انتوين نتكو، ترمجة: الشافعي، امحد حسني ) -

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

 اجمللة العلمية جلمعية جسما ) املناهج واإلشراف الرتبوي(. -



 اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية )جسنت(. -
 جملة اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس. -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saم يف اململكة العربية السعودية  املشروع الشامل لتطوير مناهج التعلي -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكرتونية 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 اخرى مثل البامج احلاسوبية، البجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -



 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 الذكية.السبورة  -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 
 (1اسم املقرر: تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم )  
 2-020260133رمز املقرر:   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1
يهدف هذا املقرر إىل تعريف طلبة الدراسات العليا أبفضل املمارسات للتقنيات احلديثة يف جمال املعلومات واالتصاالت وسبل تو يفها 
 يف العملية التعلميمة من أجل حتسني التنمية املهنية للمعلمني وخلق بيئة تعليمية تعلمية خالقة من خالل تو يف أحدث تقنيات املعلومات

 ت وتطوير السياسات واالسرتاتيجيات واألنشطة املناسبة لذلك.واالتصاال
 

 ويتوقع من طلبة الدراسات العليا بنهاية دراسة هذا املقرر أن يكون قادرا على:
 معرفة أشهر تقنيات املعلومات واالتصاالت واليت من شأهنا االسهام يف عملييت التعليم والتعلم. -
 املختلفة والبحث فيها وتو يفها يف جماالت التعليم املختلفةاستخدام أوعية املعلومات  -
 استخدام تطبيقات االتصاالت احلديثة على حنو فعال يف جماالت التعليم  -
 التوصل العلمي والنشر واالستفادة من االنفتاح املعريف -
 تنمية مهارات البحث واالكتشاف والتواصل العلمي -
 نيات احلديثة يف تصنيفها واستخدامها بشكل مرن وفعال يف جمال التعليم.حتليل وتنظيم املعلومات واستخدام التق -
 
 
 
 
 املقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 املراجعة املستمرة الحدث تقنيات املعلومات واالتصاالت  وتضمينها يف املقرر -
 الدراسات ونتائج امل مترات ذات العالقة مراجعة آحر -
 عقد لقاءات يف هناية كل عام ملراجعة وتبادل اخلربات مع الزمالء يف التخصص -
 االستفادة من التغذية الراجعة من قبل طلبة الدراسات العليا -
 
 
 

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

علم. يهتم هذا املقرر بتنمية اجلوانب املعرفية واخلربات العملية يف استخدام وتو يف تقنيات املعلومات واالتصاالت يف عملييت التعليم والت
املتمثلة يف االستفادة  2030ت احلديثة يف تصميم بيئات تعليمية خالقة ومتالئمة مع رؤية اململكة واالستفادة  من التطبيقات واألدوا

رات من التقنيات احلديثة يف رفع كفاءة األداء التعليمي يف اململكة وفق املعايري الرتبوية العاملية. كما يهدف املقرر إلكساب الطلبة مها
ملعريف يف عمليات البحث والتواصل وتبادل اخلربات واملعلومات وإكساهبم مهارات إقتصاد املعرفة النشرالرقمي واالستفادة من االنفتاح ا

 من خالل تطبيقات عملية وتقدمي مناذج عاملية وإقليمية ملهمة.



 
 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: -
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 مقدمة يف أمهية املعلومات واالتصاالت يف التعليم، وتناول بعض املفاهيم ذات العالقة  -
االتصاالت، املفهوم، والتطور ، ,ابرز مالمح التغيري على العملية التعليمية نتيجة الثورة  -

 التقنية يف االتصاالت 
1 2 

وختزينها، ودور  املعلومات ، املفهوم ، والتطور يف الشكل واملضمون وطرق نقلها -
 التقنيات احلديثة يف زايدة الفاعلية

1 2 

 4 2 نظرايت التعلم املعتمدة على االتصال ودور التقنيات احلديثة يف تطبيقها -
األمهية، أسس التعامل معها، السلوك القانوين واالخالقي  املعلومات الرقمية، املفهوم ، -

 للنشر والتوثيق،  مهارات النشر الرقمي.
1 2 

 تطبيقات عملية للتقنيات احلديثة للمعلومات واستخداماهتا يف التعليم  -
 )العروض التفاعلية/ االنفوقرافك ...( -

