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 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 1اسم املقرر:   قراءات يف املناهج ابللغة اإلجنليزية 
 0-020260111رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 

 املؤسسة التعليمية: جامعه  أم القرى إمث 1440-2-20 اتريخ التوصيف:
 ية الرتبية / املناهج وطرق التدريسكلالقسم:  /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 0-020260111 --  1 قراءات يف املناهج ابللغة اإلجنليزية::. اسم املقرر الدراسي ورمزه1 .1
 ساعات 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 ليزيةللغة اإلجنادريس جستري يف املناهج وطرق ت. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املا3 .3

 ()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، يبني هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الثاين4 .4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:ال يوجد5 .5
 ات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال  يوجد. املتطلب6 .6
 ا(الزاهر وغريه-ية)العابد ةلجامعل. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة 7 .7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 
 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية .أ

    
0% النسبة:  لتعليم اإللكرتوينا .ب 
    
 %10 النسبة: 10 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج

    
  النسبة:  ابملراسلة .د
    
  النسبة:  أخرى .ه

 

 تعليقات:
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 األهداف .ب

 هدف املقرر الرئيس ؟ ما -1
املصطلحات  كنه من قراءة هذهيزية ومتجنليس ابللغة اإليهدف املقرر إىل تزويد املتعلم ابملصطلحات املستخدمة يف املناهج وطرق التدر 

 ة.ترمجة مستخلصات الدراسات والبحوث العلمية املنرورة يف الدورايت العلمي وترمجتها. وايضا
 يتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة هذا املقرر أن يكون قادرا على : 
 خصص املناهج و طرق التدريس ابللغة اإلجنليزيةقراءة وكتابة مستخلصات الرسائل العلمية بت -
 ليزية.رمجة مستخلصات الرسائل العلمية اخلاصة ابملناهج و طرق التدريس اىل اللغتني العربية واالجنت -
 ن قاموس ابملصطلحات و املفاهيم العلمية املستخدمة يف املناهج و طرق التدريس.تكوي -
جع املعلومات أو مرا املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية تطوير وحتسني ل -يتم تنفيذها  -ي خطط اذكر إبجياز أ-2

 اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألماث اةديدة يف جمال الدراسة(.  
 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص.   -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 ة.حثية واألكادمييلطالب الباملواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات ااالستفادة من  -
مـا  طرح ومناقشه كل لطالب يفتفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر وا -

 يتعلق ابملقرر.
 ية االلكرتونية.استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبو  -
 لتدريس ابستخدام التعليم اإللكرتوين. -

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

من العربية إىل اللغة العربية و  يزية إىلإلجنلاقراءة مقاالت ابللغة اإلجنليزية وفهم حمتوى املقاالت وترمجة املقاالت  وصف عام للمقرر:
 .اإلجنليزية بطريقة علمية متخصصة واالستفادة من التقنيات ا ديثة يف قراءة املقاالت

 
 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
What is Education(Reading Articles in the field)    2 2 الرتبية مفهوم 

What is teaching(Reading Articles in the field) 2 2 مفهوم التعلم 
 ( What is Learning(Reading Articles in the field 2 2 مفهوم التعليم 
 (Defining curriculum(Reading Articles in the field 2 2 مفهوم املنهج 

Components of curriculum(Reading Articles in the field) 2 2 مكوانت املنهج 
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Types of curriculum(Reading Articles in the field)2 2 انواع املنهج 
 Curriculum Design(Articles)2 2 تصميم املنهج 

curriculumDevelopment 2 2 تطوير املنهج 
 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

ل أو معام
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 ال يوجد 10 ال يوجد - 22 ساعات التدريس الفعلية

  - 22 الساعات املعتمدة
- 

10  
- 

32 
 
 
 

 
 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف(اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً: .3

 جناز التكليفات اخلاصة ابملقررثالث ساعات إل
 
 يجيات تدريسهاواسرتات ياسهالمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قخمرجات التعلم ل .4

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 اسبة.املن التعلم : قم مبلء اةدول مبخرجات تعلم املقرر، ميث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالتأوالً  -
 .: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفةاثنياً  -
ييمها املستهدفة وطرق تق علم املقررترجات خم: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة ، وجيب أن تتسق اثلثاً  -

ت يف كل جمال من جماال رجات تعلمقرر خممجيات تدريسها لتركل معاا عملية تعلم وتعليم متكاملة ، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل واسرتاتي
 التعلم.

 جدول خمرجات التعلم للمقرر
 طرق التقومي التدريس للمقرر اسرتاتيجيات هالتلمؤ لخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 املعرفة 1
عليم. ، التعلممعرفة املفاهيم و املصطلحات املطروحة ضمن مواضيع ) الت 1-1

 (املنهج
 نرطة االلكرتونية+ ترمجةاأل التعلم التعاوين

 ترمجة -تكليفات مثية املناقرة وا وار زيةجنلياال معرفة عناصر املنهج ، مكوانته، انواعه، تصاميمه ابللغة 1-2
 ترمجة -أنرطة الكرتونية التعلم التعاوين حل عملية تطوير املنهج ابللغة االجنليزيةمعرفة مرا 1-3
 املهارات املعرفية 2
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 املناقرة عروض الطالب مقاالت وموضوعات مكتوبة ابللغة االجنليزية - 2-1
 واجبات منزلية ةبير لغة العترمجه فقرات املقالة ابل صحيحةمسافاهتا ال يفلطالب املصطلحات والعبارات اان يستخدم  - 2-2
ترمجه  فقرات املقالة ابللغة  اردة ابلنصمناقشة االفكار الو  - 2-3

 االجنليزية
 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 التعليم التعاوين .تنمية القدرة على العمل اةماعي والعمل يف جمموعات 3-1

 ا وارو  املناقرة
ة تقومي االعمال اةماعي

 ة. ونيتطوير أسلوب العالقات الرخصية من خالل املرروعات التعا 2-3 والفردية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 بطاقة مالحظة مرروعات تراركية مجاعية التواصل الفعال الطالب فيما بينهم 4-1
 ة الفرديةالرتمج التدريب العملي لكرتوينمهارات استخدام شبكة االنرتنت والربيد اإل 4-2
ترغيل مج الرانمهارة استخدام الربامج ا اسوبية املختلفة مثل ب 

 وبرانمج وورد
 -التدريب العملي
 العروض العملية

 بطاقة تقييم

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال يوجد 5-1

 
 خالل الفصل الدراسي: جدول مهام تقومي الطلبة .5
 شفهي، ، تقدميطابةخ مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 5 2 العربية اىل اللغة االجنليزية ةترمجه مقال من اللغ 1

 5 4 العربية اىل اللغة االجنليزية ةترمجه مقال من اللغ 2

 10 10 مرروع مجاعي 3

 20 6 اختبار نصفي 4

 20 12 عمل قاموس ابملفردات 5

 40   15 اختبار هنائي 6
 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
قت مع ذكر مقدار الو ل طالب )اص لكترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالسترارات واإلرشاد األكادميي اخل

 قع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  الذي يتو 
ساعات أسبوعيا كما  يتم  3عدل االسترارات واإلرشاد األكادميي وفق اةدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مب

 سبة عصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملنا
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 مصادر التعّلم .ه
 ررة املطلوبة:الكتب املق - قائمة يف –أدرج  .1

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. 

 سية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:سااملواد املرجعية األ- قائمة يف –. 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). 

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. 

 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها :3
  updatedمجيع املصادر يكن 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 

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

 أخرى مثل الربامج ا اسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: مواد تعليمية. أدرج أي 4
 مايكروسوفت أوفيس /تطبيقات جوجل

 املرافق املطلوبة .و
دراسية داخل القاعات ال املقاعد أي عددبنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )

 اسب اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة ا 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 قاعات دراسية جمهزة تقنيا -
 معامل القسم والكلية -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 الرخصية استخدام أجهزة ا اسب االيل اخلاصة-
 جهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقررأاستخدام -
 السبورات الذكية-
 ائمة هبا(:و أرفق قها، أمصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكر  .3

 توفر شبكة االنرتنت
 ه تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطوير  .ز
 اسرتاتيجيات ا صول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .1
 ه.ملا مت تعلم هوتقبل هستاذ املقرر وفهمه واستيعابأأبداء ه رضا الطالب وقناعت تقيس مدى ةاستبان-
 ةللحصول على التغذية الراجع ةاستبان -
 مقابلة عينة من طالب املقرر -

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/


 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 
Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

135 
 

  عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي .2
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 ملف تقومي املقرر -
 تقييم األقران -
 التقييم الذايت -
 العروض العملية للطالب -
 الدراسية ةخل القاعاستخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي دا -
 دريس املقررتاستطالع أراء الزمالء املراركني يف  -
 جراءات تطوير التدريس:إ .3
 تابعة ما يستجد يف جمال موث تعليم وتعلم اللغة االجنليزية والعمل على توظيفها يف املقررم -
 ملف التدريس -
 السيمينارات العلمية -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات)دعم النظراء(-
 ل االجتماعي االلكرتوينوسائل التواص-
 يره:لتطو  ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط .4
 طبيقياراجعة دورية للمقرر من قبل استاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتم -
 ة ابملقررطاملصادر واملراجع العلمية املرتبحتديث  -
 الستفادة من أراء املختصني يف العمل الرتبويا -
تطوير الدروس و ة وتصميم مثل طرق التدريس اخلاص هلطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة بمعرفة مدى إفادة ا -

 والتدريب امليداين
 ل التخصص )العربية واالجنبية(االطالع على األماث يف جما -
 ب يف تطوير املقرراستخدام نتائج تقومي الطال -
 ياثلة يف جامعات أخرى مبقررات ةاملقارن -

 

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

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

 

 طرق التدريساملناهج و مشكالت يف  رر:اسم املق

 2-020261712 رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440اتريخ التوصيف: 
 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (2-020261712.    رمزه: )مركالت يف املناهج طرق التدريس املقرر الدراسي ورمزه: . اسم1
 ساعات معتمدة 3 عدد الساعات املعتمدة: .2 .1
 لتدريسوطرق ا ماجستري يف عصص املناهج  :. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي3 .2

 ا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذ
 املستوى االول . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4

 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .3
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .4
 الزاهر( –امعة )العابدية رئيسة للجت الاملقرا ر الرئيس للمؤسسة التعليمية:. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املق7 .5

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ

    
 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ب
    
 10 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج

    
  النسبة:  ابملراسلة .د
    
 أخرى تذكر .ه

  النسبة: 
 

 تعليقات:

 األهداف .ب
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يفية حتديدها لتدريس وكطرق او يهدف املقرر إىل اكساب طلبة املاجستري املعارف واملهارات الالزمة لدراسة مركالت املناهج 
 لى:عأن يكون قادرا  ة املقرردراس ب يف هنايةويتوقع من الطال واالساليب العلمية لترخيصها ومعاةتها وحلها واعداد تقاريرها.

 مناقرة مفاهيم املركلة وابعادها وحتليلها وعرضها أبسلوب علمي. .1
 مناقرة أهم مركالت املناهج وطرق التدريس. .2
  ي.تصميم متكامل لدراسة علمية ملركلة واقعية يف املناهج وطرق التدريس وفق املنهج العلم .3

نت، ت أو مراجع اإلنرت املعلوما تقنيةلا لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. ) مثل االستخدام املتزايد صف إبجياز أية خطط يتم تنفيذه
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألماث اةديدة يف جمال الدراسة(.

 استخدام املراجع ا ديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 ة حمتوى املقرر.توظيف األدوات التقنية يف معاة -
 ألكادميية.لبحثية وااالستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب ا -
 اقرةةه كةةل مةةا يتعلةةق طةةرح ومنتفعيةل تقنيةةة املعلومةةات وبةةرامج تقنيةةة االتصةةاالت للتواصةةل ابةةني أسةةتاذ املقةةرر والطةةالب يف -

 ابملقرر.
 رتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية.استخدام مصادر البحث االلك -
ادة ت الرقميةة لالسةتفواملكتبةا االستعانة ابلربكة العنكبوتية يف التواصل مع مراكز االمةاث واكادمييةات البحةث العلمةي -

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

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النررة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ج
ه واعداد  لول املناسبة لوإجياد ا قرتهايعىن املقرر بتناول املركالت املتعلقة مبجال املناهج وطرق التدريس ومنا وصف عام للمقرر:

 تقاريرها .
 
 ضوعات اليت ينبغي تناوهلا:املو  .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 2 1 عاةتها.اليب موأس املركلة من حيث املفهوم  واالبعاد ، وكيفية توصيفها وحتليلها -
 4 2 حتليل ومراجعة البحوث والدراسات يف طرق التدريس.  -
 وصيفهاي ، و تع التعليميف املناهج وطرق التدريس حسب الواقمركالت  10اختيار  -

 وحتليلها ومعاةتها.
1 2 

 2 1 اعداد التقارير لوصف وحتليل وحل مركالت املناهج وطرق التدريس -
نهج فق امليس و تصميم متكامل خلطة دراسة علمية ملركلة يف املناهج وطرق التدر  -

 العلمي.
2 4 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32  6 - - 26 ساعات التدريس الفعلية
 32  6 - - 26 الساعات املعتمدة

 
 دي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:التعلم الفر  -عدد ساعات الدراسة  .3

 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر
 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و قاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياخمرجات التعلم للمقرر وف .4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ناسبة.امللتعلم الت ا: قم مبلء اةدول مبخرجات تعلم املقرر، ميث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماأوالً  -
 دفة.ملستها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم اثنياً  -
هدفة علم املقرر املستتق خمرجات ن تتسأ: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب اثلثاً  -

ات تضمن كل مقرر خمرجلزم أن يه ال يسها لتركل معاا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنوطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدري
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
املالحظة املباشرة  التعلم التعاوين والقضية والفرق بينها مفهوم املركلة 1-1

 املقننة
املالحظة املباشرة  ل املركالتح -التعلم التعاوين توضيح املفهوم ،األسلوب واسرتاتيجية التدريس. 1-2

 املقننة
 نها  ر مملقر ا االتعريف علي املركالت البحثية اليت يتمحور حوهل 1-2

توظيف يذ و تنفالكفاايت التدريس للمعلم املتعلقة ابلتخطيط وال
هارات وامل كرياألنرطة والتقومي والقيم الرتبوية ومهارات التف

 الرخصية لدى املتعلمني.

املالحظة املباشرة  التعلم التعاوين
 املقننة
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 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املهارات املعرفية 2
 شرح التصنيفات للمركالت يف طرق التدريس مسب 2-1

 التخصص.
احملاضرة  –التعلم ابملمارسة 

 التفاعلية
البحوث الفردية 

التدريبات  -واةماعية
 العملية

البحوث الفردية  الكترافا -التعليم املتمايز توضيح الفرق بني املركلة والقضية 2-2
التدريبات  -واةماعية
 العملية

  وارا-تعلم ابملمارسة ال .يبهالتمييز بني طرائق التدريس واسرتاتيجياته وأسال 2-3
 واملناقرة

 األعمال البحثية.

 -األعمال البحثية دمجالتعليم امل -التعلم التعاوين قررا املوهلحاعداد تقرير عن  املركالت البحثية اليت يتمحور  2-4
األنرطة اإللكرتونية. 

 العروض التقدميية.
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 لتعلم القائم علىا -دراسة ا الة ا وار واالتصال الفعال.مهارات  3-1

 املرروعات
املالحظة املباشرة 

 -املقننة 
 -ا وار واملناقرة ة ورش العمل الدقة واةودة واإلتقان. 3-2

 التدريبات العملية
البحوث الفردية 

التدريبات  -واةماعية
 العملية

ئم تقومي ذايت قوا حل املركالت مهارات التعلم الذايت 3-3
 للمجموعات

تقومي األعمال  العصف الذهين -التعلم التعاوين مهارات العمل اةماعي والتعاوين 3-4
 اةماعية والفردية

العصف  -ا وار واملناقرة  مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-5
 الذهين

املالحظة املباشرة 
 املقننة.

 -ا وار واملناقرة ة ورش العمل املنافسة 3-5
 لتدريبات العمليةا

-املالحظة املباشرة 
 التدريبات العملية

البحوث الفردية  -ا وار واملناقرة ة ورش العمل املبادرة واملبادأة 3-6



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 
Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

141 
 

 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

املالحظة  -واةماعية التدريبات العملية
 املباشرة

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 -قوائم التقدير التعلم ابملمارسة واالنرتنتمهارة استخدم التقنية  4-1

 املالحظة املباشرة
 -قوائم التقدير التعلم ابملمارسة التعامل مع مراكز ومصادر املعلومات 4-2

 املالحظة املباشرة
 بوك فيسالتواصل الفعال  )بريد االلكرتوين ، وتساب ، ال 

)...، 
 -قوائم التقدير ا وار واملناقرة

 شرةاملالحظة املبا
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
املناقرة الفردية  التطبيقات العملية إدارة حوار علمي. 5-1

 واةماعية
 

  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
 كتابة مقال،  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، م

 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 كل أسبوع مناقرة وحتليل القضااي واملركالت. 1
 %40 كل أسبوع أوراق العمل البحثية املرتبطة ابملركالت املختارة  2
 %10 األسبوع اخلامس عرر ص.تصميم دراسة مثية مركلة يف طرق التدريس مرتبطة ابلتخص 3
 %40 االسبوع السادس عرر لنهائي.االختبار ا 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالسترارات واإلرشاد األكادميي اخلا

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
عات أسبوعيا، كما يتم سا3عدل ريس مبستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التداال

 ة.ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسب
 مصادر التعّلم .ه
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 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1
 ا ديثة. ألردن: دار الرتبيةا -، عمانالتدريس املعاصر، تطوراته وأصوله وعناصره وطرقههة(:  1408حممد زايد محدان ) -
 الكتب. القاهرة، عاملمهارات التدريس رؤية يف تنفيذ التدريس، هة (:  1425حسن حسني زيتون ) -
 لتوزيع.فاء للنرر واصعمان: دار ال االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس الفعال، (:  2008حمسن علي عطية ) -
 الفكر. عمان: دارالعشرين، اسرتاتيجيات التدريس يف القرن احلادي و هة(:  1428ذوقان عبيدات وسهيلة أبو السميد ) -
 ع.لنرر والتوزيعمان: دار الصفاء لاجلودة الشاملة واجلديد يف التدريس، هة(:  1430حمسن علي عطية ) -
 ابللغة اإلنكليزية(.  (: حتليل املنهج. )2004جورج. ج. بوسنر ) -
 عي.لطالب اةامام(: قضااي ومركالت يف املناهج وطرق التدريس، مكة املكرمة، مكتبة 1986حسن علي خمتار ) -
 وزيع.عودية للنرر والتهة(: املناهج بني التنظري والتطبيق، جدة: الدار الس 1420وداد عبد السميع نور الدين ) -

 )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: . أدرج املواد املرجعية األساسية2 
 جملة دراسات يف املناهج واإلشراق الرتبوي ) جسما(. -
 جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، مصر. -
 جملة رسالة الرتبية وعلم النفس، السعودية. -
 جملة رسالة اخلليج العريب، السعودية.   -
 جملة جسنت كلية الرتبية جامعة املل  سعود -
 البحرين. -الرتبية جملة كلبة -
 اجمللة الرتبوية يف الكويت. -
 جملة رسالة اخلليج العريب. -

 . 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/Aportal لدول اخلليج مكتب الرتبية العريب -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملرروع الرامل 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 الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة املل  عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   وحةاملنصات التعليمية االلكرتونية املفت -
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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 

 سوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلا. 4
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .و
قاعات ملقاعد داخل الأي عدد اات )دراسية واملخترب بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات ال

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 قاعات دراسية جمهزة تقنياا  -
 معامل الكلية والقسم. -



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 
Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

144 
 

 البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض   .2
 استخدام أجهزة ا اسب اآليل اخلاصة الرخصية. -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 ة هبا(:رفق قائمأ، أو ربية خاصة، فاذكرهامصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خم .3

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س
 .ا متبله ملاستبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتق -
 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  -
 اسية.استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدر  -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء الزمالء املراركني يف تدريس املقرر. -

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 قرر.متابعة ما يستجد يف جمال موث تعليم وتعلم الرايضيات والعمل على توظيفه يف امل -
 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 االلكرتوين. -

ريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تد .ض
مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 
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 أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة ةنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريةا لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 ل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر.املراركة والتباد -

 ه:تطوير ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط ل .ط
 بيقيا.ظراي وتطتجد نمراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يس -
 اجع العلمية املرتبطة ابملقرر.حتديث املصادر واملر  -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
وتصميم  اخلاصة، تدريستعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق ال -

 وتطوير الدروس، والتدريب امليداين.
 ية(.االطالع على األماث يف جمال التخصص )العربية واألجنب -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات ياثلة يف جامعات أخرى. -

 

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

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

 املقرر الدراسيتوصيف 
 

 

 

 اسم املقرر: طرق البحث العلمي  

 (  3-0206611نفس )رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية: هـ 1440-2-10 اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا
 

 مات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعلو  .ت
 (  3-0206611) نفس  طرق البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .6
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .7
 التقومي القياس و يفلعايل املاجستري والدبلوم ا. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .8

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

  املستوى األول: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .9
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5 .10
  ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .11
  يوجدالقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . فرع أو فروع تقدمي امل7 .12

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .و
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ز
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ح
    

 - سبة:الن - ابملراسلة .ط
    

  - النسبة: - أخرى تذكر .ي
 تعليقات:

 األهداف .ث
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية اخلاصة مبناهج وطرق البحث العلمي
املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنيةاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
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  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألماث اةديدة يف جمال الدراسة(.  
 ية.الرتكيز على اجلوانب التطبيقية ملناهج وطرق البحث العلمي يف جمال العلوم الرتبوية والنفس -
 صص.ا التخر احلاصل يف هذمتابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطو  -
  علمي.البحث ال ج وطرقاستخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة مبناه -
 لطالب.ء هيئة التدريس واقبل أعضا جعة مناملراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الرا -

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

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

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

املالئم  ديد املنهج البحثييقها، وحتا وتطبيهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبناهج وطرق البحث العلمي، وتدريبه على كيفية استخدامه -
 بحث.ي لللنهائاتقرير جلمع وحتليل البياانت، ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نتائجها وتفسريها، وكتابة ال

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس

 3 1   جودته( -االته جم –صائصه خ –هدافه أ –البحث العلمي ) مفهومه
 -اإلجنليزيةو لعربية اسة ابللغة امستخلص الدر  -خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي ) عنوان الدراسة 

عرض نتائج الدراسة  –ات الدراسة منهج وإجراء -ي والدراسات السابقةاإلطار النظر -الدراسة املدخل إىل
 املالحق (   –سة مراجع الدرا -ملخص نتائج الدراسة والتوصيات والبحوث املقرتحة  –وتفسريها 

3 9 

 3 1 ملنهج التجرييب(ا –املنهج التارخيي  –مناهج البحوث العلمي )املنهج الوصفي 
 3 1 العاملية ( –التنبؤية  –التفاعلية  –غة الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها ) االرتباطية صيا

 –املقابلة  –حظة املال –االستبيان  –طرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث الكمية ) االختبارات واملقاييس 
 حتليل احملتوى( 

1 3 

لبحوث شبه ا –البحوث االرتباطية –السببية املقارنة لبحوثا –تصميمات البحوث الكمية )البحوث املسحية
 التجريبية(

1 3 

 3 1 عايري تقوميها(م –دايهتا حت –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث النوعية ) خصائصها 
 3 1   ليل الواثئق(.حت –املتعمقة  املالحظة-طرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث النوعية )املقابلة املتفاعلة 

 3 1 ات إحراء البحوث النوعيةخطو 
 3 1 البحث التحليلي( –البحث االثنوجرايف  –تصاميم ومناهج البحث النوعي )البحث التارخيي 

 3 1 عايري تقوميها(م –دايهتاحت –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث املختلطة ) خصائصها
 3 1 املختلطة وتقوميها. املناهج دراسة إجراء خطوات
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 3 1 رير النهائي للبحث العلمي. كتابة التق
 APA 1 3اً لـالتوثيق يف قائمة املراجع ( وفق –التوثيق يف البحث العلمي ) التوثيق يف املنت 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية
 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة

 

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

 وجديال يًا: دي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعالتعلم الفر  -عدد ساعات الدراسة  .8

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و ا مع طرق قياخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقه .9
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اةدول مبخرجات تعلم املقرر، ميث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 ليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس ااثنياً  -
تركل معاا عملية لا واسرتاتيجيات تدريسها وطرق تقييمه ستهدفة: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املاثلثاً  -

 مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، 
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 أن يكون قادراً على: الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1
حملاضرة ابستخدام العروض ا - .لميأن يتعرف على األطر العلمية ملناهج وطرق البحث الع 1-1

 التقدمية.
حلوار واملناقشة املوجهة ا -

 اهلادف.
ألنشطة التطبيقية ومهام ا-

 األداء.
 

الختبارات القصرية ا -
 بارات النصفيةاالخت -
 ائيةرات النهاالختبا -
داء وصفية أقاعدة  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يذكر خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي. 1-2
 أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها. 1-3
 لطةاملختة و أن يتعرف على تصاميم ومناهج البحوث الكمية والنوعي 1-4
ية النوعو ية وأدوات مجع البياانت يف البحوث الكم أن يستعرض طرق 1-5

 واملختلطة.
 ب. أن حيدد معايري وشروط اختيار املنهج البحثي املناس 1-6
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 ميلعلأن يتعرف على كيفية كتابة التقرير النهائي للبحث ا 1-7

 املهارات املعرفية 2
ثل مألاأن يصمم خمطط لسري العمليات لتحديد املنهج البحثي  2-1

 لتحليل البياانت على اختالف أنواعها. 
 العصف الذهين  -
 سرتاتيجية التعلم االستكشايفا -
حدى طرائق التعلم القائمة إ -

 على مركزية املتعلم مثل التعلم
ة مدالتعاوين، التعلم النشط، املعت
على تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 نشطة ومهام األداءاأل

هج للمن حيحأن حيدد الكفاايت واملهارات األساسية لالختيار الص 2-2
 البحثي األكثر مالئمة.

وعية النأن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات البحوث الكمية و  2-3
 واملختلطة ويفسرها. 

اته واجبطته و نشأبأن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة  2-4
 ومشاريعه. 

كالت ل مش، حلأن ينظم العمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فعال 2-5
 لها.ملة حلتكاممعقدة توفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجية 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
ا ارهستثماليه أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسع 3-1

 إجيابياً.