2 4 

عمليات االتصال وتبادل املعلومات يف  2استخدام شبكة االنرتنت وتطبيقات الويب  -
 )األمهية، األسس، املهارات الالزمة( للمعلم/الطالب

2 4 

مهارات التفكري الناقد والعمل اجلماعي يف ضوء استخدام التقنيات احلديثة للمعلومات  -
 واالتصاالت

1 2 

 2 1 أبرز القضااي الثقافية واالجتماعية   املواطنة الرقمية: املغهوم، األمهية ، -
 2 1 املعايري العاملية لكفاايت تقنيات املعلومات واالتصاالت اخلاصة ابملعلم والطالب  -
 2 1 األمناط التعليمية احلديثة يف ضوء استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم -
 4 2 استخدامات اجلواالت الذكية يف التعليم، األمهية ، األسس، املهارات  -

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: -
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمق
التقييم نسبتق من 

 النهائي
 15   إنتاج حمتوى تعليمي تفاعلي يف التخصص )فردي( 1

2 
املشاركة يف نشاط الكرتوين أكادميي )م متر| دورة | ورشة| حلقة نقاش( وتقدمي تقرير عن 

 طبيعة املشاركة )عمل فردي(
 15 

 15  تطوير دليل استخدام ألحد تطبيقات اجلوال الرتبوية )فردي( 3

4 
استخدام وسائل النشر  –إختبار عملي يف )إنتاج وتطوير املعلومات الرقمية التفاعلية 

 االلكرتونية
 15 
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 مصادر التعلم:

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  -
 والتطبيقات. الرايض: مكتبة الرشد.(. تكنولوجيا التعليم: األسس 2015العبيد، افنان& الشايع، حصة. )

 التعليم الفعال ابلتكنولوجيا يف مراحل التعليم العايل /اسس النجا . الرايض: مكتبة العبيكان .(2006) .ا دبليو، طوين & بول، كاري
 (. التعليم االلكرتوين األسس والتطبيقات: دار السحاب للنشر والتوزيع.2005املوسى، عبدهللا )

 (. منظومة التعليم عب الشبكات، القاهرة : عامل الكتب.2012حممد )عبد احلميد، 
 (. املقررات االلكرتونية، تصميمها، إنتاجها، تطبيقها، تقوميها، القاهرة: عامل الكتب.2009) .إمساعيل، الغريب زاهر
 رية اللبنانية.(. التعليم االلكرتوين عب شبكة االنرتنت، القاهرة: الدار املص2005) .اهلادى، حممد حممد
 ،األردن: عمان، دار الفكر، 1(. مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلوماتية، ط2006) .احللفاوى، وليد سامل

 (. كفاايت التعليم االلكرتوين، القاهرة: دار الكتاب اجلامعي.2007) .زين العابدين، حممد حممود
Silverman, Jason, Hoyos, Veronica (2018). Distance Learning, E-Learning and Blended 
Learning in Mathematics Education, International Trends in Research and 
Development, Springer. 
Khaled Elleithy, Tarek Sobh (2015). New Trends in Networking, Computing, E-
learning, Systems Sciences, and Engineering (Lecture Notes in Electrical Engineering), 
Springer. 

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

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

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

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

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


- Computers and 
Educationhttps://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17645&tip=sid&clean=0 

Communications in Information Literacy 
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400158815&tip=sid&clean=0 

 
 
 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة ام القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saم يف اململكة العربية السعودية  املشروع الشامل لتطوير مناهج التعلي -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكرتونية 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 

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://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400158815&tip=sid&clean=0


- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 
 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. أدرج أي 4
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 ادوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -

 الفصول االفرتاضية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 اسم املقرر: األصول اإلسالمية للرتبية
 (2-020160141رمز املقرر: )

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 املقرر الرئيس؟ما هدف -1
توضيح املفاهيم األساسية لألصول اإلسالمية للرتبية ومصادرها وخصائصها وأهدافها وأساليبها، وُأسسها وم سساهتا، وحتليل بعض 

 القضااي يف ضوء مبادئ أصول الرتبية اإلسالمية.
املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، لتطوير وحتسني -يتم تنفيذها -اذكر إبجياز أي خطط -2

 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.
 يكتب يف املواقع العلمية يف حمركات البحث العلمي فيما خيص مفردات املقرر واالستفادة منه يف حتديث املقرر. ما تصفح -
 استخدام تقنيات التعليم أثناء احملاضرات. -
 استعراض بعض القضااي الرتبوية وحتليلها. -