  التعلم الذايت -
حدى طرائق التعلم القائمة إ -

 على مركزية املتعلم مثل التعلم
ة مدالتعاوين، التعلم النشط، املعت
على تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.

 ردية تكليفات ف -
كليفات مجاعية ت -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

لتقومي الذايت، وتقومي ا -
وتقوم األستاذ األقران 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي كل
من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء 
مهارات  –االتصال 

 –العالقات الشخصية 
حتمل املسؤولية، والعمل 

 ضمن فريق(

در ة ويصعقدأن يتعامل بثبات وحساسية مع القضااي األخالقية امل 3-2
 أحكاماً عادلة وصحيحة.

 دقت احملد الو ا يفأن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمه 3-3
ألخرى، اوعات مأن يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجمل 3-4

 وميارس دور القيادة إذا أسندت إليه بكفاءة ومتيز.
داء أاعدة قوء ضأن يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف  3-5

 صفية يتم تصميمها لتقومي مهام األداء.و 
نشطة يدة ألجعة أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راج 3-6

 ومشاريع اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
ذي يق اللفر أن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به ضمن ا 3-7

 يعمل معه، وينجزه يف الوقت احملدد.
مناسب،  سلوبأبفة تفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادأن ي 3-8

 ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية.
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 اليت ياتأن يستخدم املهارات املتصلة بتحديد املهمات والعمل 4-1

م لفحص ملالئاي هج البحثتتطلبها صياغة املشكالت وكيفية اختيار املن
 تائج.م النقييهذه املشكالت وطرق مجع البياانت وحتليلها ومن مث ت

  التعلم الذايت -
إحدى طرائق التعلم القائمة -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 

تقدمي تقرير علمي  -
اءات تطبيق أسلوب إلجر 

 إحصائي ومناقشة نتائجه
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
مت  اليت طرقيف البحوث الكمية يف ضوء ال أن حيسب أحجام العينات 4-2

 SPSSدراستها يدوايً وابستخدام برانمج 
التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 
على تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.

 وتفسريها.
لتقومي الذايت، وتقومي ا -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)   لتقومي

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء 

 –مهارات االتصال 
مهارات تقنية 

املعلومات واملهارات 
 العددية (

كل ناسبة لية املسوبأن حيلل البياانت البحثية ابستخدام الربجميات احلا 4-3
 منهج حبثي من املناهج البحثية اليت مت دراستها

يها  علصل تحأن يُعد تقريرا وافياً عن عمق الظاهرة والنتائج امل 4-4
 كمخرجات للبحوث الكمية والنوعية واملختلطة 

ثي نهج حبمام أن ينجز مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته الستخد 4-5
 افياً عنراً و قريمالئم ملعاجلة بياانت يتم تطبيقها فعلياً، ويكتب ت
ادة ستاذ املمن أ جعةاملشروع، ويعرضه يف احملاضرة، ويتلقى التغذية الرا

 .وأقرانه
ا قوميهوت أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها 4-6

 بشكل انقٍد واستقراء النتائج واالستنتاجات.
لعلمي، البحث  اأن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف 4-7

 وحبث القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

فة ن يؤدي الطالب عرضاً لنماذج من مناهج البحث املختلأ -
فها هداأ)الكمية والنوعية واملختلطة ( وحتليلها للوقف على 
 يقها  لتحق رميتوافرتاضاهتا وتقييم تصاميمها يف ضوء األهداف اليت 

 

 إحدى طرائق التعلم القائمة على
، وينعامركزية املتعلم مثل التعلم الت

 لم النشط، املعتمدة علىأو التع
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: .10
 خطابة، تقدمي قال،ممهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة  م

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

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

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

15 5% 

 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي  4
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 %15 8 اسياختبار  منتصف الفصل الدر  5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ذ

الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالسترارات واإلرشاد األكادميي اخلا
 التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة

 م.رشاد األكادميي هلوتقدمي اإل راهتموجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاهتم واستفسا -
 .. أي وقت حيتاجونهع الطالب يفمل زويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصت -
 مصادر التعّلم .ي
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ر للجامعات.. القاهرة: دار النشمناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2006أبو عالم، رجاء حممود ) -
 عامل الكتب. . القاهرة:تصميم البحوث الكيفية: ومعاجلة بيناهتا إلكرتونياً (. 2006زيتون، كمال عبداحلميد ) -
ىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم إمدخل (. 2007عباس، حممد خليل، نوفل، حممد بكر ، العبسي، حممد مصطفي، أبو عواد، فرايل حممد ) -

 . عمان : دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة. النفس
 ية.ألفكار الدوليبه، إجراءاته. عمان : بيت ا(. البحث العلمي : أسسه ، مناهجه وأسال2001عليان، رحىب مصطفى ) -
. عمان: دار البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفس(. 2014) أبو شعرية، خالد حممد يوسف عبد القادر، ، أبو شندي ، اثئر أمحد، غباري -

 االعصار العلمي للنشر والتوزيع.
 ة. ي العلميعمان: دار اليازور  البحث العلمي: الكمي والنوعي،(. 2010، السامرائي، إميان ) قنديلجي، عامر -
،  رمجة: عالم) ت املنهجية والتصميم البحث النوعي يف علم النفس :  منظور موسع يف(. 2007كامك، بول ، رودس، جيان، ايرديل، لوسي ) -

 صالح الدين حممود (. القاهرة : دار الفكر العريب.
- Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 

.. Boston, MA: Pearsoned.) th4( Quantitative and 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. 

. illH-. New York: McGrawed.) th3( How to Write a Thesis). 2011Murray, R. (- 
- 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/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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 جعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: . أدرج املواد املر 2 

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

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

.education.ie/en/Publications/Statisticshttps://www- 

uppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qrjhttp://www.emeraldgro- 

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

 ربامج ا اسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل ال. 4

  حتياج :حسب اال جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، والربامج اإلحصائية على -

-SPSS 
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software 
أن تساعد يف حتليل البياانت النوعية مثل: توجد برامج حاسوبية ميكن -  

رانمج للبياانت املسجلة صوت وفيديو ب -        Transana  
https://www.transana.com/ 

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

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

  QSR N6برانمج  -
https://www.amazon.com/Qualitative-Data-Analysis-Software-Windows/dp/B008443A7E 

 

 

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

 املرافق املطلوبة .أأ
دراسية داخل القاعات ال املقاعد أي عددذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات ) بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف

 واملختربات، وعدد أجهزة ا اسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 البمقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل ط 20 -
 قاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، و  .4

  طالب 20يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آيل 20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5

 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 :ئمة هبا(رفق قاأى )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو مصادر أخر  .6

  معمل علم النفس الرقمي -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظ
 اسرتاتيجيات ا صول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ع

 استمارة تقومي املقرر. -
 ق العملي.بطاقات التطبي -
 التغذية الراجعة والسريعة ابجتاهني. -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غ
 الفصلية للطالب . والتقارير املشاريعو واجلماعية ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية  – .ف
  وإقليماً.ات املختلفة حملياً ات ابجلامعبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليت - .ق
 إجراءات تطوير التدريس: .ك
ت بني خلربات واالستشارالزايرات وايتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل ا يئة التدريس: وهو برانمجهتكوين جمتمعات التعلم يف إطار  - .ل

 ا.النظراء )األقران( يف التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويره
 .لميةلعؤمترات اجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  املشاركة يف الندوات واملإ - .م
 ا.ريس لالستفادة منهثة ىف التدضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديح - .ن
ت يف خل مع إحداث تعديال ،.....ام التعاويناستخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعل - .ه

     وي املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.حمت
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .و
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 دريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة ت
 راجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج جمتمعات التعلم ابلقسم.م - .ي
 تخصص.دقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي الت - .أأ
 ت أخرى.قرر جبامعادريس امللنهائية مع النظراء )األقران( يف تالتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات ا - .بب
 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره .تت
مة للتطوير الالز اء التعديالت ملقرر وإجر كوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية ات - .ثث

 والتحديث ووضع خطط التحسني املستقبلية.
راجعة ة، وكذلك تقرير املية واجلامعراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابلقسم والكلم - .جج

  الداخلية لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
ع  املراجعة معطيات احلديثة، مر وفقًا للستمرااصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابحتديث مصادر التعلم اخل - .حح

 الدورية لنتائج تقرير املقرر والربانمج.
هن وضع الراع حتليل التعبئتها، مبطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون ت -

SWOT Analysis عايرينقاط القوة/ نقاط الضعف ، الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، استنادًا مل NAQAAE سس أل
 .لالعتماد الوطين التخطيط االسرتاتيجي
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 طفالاألمناهج رايض  اسم املقرر:

 2-020261713 رمز املقرر:
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 دراسي مقرر توصيف جمنوذ 

 جامعة أم القرى. اسم املؤسسة التعليمية: هة24/8/1439 اتريخ التوصيف:
 املناهج وطرق التدريس  /الرتبية        القسم: /لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 (2-020261713) رمزه: طفال األ: مناهج رايض اسم املقرر الدراسي ورمزه. 1 .13
 : ساعتان عدد الساعات املعتمدة. 2 .14
 سق التدريهج وطر : ماجستري املناالربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. 3 .15

 امج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الرب 
 اختياري ةميع التخصصات ( برانمج املاجستري عصص املناهج وطرق التدريس ) مقرر 
 : املستوى األولالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. 4 .16
 ال يوجد (:املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت. 5 .17
 ال يوجد املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:. 6 .18
 (الزاهر -بديةالعا ةيسالرئ ات: املقر س للمؤسسة التعليميةموقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئي. 7 .19

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. 8
 %80  √ قاعات احملاضرات التقليدية .ك
    
 %10  √ التعليم اإللكرتوين .ل
    
 %10 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .م
    
  النسبة:  ابملراسلة .ن
    
   النسبة:  أخر .س

 تعليقات:
 

 األهداف .ح
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
ميم مناهج رايض رة يف تصملعاصالتعريف مبنهج رايض األطفال والوقوف على خصائصه وعناصره واالجتاهات الرتبوية ا     

ملقرر لب يف هناية ااطال ويتوقع من األطفال ، والتحدايت اليت تواجهه ، واستعراض بعض التجارب العاملية يف رايض األطفال.
 أن يكون قادراً على :

 استعراض  ومناقرة مفهوم ونرأت ومبادئ مناهج رايض األطفال. -
 أهداف مناهج رايض األطفال.حتديد ومناقرة  -
 .حمتوى منهج رايض األطفال، وعمليات عطيطها وتنفيذهامناقرة  -
 ها.نقد وحتليل التحدايت اليت تواجه مناهج رايض األطفال ومعاةت -
 حتديد خصائص معلمة رايض األطفال. -
 .توظيف نظرايت التعلم يف بناء مناهج رايض األطفال -
 استعراض وحتليل دراسات وموث يف مناهج رايض األطفال -
 نقد وحتليل  جتربة اململكة العربية السعودية يف تطبيق مناهج رايض األطفال. -
ت أو لتقنية املعلوما . )مثل االستخدام املتزايدني املقرر الدراسيحتسلتطوير و  -تم تنفيذها ي -اذكر إبجياز أي خطط  -2

    مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألماث اةديدة يف جمال الدراسة(.
 استخدام املراجع ا ديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 قرر.توظيف األدوات التقنية يف معاةة حمتوى امل -
 تقدمي املقرر وعرضه وفق املدخل القائم على املركلة.       -
 كادميية.بحثية واألاالستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب ال -
 ملقرر.ابل ما يتعلق قره كطرح ومنا تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف -
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
ة مةن لرقميةة لالسةتفادااملكتبةات و االستعانة ابلربكة العنكبوتية يف التواصل مع مراكز االماث واكادمييةات البحةث العلمةي  -

 مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة.
 .لتعليم اإللكرتوينالتدريس ابستخدام ا -

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

ه تواه وأهدافه وحمه وعناصر مبادئو يتناول املقرر مناهج رايض األطفال من حيث املفاهيم املتضمنة يف مناهج رايض األطفال 
اهج واألماث يف من الدراساتية و وأبرز التحدايت اليت تواجهه وخصائص معلمة رايض األطفال واستعراض أبرز التجارب العامل

 رايض األطفال.
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

وضة الر  أمهيته، طفل منهج رايض األطفال )مفهومه، نرأته، أسسه ومبادئه، -
 وخصائص منوه وحاجاته(

1 2 

 2 1 أهداف مناهج رايض األطفال -
 2 1 حمتوى منهج رايض األطفال، عطيطها وتنفيذها  -
 2 1 طرق وأساليب تعلم مناهج رايض األطفال  -
 2 1 أنرطة مناهج رايض األطفال  -
 2 1 أساليب التقومي يف مناهج رايض األطفال  -
 2 1 اجه مناهج رايض األطفالالتحدايت اليت تو  -
 2 1 معلمة رايض األطفال ) اخلصائص ، برامج االعداد (. -
 ، زبرونر ، دين ،نظرايت التعلم وعالقتها بتصميم وبناء رايض األطفال ) بياجيه  -

 الذكاءات املتعددة ، البنائية (.
1 2 

 2 1 مناهج رايض األطفال وتنمية التفكري -
 2 1 ض األطفال.دراسات وموث يف مناهج راي -
 2 1 مناهج رايض األطفال يف بعض الدول العربية  -
 2 1 مناهج رايض األطفال يف بعض الدول العاملية  -
 2 1  جتربة اململكة العربية السعودية يف تطبيق مناهج رايض األطفال -
 ألطفالض اتوظيف إحدى مفردات املقرر إلنتاج عمل تطوعي يف جمال مناهج راي -

 ع.خلدمة اجملتم
1 2 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32 2    30 ساعات التدريس الفعلية
 32 2    30 الساعات املعتمدة

 
 :وعياً عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسب .13

 عات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقررثالث سا
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 يجيات تدريسهاواسرتات ياسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق ق .14

 تحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهال
 ملناسبة.التعلم ا االتاملقرر، ميث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جم : قم مبلء اةدول مبخرجات تعلمأوالً  -
 تهدفة.املس : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجات التعلماثنياً  -
ستهدفة ت تعلم املقرر املخمرجا تسقتب أن : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجياثلثاً  -

تضمن كل مقرر لزم أن يينه ال أوطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتركل معاا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة 
 خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 جدول خمرجات التعلم للمقرر
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تلمؤهالل طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو  م
 املعرفة 1
سه معرفة منهج رايض األطفال من حيث )مفهومه، نرأته، أس 1-1

وه ص منومبادئه، أهدافه، أمهيته، خصائصه، طفل الروضة وخصائ
 وحاجاته، خصائص معلم رايض األطفال(

 املناقرة  -
 تعلم تعاوين -
 حل املركالت -
 ط ذهنيةخرائ -
 تعلم ذايت -
 التعلم القائم على املرروعات -
 

 رات حتصيليةاختبا -
ييم أوراق تق  -

 العمل
 ملالحظة ابطاقة  -
 ا لتقارير  تقييم -
 ملراريعتقييم ا -
 لف إجنازمتقييم  -

  معرفة حمتوى منهج رايض األطفال، عطيطها وتنفيذها 1-2
  ض األطفالمعرفة طرق وأساليب تعلم مناهج راي 1-3
  عرض أنرطة مناهج رايض األطفال 1-4
  معرفة أساليب التقومي يف مناهج رايض األطفال 1-5
 سرد التحدايت اليت تواجه مناهج رايض األطفال 1-6
  عرض مناهج رايض األطفال يف بعض الدول العربية  1-7
  عرض مناهج رايض األطفال يف بعض الدول العاملية 1-8
  طفالض األراي عرض جتربة اململكة العربية السعودية يف تطبيق مناهج 1-9
 املهارات املعرفية 2
 - وارحملاضرة التفاعلية ، اا مهارة التفكري الناقد 2-1

 -علم تعاوينت -االكتراف
 -لتعلم اإللكرتوينا -املناقرة

 تدريس تباديل

-لف اإلجنازم-
 لتقارير ا -االختبارات

 الذهنية اخلرائط–
 مهارة حتليل األسئلة وطرحها  2-2
 إعداد التقارير العلمية وامللخصاتو مهارة التصميم  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
قوائم  -الحظة املقننةامل -املناقرة-التعلم التعاوين خرينمهارة التعاون مع اآل 3-1
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التعلم القائم  -طرح األسئلة مهارة التعلم الذايت يف البحث عن مفردات املقرر 3-2
العصف  -على املركالت 

 الذهين

تقدير اجملموعات 
 مهارة اعاذ القرار 3-3 الحظة امل-–ألفرادها 

 كار مهارة ا وار واالستماع اةيد عند طرح اآلراء واألف 3-4
 ةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددي 4
 لكرتوين التعلم اإل - مهارة استخدام الربكة العنكبوتية وقواعد البياانت  4-1

 العملية  التدريبات -
 هنية اخلرائط الذ -

 دقوائم الرص -
 قدير سالمل الت-
 ارير اةماعيةالتق -
 ألداءمالحظة ا -
  

 ات وتقدميناقرامل توظيف اللغة العربية السليمة شفهياا وكتابياا أثناء 4-2
 العروض.

دى ض إحالقدرة على توظيف التقنية والوسائط املتعددة عند عر  4-3
 مفردات املقرر 

 ةتوظيف مهارات ا وار والتواصل الفعال أثناء احملاضر  4-4
 ر. ملقر ادات توظيف وسائل شبكات االتصال اإللكرتونية ملناقرة مفر  4-5
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 املالحظة  املراريع مع.جملتاإنتاج عمل تطوعي يف جمال مناهج رايض األطفال خلدمة  5-1

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي .15
 كتابة مقال،  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، م

 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
التقييم  نسبته من

 النهائي
 %10 خالل الفصل املراركة واملداخالت 1
 %10 خالل الفصل األسبوعية عن إحدى املوضوعات إعداد التقارير 2
 %10 التاسع الطفاستعراض وحتليل إحدى الدراسات والبحوث يف مناهج رايض األ 3

هج نامطبيق  تاستعراض ومناقرة ونقد جتربة اململكة العربية السعودية يف 4
 %10 الثاين عرر رايض األطفال

ايض ر هج توظيف إحدى مفردات املقرر إلنتاج عمل تطوعي يف جمال منا 5
 %15 اخلامس عرر األطفال خلدمة اجملتمع.

 %45 السادس عرر اختبار هنائي 6
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر

ر الوقت لب )مع ذكر مقداص لكل طااخلا ات واإلرشاد األكادمييترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشار 
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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ات أسبوعيا، كما يتم ساع3عدل يس مباالستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدر 
 .لتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبةختصيص وسائل ل

 مصادر التعّلم .بب
 قررة املطلوبة:الكتب امل - قائمة يف –. أدرج 1
 ع.. عمان: دار املسرية للنرر والتوزي8(. مناهج رايض األطفال. ط2018جاد، مىن حممد علي ) -
 : دار الفكر.(. برامج وأنرطة رايض األطفال. عمان2016قنديل، حممد متويل وحممد، داليا عبد الواحد ) -
ن: دار  رايض األطفال. عمايف(. اجتاهات حديثة يف تصميم وتطوير املناهج 2015اليأس، امسا جريس ومرتضي، سلوى حممد ) -

 اإلعصار العلمي.
 (. الرامل يف رايض األطفال. عمان: دار املناهج.2014خليفة، إيناس خليفة ) -
 (. مناهج رايض األطفال. الرايض: دار اخلرجيي للنرر والتوزيع.2009زكي ) أمني، إميان -
 كر.(. أساسيات املنهج يف الطفولة. املبكرة عمان: دار الف2007قنديل، ملحم وبدوي، رمضان ) -
 ع. زير والتو ر املسرية للنر(. أساسيات بناء منهج إعداد معلمات رايض األطفال. عمان: دا2007إبراهيم ،حممد عواطف ) -
 د.: مكتبة الرش(. طرق تدريس تصميم وإنتاج وسائل تعليمية لرايض األطفال. الرايض1436السعداوي، هنية ) -

 ملواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:ا -يف قائمة  –. أدرج 2 
 كرمة.ف الرتبوي، مكة املى، جملة املناهج واإلشراف الرتبوي، مجعية املناهج واإلشراجامعة أم القر  -
 ة.امعة أم القرى، جملة العلوم الرتبوية والنفسية، معهد البحوث والرتاث اإلسالمي، مكة املكرمج -
 ج وطرق التدريس ، كلية الرتبية ،القاهرة.جملة املناه جامعة عني مس ، -
 القاهرة. جامعة األزهر ، جملة  كلية الرتبية  ، -
 ة جامعة املل  سعود.يكلية الرتب  -جملة جسنت -
 لبحرين.ا -جملة كلية الرتبية -
 اجمللة الرتبوية الكويت. -
 جملة رسالة اخلليج العريب.-
 أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. 3
  http://libback.uqu.edu.sa/hipres/MAGZ/3200020-5.pdfالرتبوية والنفسية  موقع جملة جامعة أم القرى للعلوم -
 (  . /http://www.ercksa.orgمركز البحوث الرتبوية   ) -
 (http://uqu.edu.sa/page/ar/290النفسية جبامعة أم القرى   )مركز علوم البحوث الرتبوية و  -
 (  . /http://educationrc.ksu.edu.saعود   )مركز موث كلية الرتبية جبامعة املل  س -
 (ERICركز املصادر واملعلومات الرتبوية    )م -
 جمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدأدرج أي . 4
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 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 اضيةالفصول االفرت  -

 املرافق املطلوبة .تت
لقاعات ااملقاعد داخل  )أي عدد رباتبنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخت

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 امل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملع .7

 قاعات دراسية جمهزة تقنياا  -1
 معامل الكلية والقسم. -2

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: -2
 استخدام أجهزة ا اسب اآليل اخلاصة الرخصية. -1
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -2
 (.Smart Boardسبورات الذكية )ال -3
 ائمة هبا(:أرفق ق ا، أومصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكره -3

 توفري شبكة )اإلنرتنت(       
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .خخ

 التدريس: اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية .1
 ا مت.ملقبله ستبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتا -1
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -2

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 نتائج الطالب  -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 قييم األقرانت -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 
Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

164 
 

 استطالع آراء الزمالء املراركني يف تدريس املقرر. -
 إجراءات تطوير التدريس: .3

 قرر.يف املمتابعة ما يستجد يف جمال موث تعليم وتعلم الرايضيات والعمل على توظيفه   -
 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 االلكرتوين. -

 ضاء هيئة تدريسواسطة أعلبة باءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطإجر  .4
 (:من مؤسسة أخرى ئة تدريساء هيمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعض

 من القسم. تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة ةنة خاصة  -1
 التبادل بصورة دوريةا لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -2
 املراركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -3

 يره:لتطو  ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط .5
 تطبيقيا.و ظراي نمن قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد  مراجعة دورية للمقرر -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
يم وتطوير ة، وتصماصس اخلتعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدري -

 الدروس، والتدريب امليداين.
 االطالع على األماث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -

 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات ياثلة يف جامعات أخرى. -

 

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

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

 توصيف املقرر الدراسي
 
 

 

شراف الرتبوياإلاسم املقرر:   
 2-020261713رمز املقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  ه17/2/1440اتريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ

 (2-020261713) شراف الرتبوي   . اسم املقرر الدراسي ورمزه: اإل1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .20
 يسق التدر يف املناهج وطر : املاجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي3 .21

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 األولاملستوى  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4
 ال يوجد  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .22
 ال يوجد ة مع هذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات املتزامن6 .23
 الزاهر( ،)العابدية  جامعةرئيسة للات ال. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقر 7 .24

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
%80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ع  

    
%10 النسبة: √ رتوينالتعليم اإللك .ف  

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

    
  النسبة:  ابملراسلة .ق

    
 أخرى تذكر .ر

  النسبة: 
 

 تعليقات:
إلضافة ابثة يف التدريس، هات ا ديالجتاكلية الرتبية جبامعة أم القرى جمهزة بقاعات دراسية على أعلى مستوى وتسمح ابستخدام مجيع ا

يدانية ملدراس لتواصل وزايرات مومواقع ا رتوينلزايرة بعض املواقع التعليمية النموذجية العاملية، واستخدام تطبيقات اةوال للتعلم اإللك
 منوذجية ابملنطقة.
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 فاألهدا .د

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
فةه وكفةاايت ومةة ووظائبةوي مةن حيةث مفهيهدف املقرر إىل تكوين تصةور علمةي لةدى طةالب الدراسةات العليةا حةول اإلشةراف الرت 
 شراف الرتبوي.مستقبل اإل ومهام املررف الرتبوي ، وأنواعه وأساليبه ، ومهارات يارستها وتطبيقاهتا امليدانية، واسترراف

 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا بعد دراسة هذا املقرر أن:     
 لعربية السعودية.يلم مبفهوم اإلشراف الرتبوي وتطوره يف اململكة ا -
 يتعرف أهداف ووظائف اإلشراف الرتبوي. -
 يقف على أنواع اإلشراف الرتبوي. -
 يلم أمناط اإلشراف الرتبوي ومعايري اختيار املررف. -
 يتعرف أساليب اإلشراف الرتبوي. -
 يلم مبفهوم التدريب أثناء اخلدمة وعالقته ابإلشراف الرتبوي. -
 ودية. ديثة لإلشراف الرتبوي يف اململكة العربية السعيرصد احملاوالت التطويرية الوطنية ا  -
 ة.يدانييكتسب املهارات العملية ألنواع وأساليب اإلشراف الرتبوي املختلفة وتطبيقاهتا امل -
 يقف على الصعوابت اليت تواجه اإلشراف الرتبوي يف اململكة العربية السعودية. -
 ية السعودية.يستررف مستقبل اإلشراف الرتبوي يف اململكة العرب -

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

 اإلفادة من قواعدملتجددة و مات ارتبوي من خالل استخدام مصادر املعلو خيضع احملتوى ملتابعة أحدث التطورات يف اإلشراف ال -
 املعلومات املتاحة. 

 استخدام التقنية بكل أنواعها يف ا صول على املعلومات املتعلقة ابملقرر. -
ملتعلقةة ا ديثةة ا لتغةرياتعلةى كةل ا التواصل اإللكرتوين واملباشةر مةع اهليئةات املختصةة ابإلشةراف الرتبةوي يف دول خمتةارة لالطةالع -

 أبساليب اإلشراف الرتبوي.
 استخدام املراجع ا ديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاةة حمتوى املقرر. -
 ة.ميية واألكاداالستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثي -
 رر.ل ما يتعلق ابملقكومناقره   تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح -
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
مصادر  مية لالستفادة منكتبات الرقالبحث العلمي واملاالستعانة ابلربكة العنكبوتية يف التواصل مع مراكز االماث واكادمييات  -

 املعلومات يف البحوث املتخصصة.
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وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل  .خ

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

حيث مفهومة ووظائفه وكفاايت ومهام املررف الرتبوي ، وأنواعه وأساليبه ، ومهارات  يتناول هذا املقرر اإلشراف الرتبوي من
 يارستها وتطبيقاهتا امليدانية، واسترراف مستقبل اإلشراف.