 

 وصف عام للمقرر:
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: -

 األسابيععدد  قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس

املفاهيم األساسية )الرتبية، أصول الرتبية، الرتبية اإلسالمية، األصول اإلسالمية للرتبية، الرتبية والتعليم، التجديد 
 .الرتبوي، الرتبية الرقمية(

1 2 

 2 1 مصادر أصول الرتبية اإلسالمية
 2 1 خصائص أصول الرتبية اإلسالمية

 2 1 الرتبية اإلسالميةأهداف أصول 
 2 1 اختبار نصفي

 أسس أصول الرتبية اإلسالمية:
 ( فردية: االعتقادية، التعبدية، الفكرية، األخالقية.1
 (  جمتمعية: سياسية، واقتصادية، واجتماعية.2

4 8 

 4 2 ابملالحظةواالستنتاج، أسلوب احلوار، الرتبية ابألحداث(أسلوب القدوة، الرتبية منها ) أساليب الرتبية اإلسالمية
 2 1 م سسات الرتبية اإلسالمية

 4 2 حتليل بعض القضااي الرتبوية يف ضوء أصول الرتبية اإلسالمية
 2 1 تطبيقات تربوية ملبادئ أصول الرتبية اإلسالمية

 2 1 االختبار النهائي
 



 

 

 

 خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة  -
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمق
نسبتق من التقييم 

 النهائي
 %2 4 مناقشة حول ما درس خالل األسابيع الثالثة األوىل . 1
 % 4 6 خريطة مفاهيم ( مشروع فردي  ) 2
 % 4 7 مشروع مجاعي 3
 % 20 8 االختبار النصفي 4
 % 10 11-10-9 عرض الواجبات املنزلية ومناقشتها 5
 % 10 12 ورشة عمل 6
 % 50 15 اختبار هنائي 

 

 مصادر التعّلم -
 الكتب املقررة املطلوبة:-يف قائمة  –أدرج  -
 هوو.السعودية، مطبعة رضا.1437النظرية الرتبوية يف األصول اإلسالمية، ابجابر، فاطمة سامل، أبعاد  -
 هو. الرايض: دار املعرفة للتنمية البشرية.1427األصول والتطبيقات .–العجمي، حممد. الرتبية اإلسالمية  -
 هو.السعودية: مكتبة الرشد.1424متويل، نبيل. العجمي، حممد. بنجر، آمنة. املدخل يف أصول الرتبية. -
 هو.السعودية: مكتيه الرشد1426علي سعيد. احلامد، عبد الراضي الرتبية اإلسالمية )املفهومات والتطبيقات(.  -
 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:-يف قائمة  –. أدرج 2
 االجتماعي وغريها:. أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3
1-wwwadabwafancom/dispaay/productasparticles  wwwtarbyatonanat 
2-http://wwwislam-onlinenet/muasir/arabic/mainmuslimasp 
 احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج . أدرج أي 4

 ال يوجد
 

 

 

http://www.adabwafan.com/dispaay/product.asp


 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 اسم املقرر: إدارة املؤسسات الرتبوية  

 ( 0205622-2رمز املقرر  :  )  

 

 

 

 

  



 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
يهدف هذا املقرر ايل مناقشة واقع ادارة امل سسات الرتبوية يف اململكة العربية السعودية يف إطار اسس االدارة الرتبوية ونظرايت 

ت القيادة الرتبوية وادارة املوارد البشرية، وذلك يف اجملال الرتبوي والدور املتوقع هلا يف تطوير امل سسات الرتبوية مبختلف املستواي
 التعليمية، وضمن مراحل التعليم، مع مقارنة ذلك ببعض الدول املتقدمة والنامية.  االدارية

املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 االطالع الدائم على املستجدات يف جمال االدارة والقيادة الرتبوية ونظرايهتا. -  
 اجتماعات دورية وورش عمل تبادل اخلربات بني أعضاء القسم عرب -  
 التدريب على وسائل االتصال احلديثة واليت تعتمد على التقنية واستخداماهتا.  -  
 تدريب الطالب على مواقف تربوية للتطبيق امليداين يف حل بعض القضااي و املشكالت املدرسية . -  

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

نظام ادارة امل سسات الرتبوية يف اململكة يف  -يتناول هذا املقرر فلسفة وسياسة واهداف وخصائص االدارة التعليمية يف اململكة 
الرتبوية يف اململكة يف إطار نظرايت االدارة السلوكية )نظرية تطبيق فاعلية نظام ادارة امل سسات  -إطار النظرايت اإلدارية 