 

 
   ايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: إمج .17

تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات   اجملموع أخرى 
 32  6 - - 26 ساعات التدريس الفعلية
 2  - - - 2 الساعات املعتمدة

 
 دي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:التعلم الفر  -عدد ساعات الدراسة  .18

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 -هأساليب تقومي -ضهرق عر ط -فرداتهم -تقدمي املقرر للطالب ) أهدافه -
 2 1 (أهم املراجع -متطلباته

 4 2 وظائفه ئصه،مفهوم اإلشراف الرتبوي نرأته وتطوره، أمهيته، أهدافه، خصا -
 2 1  اره(معايري اختي -اايتهمهاراته وكف -مهامه -املررف الرتبوي )مقوماته -
 6 3 أنواع اإلشراف الرتبوي -
 6 3 أساليب اإلشراف الرتبوي -
 2 1 هين(علم املجمتمعات الت -األمهية -نمية املهنية) املفهومأساليب الت -
 2 1 مث الدرس  –التأمل الذايت  -
 2 1 التقومي يف اإلشراف الرتبوي -
 2 1 العالقات اإلنسانية واإلشراف الرتبوي -
 2 1 التدريب أثناء اخلدمة وعالقته ابإلشراف الرتبوي -
 2 1 استرراف مستقبل اإلشراف الرتبوي -
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لتكليفات اخلاصة ابملقررساعتان إلجناز ا  

 
 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .19

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 ناسبة.لتعلم املالت اث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جما: قم مبلء اةدول مبخرجات تعلم املقرر، ميأوالً  -
 دفة.ملستها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم اثنياً  -
هدفة م املقرر املستعلتق خمرجات ن تتسأ: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب اثلثاً  -

ات تضمن كل مقرر خمرجلزم أن يه ال يوطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتركل معاا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أن
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

للمؤهالتالوطين   
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
1-1 اإلملام مبفهوم اإلشراف الرتبوي ونرأته وتطوره  

 وأسسه وخصائصه
نقاش  حلقة -التفاعلية احملاضرة  التكليفات البحثية 

1-2 التعلم  -حلقة نقاش  -التفاعلية احملاضرة معرفة أنواع اإلشراف الرتبوي  
 التعاوين

نرطة االلكرتونيةاأل  

1-3 ل املركالتح -لقة نقاش ح -احملاضرة معرفة أساليب اإلشراف الرتبوي   التكليفات البحثية 
 املهارات املعرفية 2
2-1 اإلملام ابلفرق بني التفتيش والتوجيه واالشراف،  

وا كم على أساليب االشراف اليت تستخدم يف 
 مؤسسات التعليم حاليا

العصف الذهين-اقرةمن -التعلم املقلوب  تقارير 

2-2 تقبل اختالف وجهات نظر بعضهم البعض عند  
 العرض

املوسعة ا وار واملناقرة ألسئلة الرفهيةا -تقارير   

2-3 القدرة على استرراف مستقبل اإلشراف الرتبوي  
 يف املعطيات التقنية ا ديثة.

 -مناقرة -التعلم القائم على املرروعات
 اخلرائط الذهنية

 رطة االلكرتونيةاألن
 وعروض تقدميية

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1  األسئلة الرفهية التعلم التعاوينإكساب الطالب مهارة العمل اةماعي ضمن  
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

للمؤهالتالوطين   
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 جمموعات تعاونية
3-2  األسئلة الرفهية ا وار واملناقرة  إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض. 
3-3 الفعال   لصاتاالو  وارا  مهارات  ر املناقرة واملراركة اةماعية وا وا   املالحظة املقننة  
3-4   حل املركالت  مهارات التعلم الذايت  
3-5 تقومي االعمال اةماعية  تكوين فرق عمل إلجناز التكليفات  مهارات العمل اةماعي والتعاون  

 والفردية 
3-6 بناءمهارات ا وار والنقاش العلمي ال  قضيا ومركالت واقعية  دراسة ا الة.  

ومالحظة تفاعل الطالب 
 معها 

3-7  األسئلة الرفهية التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 
3-8 لتحليلاملناقرة وا -التعلم التعاوين البحث، وحلقات النقاش.   األسئلة الرفهية 
ات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهار  4  
4-1 زايرة مراكز البحوث الكرتونيا للحصول على   

 املعرفة .
اقرةا وار واملن-املرروعات التعاونية  تقارير حمددة مبؤشرات  

قوائم تقومي ذايت  -دقيقة
 للمجموعات

4-2 أن يكون قادرا على التواصل بركل فعال مع  
 زمالئه.

نرطة حتليلية. أ تقرير حمدد أبوصاف  
نية. ومؤشرات تق  

4-3 أن يوظف التقنية واملعلومات واالتصال اثناء  
 عمليات التعلم األكادميية. 

نرطة حتليلية.أ تقرير حمدد أبوصاف  
 ومؤشرات كمية. 

(وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5  
5-1 زايرة امليدانية.اثناء ال املناقرة الفعالة واإللقاء اةيد  يف ضوء  يتم التقومي مرروعات فردية.   

 مؤشرات حمددة. 
5-2 .إعداد مث إجرائي عن الزايرة امليدانية     معايري ومؤشرات حمددة.  مرروعات تعاونية.  

 
  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة  م

 مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه
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كتابة تقرير عن مفهوم اإلشراف الرتبوي ونرأته وتطوره وأمهيته  1
 وأهدافه وخصائصه

%10 الثاين  

لسابع ا -لسادسا -اخلامس كتابة تقرير عن أنواع اإلشراف الرتبوي 2  15%  

ا ادي  -العاشر –التاسع  عرض ألحد أساليب اإلشراف الرتبوي 3
 عرر 

15%  

%10 األسبوع اخلامس عرر.  كتبة تقرير عن مستقبل اإلشراف الرتبوي 4  
  %50 األسبوع السادس عرر االختبار النهائي.  5
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ز

الذي  ذكر مقدار الوقت ب )معطال ص لكلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالسترارات واإلرشاد األكادميي اخلا
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

ساعات أسبوعيا، كما يتم 3االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل 
شبكات التواصل املتاحة واملناسبة. ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام  

 مصادر التعّلم .ثث
:. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1  
 ، الرايض: مكتبة الرشد.1(. حنو إشراف تربوي أفضل. ط1421املغيدي، ا سن حممد. ) -
 (. اإلشراف الرتبوي األسس واملمارسات. الرايض: مكتبة الرشد.1433العبد الكرمي، راشد. ) -
 يع.ية للنرر والتوز (. القيادة الرتبوية لإلشراف الرتبوي. اإلسكندرية، مصر: الدار العامل1431القرش، مجال. ) -
 لرشد.، الرايض: مكتبة ا3(. اإلشراف الرتبوي: املفهوم، الوظائف، املستقبل. ط1437عطية، عماد. ) -
 نرر.(. كفاايت اإلشراف الرتبوي. الرايض: الدار العربية للطباعة وال1437ابلبيد، سعيد. ) -
 : دار زهران للنرر والتوزيع.(. عمَّان، األردن1434عليان، سلمان  وأبو الريش، عالية  وسنداوي، خالد  وزيدان، رائد. ) -
 لرشد.(. القيادة واإلشراف الرتبوي يف عصر املعلوماتية. الرايض: مكتبة ا1428الرديين، فاطمة. ) -
 والتوزيع والطباعة. ، عمنان، األردن: دار املسرية للنرر3(. تطبيقات يف اإلشراف الرتبوي. ط2011عايش، أمحد. ) -
 ول اخلليج.رتبية العريب لد(. التوجيه واإلشراف الرتبوي يف دول اخلليج العربية. الرايض: مكتب ال1417ا بيب، فهد. ) -
ى مؤسسةةةات الرتبيةةةة يقةةةات علةةة(. أجبةةةدايت اإلدارة واإلشةةةراف الرتبةةةوي: تطب1433مةةةرزا، هنةةةد  ومةةةرزا، هنيةةةة  واةمةةةاعي، رمي. ) -

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

ة جسما ) املناهج واإلشراف الرتبوي(.اجمللة العلمية ةمعي -  
عودية.لصادرة من اةامعات السااجملالت الرتبوية املتخصصة  -  
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ة املتخصصة الصادرة من اةامعات العربية والعامليةاجملالت الرتبوي -    
 ة جامعة املل  سعود.كلية الرتبي  -جملة جسنت -
 لبحرين.ا -جملة كلية الرتبية -
 اجمللة الرتبوية الكويت. -
.جملة رسالة اخلليج العريب.-  
االجتماعي وغريها: . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل3  

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة املل  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.saل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية  املرروع الرام -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة املل  فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 د املعلومات املتاحة مبكتبة املل  عبد هللا ابلعابدية.قواع -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- 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 
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- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 

اد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مو . 4  
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .جج
قاعات ملقاعد داخل الأي عدد اات )ملرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب بنّي متطلبات املقرر الدراسي من ا

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .8
 قاعات دراسية جمهزة تقنياا  -
 لقسم.معامل الكلية وا -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .9
 استخدام أجهزة ا اسب اآليل اخلاصة الرخصية. -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 ئمة هبا(:أرفق قا ها، أواذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكر مصادر أخرى )حددها: مثالً  .10

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

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ذذ
 ا مت.بله ملرر، وفهمه واستيعابه وتقاستبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املق -
 ب منها. ابملناس األخذالطلب من الطالب رأيهم ابستمرار إذا كانت لديهم أي مالحظات يتم مناقرها معهم و  -
 يستفيت الطالب عن حمتوى املقرر ومؤشرات األداء املطلوبة منهم.   -
 يستفيت الطالب حول تدريس املقرر ومصادره وطرق تقوميه. -

 ات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجي .رر
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
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 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
 ملراركني يف تدريس املقرر.استطالع آراء الزمالء ا -
 إجراءات تطوير التدريس: -
 متابعة ما يستجد من أماث يف اإلشراف الرتبوي  والعمل على توظيفها يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ئة التدريس.ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هي -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
  وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -

 ضاء هيئة تدريسواسطة أعلبة بإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الط .زز
س من مؤسسة يئة تدريضاء هتبارات أو عينة من الواجبات مع أعمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االخ

 أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة ةنة خاصة من القسم.  -
 املراركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -

 يره:لتطو  ر الدراسي والتخطيطِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقر  .سس
 تطبيقيا.و ظراي نمراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد  -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
يم وتطوير صة، وتصمس اخلامقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريتعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف  -

 الدروس، والتدريب امليداين.
 االطالع على األماث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات ياثلة يف جامعات أخرى. -
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 يد شعبان عبد العليم يونسد/ س اسم منسق الربانمج:

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

 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 اسم املقرر: إحصاء تطبيقي  

 (  3-0206621)نفس رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية: هـ 1440-2-8 اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ
 (     3-0206621)نفس   إحصاء تطبيقي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .25
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .26
 لتقوميعايل يف القياس واالدبلوم الو لية ( املاجستري  ) متطلب كج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: . الربانم3 .27
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .28
 الثاين املستوى: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .29
  مناهج وطرق البحث العلمي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5 .30
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .31
   يوجدال. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .32

 ينطبق(:. منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما 8
 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ش

 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ت
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ث
    

 - النسبة: - ابملراسلة .خ
    

  - النسبة: - أخرى تذكر .ذ

 تعليقات:
 

 األهداف .ر
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 يلتطبيقألطر النظرية واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة ابإلحصاء اإكساب الطلبة ا
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
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  جمال الدراسة(.  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألماث اةديدة يف 
 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -
 صص.ا التخمتابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذ -
 طبيقي.صاء التاملتعلقة ابإلحاستخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث  -
 لطالب.ء هيئة التدريس واقبل أعضا جعة مناملراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الرا -

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

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

 وصف عام للمقرر:
ومقاييس  بارات االعتدالية،بيعي واختيع الطحصائية، والتوز يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بعلم اإلحصاء، ومجع وتبويب البياانت اإل -

 ،صائية واختبارهايل، والفروض اإلحء االستدالاإلحصاالنزعة املركزية ومقاييس التشتت ومقاييس العالقة، والدرجة املعيارية والرتبة املئينية، و 
 . تخدامهوالداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي، واختبار "ت " وفرضيات اس

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس 

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

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

1 3 

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

2 6 

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

2 6 

 3 1 ي واختبارات االعتداليةالتوزيع الطبيع
 3 1 لتائية ( والرتبة املئينية ا –الدرجة املعيارية ) الزائية 

 3 1 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل
 3 1 الفروض اإلحصائية واختبارها  

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

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

 

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

   دد ساعات املقرر وتوزيعها: إمجايل ع .22
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية
 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة

 

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

 وجديال يًا: دي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعالتعلم الفر  -عدد ساعات الدراسة  .23

 

 ايات تدريسهاسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .24
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اةدول مبخرجات تعلم املقرر، ميث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 مع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها و اثنياً  -
تركل معاا عملية لا واسرتاتيجيات تدريسها وطرق تقييمه ستهدفة: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املاثلثاً  -

 قرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل م
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 القدرة على:  الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1
حملاضرة ابستخدام العروض ا - أن يتعرف على االحصاء الوصفي واالستداليل 1-1

 التقدمية.
حلوار واملناقشة املوجهة ا -

 اهلادف.
ألنشطة التطبيقية ومهام ا-

 األداء.
 