القيادة االدارية يف ادارة   امل سسات الرتبوية من حيث )الو ائف،  -االهداف، ونظرية الو يفة االجتماعية للنظم ...اخل( 
دراسة ومقارنة  -ت، واملس وليات( السلطة االدارية يف ادارة امل سسات الرتبوية من حيث )الصالحيا -واملستوايت، واالمناط( 

 االدارة التعليمية يف اململكة مع بعض الدول العربية واالسالمية والعاملية.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: -
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 الوحدة األوىل:  
 اململكةفلسفة وسياسة، واهداف وخصائص اإلدارة التعليمية يف 

2 4 

 الوحدة الثانية
 نظام ادارة  امل سسات الرتبوية  يف اململكة يف اطار النظرايت االدارية .

2 4 

 الوحدة الثالثة:
الرتبوية  يف اململكة يف اطار نظرايت االدارة السلوكية  تطبيق فاعلية نظام ادارة  امل سسات

 )نظرية االهداف ، ونظرية الو يفة االجتماعية للنظم ....(.

2 4 

 الوحدة الرابعة:  
 إدارة م سسات التعليم العايل

2 4 

 الوحدة اخلامسة:
 السلطة االدارية يف ادارة امل سسات الرتبوية من حيث )الصالحيات، واملس وليات( 

2 4 

 4 2 الوحدة السادسة: 



 دراسة ومقارنة االدارة التعليمية يف اململكة مع بعض الدول العربية و االسالمية والعاملية .
 الوحدة السابعة: 
 التقارير البحثية املطلوبة حسب املواضيع احملددة من استاذ املقرر. مناقشة و مراجعة

2 4 

 الوحدة الثامنة:
 االختبار النهائي للمقرر

2 4 

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: -
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمق
نسبتق من التقييم 

 النهائي
 %10 الثالث االختبار األول  1
 %20 السابع املشاريع وأوراق العمل 2
 %20  التفاعل واملشاركة واحلضور والغياب 3
 %50 الثامن االختبار النهائي 4

 

 مصادر التعّلم -
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1
 دار وائل للنشر. :عمان.النظرايت والعمليات والو ائف -مبادئ اإلدارة (.2009 .)القريويت، حممد قاسم -
اإلدارة التعليمية: مفاهيم وآفاق، عمان دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، .(2006).الطويل، هاين عبد الرمحن  -

 األردن.
 دار وائل.  :عمان .السلوك التنظيمي يف م سسات األعمال .(2004).العميان، حممود سليمان  -
 دار وائل للنشر.:عمان .نظرية املنظمة والتنظيم(.2000) .القريويت، حممد قاسم -
دار :عمان .السلوك التنظيمي يف إدارة امل سسات التعليمية (.2005.)فلية، فاروق عبده، وعبد اجمليد، السيد حممد -

 طباعة.املسرية للنشر والتوزيع وال
 .سلوك األفراد واجلماعات يف النظم -اإلدارة الرتبوية والسلوك املنظمي(.2008 .)الطويل، هاين عبد الرمحن -

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

ستقبل، حتديد ومراجعة: أبو اصبع، صاحل استشراف امل (.2004.) ابريل 28-26أوراق عمل امل متر العلمي التاسع  -
 كلية اآلداب والفنون.:و املناصرة، عز الدين، جامعة فالدليفيا 



الرايض:  .(. دورية علمية متخصصة وحمكمة يصدرها كل ثالثة أشهر معهد اإلدارة العامة 2009جملة اإلدارة. ) -
 اململكة العربية السعودية.

أمريكا مركز النخبة لإلعالم اإلداري الوكيل يف اململكة العربية السعودية: دار نشرة النخبة اإلدارية، يصدرها من  -
 املصادر للنشر والتوزيع.

اجمللة العربية لإلدارة، جملة نصف سنوية حمكمة متخصصة يف التنمية اإلدارية والعلوم االجتماعية ذات العالقة،  -
 العربية، القاهرة: مجهورية مصر العربية.تصدرها املنظمة العربية للتنمية اإلدارية جبامعة الدول 

 أفاق اإلدارة، جملة فصلية تصدر عن اجلمعية السعودية لإلدارة. -
م سسة الفكر العريب، النشرة اإلعالمية الشهرية، الناشر يف اململكة العربية السعودية م سسة الفكر العريب،  -

nferences.orgwww.fikrco 
 الرايض. –اجمللة االقتصادية السعودية، فصلية تصدر عن مركز النشر االقتصادي  -
خالصات، كتب املدير ورجل األعمال، نشر نصف شهرية تصدر عن: الشركة العربية لإلعالم العلمي )شعاع(  -

 القاهرة، مصر.
 ي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماع3

WWW.ju.edu.jo 
   -  WWW.yu.edu.jo 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 تكوين املعلم وتطويرهاسم املقرر:   

 2-020260143رمز املقرر:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الرئيس؟ما هدف املقرر  -1

 تكوين تصور علمي لدى الدارسني حول تكوين املعلم، وتنمية مهاراهتم يف تصميم برامج إعداد املعلمني وتقوميها.
 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا بعد دراسة هذا املقرر ان:    
 يلم مبفهوم تكوين املعلم.  -
 يقارن بني مفهوم تكوين املعلم واملفاهيم املنا رة له. -
 لى طبيعة تكوين املعلم وأمهيته.يقف ع  -
 حيلل واقع إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية.  -
 يرصد أبرز مالمح حركة إعداد املعلم يف ضوء الكفاايت.  -
 يرصد أبرز مالمح حركة إعداد املعلم يف ضوء املعايري.  -
 يقف على كيفية اإلعداد التخصصي للمعلم يف اململكة العربية السعودية.  -
 يصمم برامج إعداد معلمني قائمة على االجتاهات املختلفة يف إعداد املعلم املختلفة. -
 يو ف معلوماته حول إعداد وتكوين املعلم يف تقومي برامج إعداد املعلمني.  -
 يرصد أبرز التجارب احلديثة يف إعداد املعلمني يف الدول املتقدمة.  -
املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 نرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  اإل
 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 رات الطالب البحثية واألكادميية.االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مها -
تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاااااالت للتواصاااال ابني اسااااتاذ املقرر والطالب يف طر  ومناقشااااق كل ما  -

 يتعل  ابملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
التواصاااااااال مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية االسااااااااتعانة ابلشاااااااابكة العنكبوتية يف  -

 لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال التعليم االلكرتوين.
 التدريس ابستخدام التعليم اإللكرتوين. -
)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل وصف املقرر الدراسي  -

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

يهدف املقرر إىل تكوين تصووووووووور علمي لدى الدارسووووووووني حول تكوين املعلم، وتنمية مهاراهتم يف تصووووووووميم برامج إعداد املعلمني 
 وتقوميها.



 

 
 ينبغي تناوهلا:املوضوعات اليت  -

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
إطار مرجعي توضيحي حول طبيعة املقرر من حيث حمتواه وعملياته املعرفية 

 وم شرات قياس خمرجاته وتقوميه. 
1 2 

 4 2 أمهية تكوين املعلم –طبيعة تكوين املعلم  –واملفاهيم املنا رة  مفهوم تكوين املعلم ،
حتليل واقع إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية ) اإلعداد التكاملي واإلعداد 

 التتابعي( . 
2 4 

 4 2 حركة إعداد املعلم يف ضوء الكفاايت . 
 4 2 حركة إعداد املعلم يف ضوء املعايري . 

 4 2 اإلعداد التخصصي للمعلم يف اململكة العربية السعودية . 
برانمج  -تقوميها  –متطلبات تنفيذها  –) تصميمها  برامج إعداد املعلمني :

 املاجستري املهين يف إعداد املعلمني( . 
2 4 

 4 2 أبرز التجارب احلديثة يف إعداد املعلمني يف الدول املتقدمة . 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: -
مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع  م

 شفهي، مالحظة......اخل(
نسبتق من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمق

 النهائي
 %10 األسبوع اخلامس عشر .  مشروع : تصميم برانمج إعداد املعلم .   
 %10 األسبوع الرابع عشر مناقشة جتربة عاملية متميزة يف إعداد املعلم .  عرض تقديدميي : 
 %10 األسبوع الثاين عشر .  تقرير : املقارنة بني برامج إعداد املعلمني حملياً وعربياً وعاملياً .  1
 %10 األسبوع احلادي عشر  اإلعداد الشخصي للمعلم يف اململكة العربية السعودية.  تقرير : 2
 % 10 األسبوع الثامن  االختبار النصفي .  3
 % 50 األسبوع األخري .  االختبار الننهائي .  4