الختبارات القصرية ا -
 بارات النصفيةاالخت -
 تبارات النهائيةاالخ -
داء وصفية أقاعدة  -

(Rubric)  لتقومي
 ومهام األداء. األنشطة

 ئيحصاأن يتعرف على الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإل 1-2
 اسةلدر أن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع ا 1-3
وضوع مية أن حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائ 1-4

 الدراسة
 اأن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختباره 1-5
 ب. ناسأن حيدد معايري وشروط اختيار األسلوب اإلحصائي امل 1-6



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 
Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

179 
 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
حصائي ب اإلسلو أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقياً للوصول إىل األ 1-7

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2
 ألمثلائي أن يصمم خمطط لسري العمليات لتحديد األسلوب اإلحصا 2-1

 العصف الذهين  - انت على اختالف أنواعها. .لتحليل البيا
 سرتاتيجية التعلم االستكشايفا -
حدى طرائق التعلم القائمة إ -

 على مركزية املتعلم مثل التعلم
ة مدالتعاوين، التعلم النشط، املعت
على تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 اءاألنشطة ومهام األد

لصحيح يار اختأن حيدد الكفاايت واملهارات اإلحصائية األساسية لال 2-2
 لألسلوب اإلحصائي األكثر مالئمة.

 ا. يفسرهي و أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائ 2-3
واجباته طته و نشأبأن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة  2-4

 ومشاريعه. 
كالت ل مش، حلأن ينظم العمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فعال 2-5

 لها.ملة حلتكاممعقدة توفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجية 
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
ارها ستثماليه أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسع 3-1

 إجيابياً.

 م الذايت التعل -
حدى طرائق التعلم القائمة إ -

 على مركزية املتعلم مثل التعلم
ة مدالتعاوين، التعلم النشط، املعت
على تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.

 ردية تكليفات ف -
كليفات مجاعية ت -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

لتقومي الذايت، وتقومي ا -
األقران وتقوم األستاذ 

 دام:ابستخ
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي كل
من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء 
مهارات  –االتصال 

 –العالقات الشخصية 
حتمل املسؤولية، والعمل 

 ضمن فريق(

در ة ويصعقدأن يتعامل بثبات وحساسية مع القضااي األخالقية امل 3-2
 أحكاماً عادلة وصحيحة.

 دقت احملد الو ا يفامعة ومتطلبات املقرر وتسليمهأن يلتزم بقوانني اجل 3-3
ألخرى، اوعات مأن يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجمل 3-4

 وميارس دور القيادة إذا أسندت إليه بكفاءة ومتيز.
داء أاعدة قوء ضأن يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف  3-5

 قومي مهام األداء.وصفية يتم تصميمها لت
نشطة يدة ألجعة أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راج 3-6

 ومشاريع اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
ذي يق اللفر أن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به ضمن ا 3-7

 يعمل معه، وينجزه يف الوقت احملدد.
مناسب،  سلوبفة أباجملموعة، ويقرتح آراء هادأن يتفاعل مع أقرانه يف  3-8

 ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية.
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يب أن يعاجل بياانت مولدة لكل أسلوب إحصائي من األسال 4-1

 اإلحصائية اليت مت دراستها يدوايً 
  التعلم الذايت -

لم القائمة إحدى طرائق التع-
على مركزية املتعلم مثل التعلم 

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق أسلوب 
أن حيلل بياانت مولدة ابستخدام الربجميات احلاسوبية لكل أسلوب  2-4 إحصائي ومناقشة نتائجه



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 
Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

180 
 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة  إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها 

على تصميم مهام األداء وفقا 
 لسياق احلياة.

 وتفسريها.
لتقومي الذايت، وتقومي ا -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

صفية قاعدة أداء و  -
(Rubric)   لتقومي

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء 

 –مهارات االتصال 
مهارات تقنية 

املعلومات واملهارات 
 العددية (

 لربجمياتجات لمخر لنتائج املتحصل عليها كأن يُعد تقريرا وافياً عن ا 4-3
 ايً ا يدو اهباحلاسوبية لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها ابليت مت حس

قياس ماانت بي أن ينجز مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل 4-4
عرضه شروع، وين امل ع)استبانة( يتم تطبيقه فعلياً، ويكتب تقريراً وافياً 

 انه.وأقر  ادةالتغذية الراجعة من أستاذ امل يف احملاضرة، ويتلقى
ا قوميهوت أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها 4-5

 بشكل انقٍد واستقراء النتائج واالستنتاجات.
لعلمي، البحث  اأن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف 4-6

 توحبث القضااي وإيضاح النتائج والتوصيا

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

ب من سلو أأن يستخدم الطالب الربجميات احلاسوبية ملعاجلة كل 
 األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها

 إحدى طرائق التعلم القائمة على
، وينعامركزية املتعلم مثل التعلم الت

 أو التعلم النشط، املعتمدة على
قا لسياق تصميم مهام األداء وف
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

مهارات استخدام 
 الربجميات احلاسوبية

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام  .25
 خطابة، تقدمي قال،ممهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة  م

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

 النهائي
 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 مشروعات مشرتكتكليفات مجاعية وعمل  2
 %5 15 هاتفسري و ئجه تقدمي تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتا 3
 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6
 كادميي للطالب ودعمهماإلرشاد األ .س
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الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالسترارات واإلرشاد األكادميي اخلا
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 م.رشاد األكادميي هلوتقدمي اإل راهتمملقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاهتم واستفسا وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص -
 .. أي وقت حيتاجونهيفمع الطالب  زويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصلت -
 مصادر التعّلم .حح

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 . األردن: دار البداية انشرون وموزعون.مبادئ اإلحصاء(. 2008يبة، أمحد عبدالسميع )ط -
 رة: دار النشر للجامعات.  (. القاه3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم، رجاء حممود ) -
 ملصرية.اة األجنلو قاهرة : مكتب. ال الرتبوية واالجتماعيةاألساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية و (. 2000مراد، صالح أمحد )  -
ية: البارامرتية   واالجتماع لنفسية والرتبويةااألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث ( . 2010عالم، صالح الدين حممود )  -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  والالابرامرتية
(. 4)ط عيةم اإلحصائية للعلوم االجتمااإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدام الرز (. 2010ح ، غرابية، عايش موسى )املنيزل، عبدهللا فال -

 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
ار دة: . اإلسكندري SPSSمج (. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام بران2014منسي، حممود عبداحلليم ، الشريف، خالد حسن ) -

 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.   
. y Using R and SPSSStatistics in Psycholog). 2011, D., Kubinger, K. & Yanagida, T. (Rasch- 

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

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-
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-
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https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661- 
- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, 
Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

 جمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج ا اسوبية، الربجميات، واألسطواانت املد. 4
  حتياج :حسب اال جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، والربامج اإلحصائية على -

-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 
isrel/student.htmlhttp://www.ssicentral.com/l 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 املرافق املطلوبة .خخ

دراسية داخل القاعات ال املقاعد أي عددبنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )
 واملختربات، وعدد أجهزة ا اسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 لبطامقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل  20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:

  طالب 20يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آيل 20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:

  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelل : الربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مث -
 :ئمة هبا(رفق قاأمصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو 

  معمل علم النفس الرقمي -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .شش
 تدريس:اسرتاتيجيات ا صول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية ال .صص

 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 التغذية الراجعة والسريعة ابجتاهني. -

https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
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/
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 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 لفصلية للطالب .االتقارير و ملشاريع لقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس اب –
 إقليماً.و املختلفة حملياً  ابجلامعات بادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكلياتت -

 إجراءات تطوير التدريس:
ني النظراء بربات واالستشارات ايرات واخلتمثل يف تبادل الز تات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تكوين جمتمع -

 )األقران( يف التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.
 .ميةمترات العلمن خالل  املشاركة يف الندوات واملؤ  لبحثي ألعضاء هيئة التدريسإجياد فرص للتطوير األكادميي وا -
 س لالستفادة منها.ىف التدري ضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثةح -
يف حمتوي   مع إحداث تعديالت،.....اخل لتعاوينا ة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلمياستخدام أحدث الطرق التدريس -

     املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.
دريس مستقلني، تاء هيئة طة أعضإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواس

 أخرى(: مؤسسة ختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس منوالتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح اال
 راجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج جمتمعات التعلم ابلقسم.م -
 صص.دقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي التخت -
 خرى.أجبامعات  س املقرردل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريالتبا -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
مة للتطوير ء التعديالت الالز قرر وإجرالقسم لتقومي فعالية املرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابتكوين جمموعات ال -

 والتحديث ووضع خطط التحسني املستقبلية.
جعة الداخلية املرا وكذلك تقرير واجلامعة، راجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابلقسم والكليةم -

  نوعية واألخذ هبا.لعمادة التطوير واجلودة ال
ملراجعة الدورية ا طيات احلديثة، مع فقاً للمعرار و حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستم -

 لنتائج تقرير املقرر والربانمج.
 SWOTالستباانت اليت يقومون بتعبئتها، مع حتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف ا -

Analysis  نقاط القوة/ نقاط الضعف ، الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، استنادًا ملعايريNAQAAE ألسس التخطيط االسرتاتيجي 
 .لالعتماد الوطين
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 االبتدائيةمناهج املدرسة  اسم املقرر:

 2-020261722 رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا ه1/1/1440اتريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز

 (2-020261722)  رمزه:  .مناهج املدرسة االبتدائية :. اسم املقرر الدراسي ورمزه1
 2 . عدد الساعات املعتمدة:2 .33
 ريسق التداملاجستري يف املناهج وطر  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:3 .34

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 املستوى الثاين سنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:. ال4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .35
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .36
 الزاهر( –امعة )العابدية لجرئيسة لت الاملقرا . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7 .37

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 قاعات احملاضرات التقليدية .ض

 :80 النسبة% 
    

 التعليم اإللكرتوين .ظ
 :10 النسبة% 

    
 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .غ

 :10 النسبة% 
    

  النسبة:  ابملراسلة .أأ
    
 أخرى تذكر .بب

  :النسبة 
 

 تعليقات:
 
 
 
 األهداف .س
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
بوية يف ناصر العملية الرت عمن حيث    بتدائية يهدف املقرر إىل إكساب طلبة املاجستري املعارف واملهارات املرتبطة مبناهج املدرسة اال   

لها، و يب التدريس ووسائة، و أسالليميو أنرطة تع املدرسة االبتدائية: بدء أبهدافها، و مروا بوسائل حتقيق هذه األهداف: من مناهج
 . رينادي والعررن ا يف ضوء مهارات القانتهاء بوسائل تقومي املخرجات .ومقارنتها بعدة حمكات واسترراف مستقبله 

 ويُتوقع من طالب/ة الدراسات العليا يف هناية هذا دراسة املقرر أن يكون قادرا على: 
 أسس بناءه.و هج املدرسة االبتدائية وعناصره ومكوانته مناقرة وحتليل مفهوم من-
 اء مناهج املدرسة االبتدائية.حتديد املعايري العاملية لبن -
 .ليل ونقد مناهج املدرسة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء املعايري العامليةحت -
 دول.ية بنظائرها يف عدد من المقارنة مناهج املدرسة االبتدائ -
 ره. دواعي تطويراسة تنظيمات املناهج الدراسية ، وتنظيمات احملتوى )الكتاب املدرسي( وخصائصه ،ومعايريه  ،و د -
 ، جودة املناهج.املتجددة  ديد التغريات اليت تطرأ على مناهج املدرسة االبتدائية يف ضوء التوجهات املقرتحة ، األدوارحت -
 ملتصلة بكل عنصر من عناصره.ناهج املدرسة االبتدائية االكرف عن معايري وأسس تقومي م -
و مراجع أني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات لتطوير وحتس - يتم تنفيذها -أي خطط  اذكر إبجياز -2

 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   
 ملراجع ا ديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي.استخدام ا -
 توظيف األدوات التقنية يف معاةة حمتوى املقرر. -
 دميية.ية واألكااالستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحث -
 قرر.كل ما يتعلق ابمل  ح ومناقرهاصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طر تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتو  -
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
ن مةةرقميةةة لالسةةتفادة كتبةةات الاالسةةتعانة ابلرةةبكة العنكبوتيةةة يف التواصةةل مةةع مراكةةز االمةةاث واكادمييةةات البحةةث العلمةةي وامل -

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

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

تةه ه وعناصةره ومكوانديةد مفهومةحت مةن حيةث مبنةاهج املدرسةة االبتدائيةة ة واملسةتجدات املتعلقةة يعين هذا املقرر ابملوضةوعات ا ديثة
 . العررينو قرن ا ادي استرراف مستقبل مناهج املدرسة االبتدائية يف ضوء مهارات الوأسس ومعايري تنظيماته ومركالته و 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26
 ساعات التدريس بيععدد األسا قائمة املوضوعات

 ذيوخصائص تالم ،مفهوم منهج املدرسة االبتدائية وعناصره ومكوانته وأسس بناءه  -
   وية.الرتب لبهااملدرسة االبتدائية و دور املدرسة االبتدائية يف الوفاء مبطا

1 2 

رق الط -احملتوى -هدافملعايري العاملية لبناء مناهج املدرسة االبتدائية   من حيث: األا  -
 واإلجراءات واألنرطة، التقومي.

2 4 

ء املعايري ة يف ضو ليل ونقد مناهج املدرسة االبتدائية يف اململكة العربية السعوديحت -
 العاملية.

2 4 

 2 1 قارنة مناهج املدرسة االبتدائية بنظائرها يف عدد من الدول.م -
في ي ، اخللتكنولوجمات مناهج املدرسة االبتدائية: النراط ، الوحدات ، اتنظي -

 -سبل التنفيذ -اخلصائص -،الفعال، التكاملي ،االقتصادي، من حيث: )املفهوم
 اإلجيابيات والسلبيات(

4 8 

 2 1 ايريه .صه ،ومعنظيم احملتوى )الكتاب املدرسي( ملناهج املدرسة االبتدائية وخصائت  -
 4 2 مركالت مناهج املدرسة االبتدائية ودواعي تطويرها . -
 4 2 لعررينادي واقرن ا استرراف مستقبل مناهج املدرسة االبتدائية يف ضوء مهارات ال -
 2 1 عايري تقومي املناهج الدراسية املتصلة بكل عنصر من عناصره.  م -

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32  6 - - 26 يس الفعليةساعات التدر 
 32  6 - - 26 الساعات املعتمدة

 
 دي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:التعلم الفر  -عدد ساعات الدراسة  .28

 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر
 
 يات تدريسهااسرتاتيجها و ق قياسخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طر  .29

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 ناسبة.لتعلم املالت ا: قم مبلء اةدول مبخرجات تعلم املقرر، ميث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماأوالً  -
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 دفة.ملستهاسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تنااثنياً  -
هدفة علم املقرر املستتق خمرجات ن تتسأ: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب اثلثاً  -

ات تضمن كل مقرر خمرجلزم أن يال ي ظة أنهوطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتركل معاا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالح
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

ت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاال م
 اإلطار الوطين للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة -1
 التعرف على منهج املدرسة االبتدائية 1-1

 عناصره ومكوانته وأسس بناء املناهجو 
 الدراسية.  

 الالتعلم النق -التعلم التعاوين
 ملناقرة وا وارا -االستقراء

 -باشرةاملالحظة امل -قوائم األداء
 االختبار

رسة ملداج  معرفة املعايري العاملية لبناء مناه 1-2
 االبتدائية.

 اللتعلم النقا-احملاضرة التفاعلية
 ناقرة وا وارملا -االستقراء

 -باشرةاملالحظة امل -قوائم األداء
 االختبار

 لالتعلم النقا-التعلم التعاوين يةدائمعرفة تنظيمات مناهج  املدرسة االبت 1-3
 ملناقرة وا وارا -االستقراء

 -باشرةاملالحظة امل -قوائم األداء
 االختبار

 معرفة  مفهوم تنظيم احملتوى )الكتاب 1-4
 ه ،ومعايريه .املدرسي( وخصائص

 لالتعلم النقا-التعلم التعاوين
 ملناقرة وا وارا -االستقراء

 -باشرةاملالحظة امل -قوائم األداء
 االختبار

التعرف على مركالت مناهج  املدرسة  1-5
 االبتدائية.

 العصف الذهين-التعلم التعاوين
لتعلم القائم على ا -االستقراء

 املرروعات

 -ملباشرةملالحظة اا -قوائم األداء
 االختبار

معرفة دواعي  تطوير مناهج  املدرسة  1-6
ت االبتدائية واستررافها يف ضوء مهارا

 القرن ا ادي والعررين.

العصف  -التعلم التعاوين
 -ل املركالتح -الذهين

 املناقرة وا وار

 -باشرةاملالحظة امل -قوائم األداء
 االختبار

 املهارات املعرفية -2
 يفية اهج  املدرسة االبتدائحتليل ونقد من 2-1

ض اململكة العربية السعودية يف ضوء بع
 املعايري العاملية.

 بالتعلم املقلو  -التعلم الذايت
 حل املركالت

املالحظة  -ءقوائم األدا -ملف اإلجناز 
حثية الفردية األعمال الب -املباشرة

 واةماعية.
ها ئر نظامقارنة مناهج  املدرسة االبتدائية ب 2-2

 عدد من الدول.يف 
 -واراملناقرة وا  -التعلم الذايت

 العصف الذهين
 -باشرةاملالحظة امل -قوائم األداء

 .األعمال البحثية الفردية واةماعية
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لى عاستقراء وحتليل التغريات اليت تطرأ  2-3
املناهج املطورة يف ضوء التوجهات 

ج ناهماملقرتحة، األدوار  املتجددة، جودة 
 دائية.املدرسة االبت

حل  -االستدالل -االستقراء
 ملناقرة وا وارا -املركالت

 -باشرةاملالحظة امل -قوائم األداء
 .األعمال البحثية الفردية واةماعية

ة درستصميم وبناء معايري تقومي مناهج امل 204
  . صرهاالبتدائية املتصلة بكل عنصر من عنا

املناقرة  -حل املركالت
 وا وار

 .ة الفردية واةماعيةاألعمال البحثي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية -3
 املالحظة املباشرة وا وار ملناقرةا -التعلم التعاوين واالتصال الفعال.ا وار مهارات  3-1
 -يتالتعلم الذا -التعلم التعاوين مهارات التعلم الذايت  3-2

 التعلم القائم على املركالت
 لتقارير الفرديةا-املالحظة املباشرة 

 - ورش العمل و التعلم التعاوين مهارات العمل اةماعي والتعاوين   3-3
 وا وار املناقرة

  املرروع اةماعي –املالحظة املباشرة 

 -وا وار ملناقرةا -التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة   3-5
 رروعاتاملالتعلم القائم على 

 – ارير الفرديةلتقا -املالحظة املباشرة
 املرروع اةماعي 

 البحوث الفردية واةماعية. ا وار واملناقرة .  املنافسة 3-6
 املالحظة املباشرة حل املركالت  املبادرة واملبادأة 3-7
 ائياملرروع النه -املالحظة املباشرة  واروا  املناقرة – التعلم التعاوين املوضوعية 3-8

 تقنية املعلومات واملهارات العددية مهارات االتصال ومهارات -4
مهارة استخدام التقنية والبحث يف  4-1

 شبكة اإلنرتنت.
التعلم -التعلم القائم على املركالت

 رتوين والتعلمالتعلم اإللك-النقال
 الذايت.

 لف اإلجنازم -التقارير
 املرروع اةماعي

 قعاملهارة يف التعامل اهلادف مع موا 4-2
 عي.التواصل  االجتما

 -رتوينالتعلم اإللك-التعلم النقال
 والتعلم الذايت.

 ملرروع اةماعيا -ملف اإلجناز

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( -5
مهارات اإللقاء وتقدمي العروض  5-1

 التقدميية 
 -التعلم القائم على املركالت

 ل املركالت.ح-التعلم الذايت
املالحظة -مناقرة التقارير واملرروع

 ملرروع اةماعيا -اشرةاملب
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30
نسبته من التقييم األسبوع احملدد مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م
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 النهائي لتسليمه تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
 %10 سابيعمجيع األ املسامهة يف املناقرة و ا وار 1
 %20 لرابعا -لثاينا -األول تقارير وأوراق عمل فردية يف مفردات املقرر 2
 %15 العاشر ررينالعتصور لتطوير املنهج املدرسي يف ضوء مهارات القرن ا ادي و  3
 %15 الثامن مفردات املقررتقدمي أوراق  عمل مجاعية يف  4
 %40 السادس عرر االختبار النهائي 5
 األكادميي للطالب ودعمهم اإلرشاد .ش

الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالسترارات واإلرشاد األكادميي اخلا
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

عات أسبوعيا، كما يتم سا3عدل ريس مبلزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التداالستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول ا
 ة.ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسب

 مصادر التعّلم .دد
 لوبة:الكتب املقررة املط -ائمة يف ق–أدرج 

 قرر :ات امللتزام مداثة املراجع ، وموهلا ملفرديتاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه مناسبا مع اال
 ةامعي.ا(. منهج التعليم يف الطفولة املبكرة ومكوانته. غزة: دار الكتاب 2005ايفال، عيسى ) .1
  ألردن : دار الرروق.( : تنظيمات املناهج وعطيطها وتطويرها ، ا2011جودت سعادة وعبدهللا حممد إبراهيم) .2
 ية.  اللبنان ر املصريةيم املناهج وقيم التقدم يف العامل العريب . القاهرة : الدا( : تصم2012حسن شحاته ) .3
 املسرية . م ( اةودة الراملة يف املناهج وطرق التدريس ، عمان : دار2016ا ريري ، رافدة . ) .4
 تنيب .: دار املودة ، الرايضداثة واةم (، مناهج املدرسة االبتدائية بني ا 2014ماين، مطاوع ، ضياء الدين . )أا صان ،  .5
 . ر للنرر والتوزيعم ( ، أسس بناء املناهج الرتبوية ، عمان : دار الفك2004اخلوالدة ، حممد حممود . ) .6
 .  ( : املناهج التعليمي والتدريس الفاعل ، األردن : دار الرروق2016سهيلة الفتالوي ) .7
 توزيع . نرر والدار صفاء لل مون املناهج الدراسية ، عمان :( : حتليل مض2014عبدالرمحن اهلامي وحمسن علي عطية) .8
 . ديثادار الكتاب  :( : املنهج املدرسي واسترراف املستقبل ، القاهرة 2016عبداملل  عبدالرمحن وآخرون ) .9
 ية . ( : املنهاج املندمج . الدار البيضاء : منرورات جملة علوم الرتب2015حممد الدريج ) .10

 املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: . أدرج املواد2 
 القرى . عة امجملة اةمعية السعودية للمناهج واالشراف الرتبوي ، ) جسما( ،  كلية الرتبية ، جام 
 . جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس ، كلية الرتبية ، جامعة عني مس 
 زهر.جملة كلية الرتبية ،كلية الرتبية جامعة األ 
 لية الرتبية جامعة املل  سعود.ك  -جملة جسنت 
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 البحرين. -جملة كلية الرتبية 
 .اجمللة الرتبوية الكويت 
 .جملة رسالة اخلليج العريب 

 . 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 الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملرروع الرامل 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 الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة املل  عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICالرتبوية    )مركز املصادر واملعلومات  -
   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/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 
Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

192 
 

 سوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلا. 4
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .ذذ
قاعات ملقاعد داخل الأي عدد اات )دراسية واملخترب بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات ال

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 (:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها .11

 قاعات دراسية جمهزة تقنياا  -
 معامل الكلية والقسم. -

 البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض   .12
 استخدام أجهزة ا اسب اآليل اخلاصة الرخصية. -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 ائمة هبا(:و أرفق قها، أربية خاصة، فاذكر مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خم .13

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ضض

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .طط
 .ا متبله ملاستبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتق -
 .مقابلة عينة من طالب املقرر -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ظظ
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
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 اسية.استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدر  -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء الزمالء املراركني يف تدريس املقرر. -

 إجراءات تطوير التدريس: .عع
 قرر.متابعة ما يستجد يف جمال موث تعليم وتعلم الرايضيات والعمل على توظيفه يف امل -
 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 االلكرتوين. -

س ضاء هيئة تدريواسطة أعلبة بثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطمإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب) .غغ
س من مؤسسة يئة تدريضاء همستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أع

 أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة ةنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريةا لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر.املراركة والتبادل  -

 يره:لتطو  ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط .فف
 تطبيقيا.و ظراي مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد ن -
 ع العلمية املرتبطة ابملقرر.حتديث املصادر واملراج -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
يم وتطوير صة، وتصماخلا تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس -

 الدروس، والتدريب امليداين.
 (.االطالع على األماث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات ياثلة يف جامعات أخرى. -

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:
 ه1/1/1440 التاريخ  ................................................................ التوقيع:
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 املقرر الدراسيتوصيف 
 
 
 

 (1اسم املقرر: تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم )  
 2-020260133رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى  سم املؤسسة التعليمية:ا 1/8/2018 اتريخ التوصيف: 

 سم املناهج وطرق التدريسق --كلية الرتبية      القسم: /لكليةا
 لتعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنها .ش
 2-020260133( 1. اسم املقرر الدراسي ورمزه: تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم )1 .38
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان 2 .39
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .40

 املاجستري يف املناهج وتقنيات التعليم
 السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الثالث  .4 .41
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .42
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .43
 أم القرى امعةجروع ومقرات . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: مجيع ف7 .44

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية

 

   

 10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين
    

 10 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(
    

  النسبة:  ابملراسلة
    

  النسبة:  أخرى
 

 يقات:تعل

 فاألهدا .ص
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 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1
ة ييملية التعلسبل توظيفها يف العمت و تصاالات وااليهدف هذا املقرر إىل تعريف طلبة الدراسات العليا أبفضل املمارسات للتقنيات ا ديثة يف جمال املعلوم

 الت وتطوير السياساتت واالتصاملعلومااخالل توظيف أحدث تقنيات من أجل حتسني التنمية املهنية للمعلمني وخلق بيئة تعليمية تعلمية خالقة من 
 واالسرتاتيجيات واألنرطة املناسبة لذل .