 

 

 



 مصادر التعّلم -
 :. ادرج الكتب املقررة املطلوبة1

 إعداد املعلم وتدريبق. منشورات جامعة دمش .(.  2004األمحد, خالد طق. )   -

 . القاهرة:دار الفكر العريب . 1ا( . معلم املستقبل حنو اداء افضل . ط1426).مدكور، علي امحد -

.عمان:دار الفكر للنشر 1الشاملة .ط (.منظومة تكوين املعلم يف ضوء معايرياجلودة 2003ويح، حممد عبد الرزاق.) -
 والتوزيع.

االجتاهات املعاصر يف إعداد املعلم وتنميتق مهنياً ، الكويت :  .(2006).املفرج ، بدرية وعفاف املطريي وحممد محاده  -
 وزارة الرتبية . 

يم العام ، مكنب الرتبية العريب ( . معايري برامج إعداد معلم التعل2015).املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج  -
   .لدول اخلليج

عمان: دار . عمان. 2طمنظومة تكوين املعلم يف ضوء معايري اجلودة الشاملة.  (.2007) .إبراهيم، حممد عبد الرزاق -
 الفكر للنشر والتوزيع.

 األداء.عمان: دار الشروق. -التدريب –(. الكفاايت التدريسية املفهوم 2003) .الفتالوي، سهيلة حمسن -

 . عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.1(. إعداد املعلم تنميتق وتدريبق. ط2005).حممد، مصطفى وحوالة، سهري  -

 

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

 اجمللة العلمية جلمعية جسما )املناهج واإلشراف الرتبوي(.

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة ام القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /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 امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -



 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكرتونية 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 
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 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 ادوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 االفرتاضيةالفصول  -

 

 

 

 



 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 كفايات التدريس ومهاراته اسم املقرر:  

 2-020260134 رمز املقرر:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ف ي ئ رمه رائ كب الم جساااااامعر المل رف الوارية رالمه رائ ا اامعة المر ب ةطلبة  إكساااااا  دف هذا المقرر إلى يه

 الل لمعة الحديثة.  اال ج ه ئضوء في  المدريس

 يكون الطالب قادرا على: يف هناية هذا دراسة املقرر ان ويُتوقع    
مو قشة مف هعم  الكف ية، المه رة ، المدريس ،  أااء المللم ، مل يعر، مؤشرائ ا ااء ، رأااء المدريس الق بل  -

 للمحلعل.

 . ف ي ئ رمه رائ المدريسكب رالمه رائ ا اامعة المر ب ةالمل رف الوارية  مو قشة -

 ملرفة مج الئ كف ي ئ المدريس رمل يعر ا ااء رمل يعر المحموى. -

 رمه را ه. س لعب رمل يعر قع س كف ي ئ المدريس مو قشة أ -

 مو قشة أس لعب بو ء البرامج المدريبعة لممكعن المللم رفق مدخل الكف ي ئ.  -

 لعة في مج ل كف ي ئ المدريس رمه را ه. حلعل المج ر  الدر -

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات او مراجع لتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز اي خطط  -2
    اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.

 .التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسييف  احلديثة املراجع استخدام -
 تو يف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
ني أسوووووتاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشوووووه كل ما يتعلق لتواصووووول ابتقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصووووواالت لتفعيل  -

 ابملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
يف التواصووول مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالسوووتفادة  السوووتعانة ابلشوووبكة العنكبوتيةا -

 من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال التعليم االلكرتوين.
 م اإللكرتوين.يالتدريس ابستخدام التعل -

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

ف ي ئ رمه رائ كب المل رف الوارية رالمه رائ ا اامعة المر ب ة الم جساااااامعرطلبة  إكساااااا  دف هذا المقرر إلى يه

 الل لمعة الحديثة.  اال ج ه ئضوء في  المدريس

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس عدد األسابيع املوضوعاتقائمة 
 المقويم .  –االسمرا عجع ئ  -الموضوع ئ –اإلط ر المرجلي للمقرر : المف هعم 

 آلع ئ رمه م  وفعذ المقرر. -

 اللالم ئ المرجلبة المحداة لمحموي ئ  المقرر .  -

 اللملع ئ الملرفعة الللع  الم لوبة للمقرر رمؤشرائ ا ااء الم لوبة . -

٢ ١ 

مفهوم الكف ية، المه رة ، المدريس ،  أااء المللم ، مل يعر، مؤشرائ ا ااء ، 

 رأااء المدريس الق بل للمحلعل

٤ ٢ 

مج الئ كف ي ئ المدريس )المخ عط، الموفعذ، المقويم، إاارة الصف ، بو ء 

 أنش ة المللم، المقوعة(

٢ ١ 

 ٢ ١ مل يعر ا ااء رمل يعر المحموى

 ٤ ٢ أس لعب  قويم كف ي ئ رمه رائ المدريس رمل يعره



 ٢ ١ المدريس المصغر
 ٤ ٢ حتليل التفاعل الصفي

 ٢ ١ املعمل يف التعلمي العام.مدخل الكفاايت لإعداد 

 ٤ ٢ بو ء البرامج المدريبعة لممكعن المللم رفق مدخل الكف ي ئ.

 ٤ ٢  الدرلعة الرامدة في مج ل كف ي ئ المدريس رمه را ه.المج ر  

 ٢ ١ االخمب ر الوه مي

 

  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .2
)مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة  م

 مالحظة......اخل(
نسبتق من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمق

 النهائي
 %٢٠ خالل الفصل المش ركة رالمو قشة رالمداخالئ 

 %٢٠ كل أسبوععن البحوث رالمق رير؛ لمقععم مه رائ البحث رالدراسة لدى ال ال  

 %١٠ الرابع   بعق ئ أرراق عمل ب لمللم المل رني ر دريس مصغر 1

2 
كف ي ئ   اعداا ب  قة مالحاة السمخدامه  لمحلعل بلض قض ي   قويم

 في المدريس . )مه رائ( اااء المللم

 

 %١٠ الم سع

 %40 الس اس عشر اخمب ر نه مي 4

 

 مصادر التعّلم
 :. ادرج الكتب املقررة املطلوبة1

 (. الكف ءائ المدريسعة.مكمبة ا نجلو المصرية،الق هرة.٢٠١٠غوعم، إبراهعم ،أحمد )  ••

 (.  مه رائ المدريس، مكمبة زهراء الشرق، الق هرة.٢٠٠١إم م، مخم ر حمعده رآخررن، )  ••

 المربوي، بغداا، رزارة المربعة. رالم وير رالمدريب المدريس في (. مه رائ١٩٩٢سلدي لفمة الموسى، )  ••

 عم ن. –(. بو ء المو هج ر خ ع ه  . اار الفكر، االران ٢٠١٣محمد ص بر ) سلعم،  ••

هـ( .مدرس القرن الح اي راللشرين الفلّ ل )المه رائ رالمومعة المهوعة(، اار ١٤٢١ج بر، عبدالحمعد ،)  ••

 .الفكر اللربي، الق هرة

لفكر ار ارالمدرس، اهـ(.ا ج ه ئ ر ج ر  مل صرة في  قويم أااء الملمعذ ١٤٢٢ج بر، عبدالحمعد،)   ••

 اللربي، الق هرة.

 ، الق هرة.ار الوهضة اللربعة، امه رائ المدريس(.م١٩٩١) رآخررن، ج بر، عبدالحمعد  ••

••   

 دريبه، اار الفكر اللربي، -اإلشراف علعه-هـ(.خص مص المللم اللصري رأاراره ١٤٢٢راشد، علي، )  ••

 .الق هرة

 

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

 المجلة الللمعة لجملعة جسم  ) المو هج راإلشراف المربوي(. •

 (.جسمنالسلواية للللوم المربوية ) مجلةال •

 مجلة الجملعة المصرية للمو هج رطرق المدريس. •

 



 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_library القرى أم جبامعة هللا عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة -
 /http://www.abegs.org/Aportal اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب -
 /http://www.gaserc.edu.kw اخلليج بدول الرتبوية للبحوث العريب املركز -
 /http://www.cpfdc.gov.sa  السعودية العربية اململكة يف التعليم مناهج لتطوير الشامل املشروع -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 .ابلعابدية هللا عبد امللك مبكتبة املتاحة املعلومات قواعد -
 (ERIC)    الرتبوية واملعلومات املصادر مركز -
   املنصات التعليمية االلكرتونية 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 اخرى مثل البامج احلاسوبية، البجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-اوفيس ميكروسوفت برانمج حزمة -
 الذكية. السبورة -



 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -
 