 ويتوقع من طلبة الدراسات العليا بنهاية دراسة هذا املقرر أن يكون قادرا على:
 تعلم.معرفة أشهر تقنيات املعلومات واالتصاالت واليت من شأهنا االسهام يف عملييت التعليم وال -
 استخدام أوعية املعلومات املختلفة والبحث فيها وتوظيفها يف جماالت التعليم املختلفة -
 استخدام تطبيقات االتصاالت ا ديثة على حنو فعال يف جماالت التعليم  -
 التوصل العلمي والنرر واالستفادة من االنفتاح املعريف -
 تنمية مهارات البحث واالكتراف والتواصل العلمي -
 عليم.ال التجموتنظيم املعلومات واستخدام التقنيات ا ديثة يف تصنيفها واستخدامها بركل مرن وفعال يف حتليل  -
 ملقرر الدراسي . ا لتطوير وحتسني  -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2

 حدث تقنيات املعلومات واالتصاالت  وتضمينها يف املقرراملراجعة املستمرة أل -
 اسات ونتائج املؤمترات ذات العالقةر الدر خمراجعة آ -
 عقد لقاءات يف هناية كل عام ملراجعة وتبادل اخلربات مع الزمالء يف التخصص -
 االستفادة من التغذية الراجعة من قبل طلبة الدراسات العليا -

 دليل الربانمج(.  أو )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النررة التعريفيةوصف املقرر الدراسي  .ذ
التعليم  تصاالت يف عملييتمات واالملعلو يهتم هذا املقرر بتنمية اةوانب املعرفية واخلربات العملية يف استخدام وتوظيف تقنيات ا
مثلة يف تامل 2030اململكة  مع رؤية الئمةوالتعلم. واالستفادة  من التطبيقات واألدوات ا ديثة يف تصميم بيئات تعليمية خالقة ومت

قرر إلكساب ية. كما يهدف املة العامللرتبويامن التقنيات ا ديثة يف رفع كفاءة األداء التعليمي يف اململكة وفق املعايري االستفادة 
م املعلومات وإكساهبات و خلرب اتبادل و الرقمي واالستفادة من االنفتاح املعريف يف عمليات البحث والتواصل  الطلبة مهارات النرر

 من خالل تطبيقات عملية وتقدمي مناذج عاملية وإقليمية ملهمة. قتصاد املعرفةات مهارا
 
 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .31

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 2 1 القة ات العذاهيم مقدمة يف أمهية املعلومات واالتصاالت يف التعليم، وتناول بعض املف -
تقنية يجة الثورة المية نتلتعليوم، والتطور ، ،ابرز مالمح التغيري على العملية ااالتصاالت، املفه -

 يف االتصاالت 
1 2 

ت اودور التقني ينها،املعلومات ، املفهوم ، والتطور يف الركل واملضمون وطرق نقلها وعز  -
 ا ديثة يف زايدة الفاعلية

1 2 

 4 2 يقهاات ا ديثة يف تطبنظرايت التعلم املعتمدة على االتصال ودور التقني -
 2 1املعلومات الرقمية، املفهوم ، األمهية، أسس التعامل معها، السلوك القانوين واالخالقي للنرر  -
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 والتوثيق،  مهارات النرر الرقمي.
 م تطبيقات عملية للتقنيات ا ديثة للمعلومات واستخداماهتا يف التعلي -
 راف  ...(ج)العروض التفاعلية/ االنفو  -

2 4 

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

2 4 

ومات للمعل ديثةمهارات التفكري الناقد والعمل اةماعي يف ضوء استخدام التقنيات ا  -
 واالتصاالت

1 2 

 2 1 ية  جتماعمهية ، أبرز القضااي الثقافية واالهوم، األفاملواطنة الرقمية: امل -
 2 1 لب والطا ملعلماملعايري العاملية لكفاايت تقنيات املعلومات واالتصاالت اخلاصة اب -
 2 1 ليم التعيفاالت األمناط التعليمية ا ديثة يف ضوء استخدام تقنية املعلومات واالتص -
 4 2  مهية ، األسس، املهاراتاستخدامات اةواالت الذكية يف التعليم، األ -
 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32  8 8  16 ساعات التدريس الفعلية

 32  8 8  16 الساعات املعتمدة
 
 ربع ساعاتأملتوقع ااً: خالل أسبوعي عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب .33

 
 يجيات تدريسهاواسرتات ياسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق ق .34

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 سبة.م املنااملقرر، ميث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعل: قم مبلء اةدول مبخرجات تعلم أوالً  -
 .: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفةاثنياً  -
ييمها املستهدفة وطرق تق علم املقررترجات خم : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسقاثلثاً  -

ت يف كل جمال من جماال رجات تعلمقرر خمواسرتاتيجيات تدريسها لتركل معاا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل م
 التعلم.

 جدول خمرجات التعلم للمقرر
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التؤهطين للمخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو  م
 املعرفة 1
 األسئلة الرفوية  عصف ذهين معرفة ابرز التغريات والتطور يف أشكال املعلومات 1-1
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 االختبارات  مناقرة وحوار التعرف على التطور يف أوعية عزين ونقل املعلومات 1-2
 األنرطة االلكرتونية تعلم تعاوين ي التعرف على أشكال االتصال التعليم 1-3
 التكاليف البحثية مناقرة التعرف على أمهية التقنيات ا ديثة  1-4
 األنرطة االلكرتونية  التعلم القائم على املرروعات التعرف على العالقة بني املعلومات واالتصاالت والتعليم 
 املهارات املعرفية 2
 األنرطة االلكرتونية التعلم التراركي شكاهلا املختلفات وفقا ألبني جمموعة من املعلوم يقارن 2-1
 التكاليف البحثية حل املركالت  يستنتج الطرق املناسبة لتخزين املعلومات 2-2
 االختبارات اخلرائط الذهنية تيقارن بني اشكال خمتلفة لالتصاال 2-3
 املراريع الطالبية يالتعلم البنائ ينتج الطالب أشكاال خمتلف من املعلومات 2-4
 األنرطة االلكرتونية التعلم التراركي وماتيتواصل ابستخدام التقنيات ا ديثة مع مصادر خمتلفة للمعل 2-5
 املراريع الطالبية حل املركالت يوظف الطالب التقنيات ا ديثة يف تطوير ونرر املعلومة 2-6
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 املالحظة املقننة لتعلم املقلوبا -التعلم التعاوين املراركة يف جمموعات عمل صغرية الكرتونيا 3-1
صال االت سائلو التعلم الذايت لبعض املفاهيم واملهارات من خالل استخدام  3-2

 املختلفة
 املراريع الطالبية حل املركالت

 االختبارات ةا وار واملناقر خالقيات التعلم التعاوينااللتزام أب 3-3
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 املالحظة املقننة التعلم التراركي القدرة على استخدام وسائل اتصال خمتلفة  4-1
 األسئلة الرفوية حل املركالت القدرة على البحث والوصول وتقييم املعلومات  4-2
 املراريع الطالبية حل املركالت  رر(ن ين|عز  كال املعلومات املختلفة )تطوير|القدرة على التعامل مع اش 4-3
 املالحظة املقننة فاعليةاحملاضرة الت -ا وار واملناقرة متالك مهارات ا وار االلكرتوينا 4-3
 األنرطة االلكرتونية التعلم التراركي ظمة إدارة التعلم أنامل مع القدرة على التع 4-5
 (وجدت رات النفسية احلركية )إناملها 5
 املالحظة املقننة ا وار واملناقرة حرتام اآلراء املختلفة ا 5-1
 االختبارات ا وار واملناقرة االلتزام بقوانني النرر  5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35
مي شفهي، ة، تقدطابال، خمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مق م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

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

2 
عن طبيعة   تقريرتقدميو املراركة يف نراط الكرتوين أكادميي )مؤمتر| دورة | ورشة| حلقة نقاش( 

 املراركة )عمل فردي(
 15 

 15  تطوير دليل استخدام ألحد تطبيقات اةوال الرتبوية )فردي( 3
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 15  االلكرتونية ئل النرراستخدام وسا –ختبار عملي يف )إنتاج وتطوير املعلومات الرقمية التفاعلية ا 4
 40 االخري ختبار نظري هنائيا 5

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ص

اللكرتوين يص ساعات للتواصل ا( ساعات أسبوعية الستقبال ومساعدة الطالب، كما يتم عص8ية تقدر ب)خيصص كل عضو هيئة تدريس ساعات مكتب
 املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة للمهمة 

 مصادر التعّلم .رر
 ررة املطلوبة:الكتب املق - قائمة يف –أدرج  .1

 كتبة الرشد.مليم: األسس والتطبيقات. الرايض: (. تكنولوجيا التع2015العبيد، أفنان& الرايع، حصة. )
كتبة م. الرايض: ايل /أسس النجاح( التعليم الفعال ابلتكنولوجيا يف مراحل التعليم الع2006أ دبليو، طوين & بول، كاري )

  العبيكان
 توزيع.(. التعليم االلكرتوين األسس والتطبيقات: دار السحاب للنرر وال2005املوسى، عبدهللا )

 (. منظومة التعليم عرب الربكات، القاهرة : عامل الكتب.2012عبد ا ميد، حممد )      
 عامل الكتب. ميها، القاهرة:(. املقررات االلكرتونية، تصميمها، إنتاجها، تطبيقها، تقو 2009إمساعيل، الغريب زاهر )
 نية.صرية اللبنارة: الدار امل(. التعليم االلكرتوين عرب شبكة االنرتنت، القاه2005اهلادى، حممد حممد )
 ردن: عمان، دار الفكر، األ ،1(. مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلوماتية، ط2006ا لفاوى، وليد سامل )

 ةامعي.(. كفاايت التعليم االلكرتوين، القاهرة: دار الكتاب ا2007زين العابدين، حممد حممود )
Learning and Blended Learning in -). Distance Learning, E2018( Hoyos, Veronica Silverman, Jason,

.Mathematics Education, International Trends in Research and Development, Springer 
learning, Systems Sciences, and -). New Trends in Networking, Computing, E2015( Tarek Sobh, Khaled Elleithy

.), Springerineering (Lecture Notes in Electrical EngineeringEng 
 ملواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:ا -يف قائمة  –أدرج  .2
 http://emag.mans.edu.egجامعة املنصورة   -جملة التعليم اإللكرتوين  -
 .معية املصرية لتكنولوجيا التعليمجملة اجل -
 لرايض.ا -جملة مؤمتر التعليم االلكرتوين -
 احلاسباتلنظم املعلومات وتكنولوجيا  اجلمعية املصرية -

http://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/Arabic_Template.htm 
- http://www.ejel.org/main.htmlLearning  -he Electronic Journal of eT 
- E-Learning and Digital Media  http://journals.sagepub.com/home/ldm 
- https://journal.alt.ac.uk/index.php/rlt(RLT)  chnologyResearch in Learning Te 
- Internet and Higher Education 

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

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

0=sid&clean=&tip19400158815https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q= 
 . أدرج 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.kwعريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج املركز ال -
 /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 ) -
 (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 

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=19400158815&tip=sid&clean=0
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- http://www.lib.monash.edu.au 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج ا اسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. أدرج أي 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .زز
قاعات ملقاعد داخل الأي عدد اات )بات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب بنّي متطل

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 (:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها .14

 تقنياا قاعات دراسية جمهزة  -
 معامل الكلية والقسم. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .15
 استخدام أجهزة ا اسب اآليل اخلاصة الرخصية. -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 ائمة هبا(:و أرفق قها، أادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكر مص .16

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .قق

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .كك
 ا مت.بله ملقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقاستبانة تقيس مدى رضا الطالب و  -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

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

 تطوير التدريس: إجراءات .مم
 متابعة ما يستجد يف جمال موث 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 االلكرتوين. -

 ضاء هيئة تدريسواسطة أعلبة ب: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل .نن
س من مؤسسة يئة تدريضاء همستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أع

 أخرى(:
 ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة ةنة خاصة من القسم.  تدقيق -
 الختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة دوريةا لتصحيح ا -
 املراركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -

 يره:لتطو  ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط .هه
 بيقيا.ظراي وتطتجد نوتفاعلهم وما يس مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
وتصميم  اخلاصة، تدريستعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق ال -

 ين.وتطوير الدروس، والتدريب امليدا
 االطالع على األماث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات ياثلة يف جامعات أخرى. -

   

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسرتاتيجيات التعلم والتعليم اسم املقرر:

 2-020261724 رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440اتريخ التوصيف: 
 م املناهج وطرق التدريسقس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 (2-020261724رمزه: )    اسرتاتيجيات التعلم والتعليم. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 2 . عدد الساعات املعتمدة:2 .45
 س ق تدرياملاجستري يف املناهج وطر  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:3 .46
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .47

 املستوى الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .48
 دت(: . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وج6 .49
 الزاهر( –امعة )العابدية رئيسة للجت الاملقرا . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7 .50

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

 :80 النسبة% 
    

 التعليم اإللكرتوين
 :10 النسبة% 

    
 يم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعل

 :10 النسبة% 
    

  النسبة:  ابملراسلة
    

 أخرى تذكر
  النسبة: 

 
 تعليقات:
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 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ث: املفهومس من حيرق التدريطعلى  يهدف املقرر إىل إكساب طلبة املاجستري املعارف واملهارات املرتبطة بطرق التدريس، والوقوف
راض يت حتققها، واستعلتدريس الطرق او واألهداف واألمهية واملعايري، والتصنيفات، مث الرتكيز على اسرتاتيجيات التدريس املناسبة 

ن يكون ة هذا املقرر أاية دراس يف هنويتوقع من طالب /ة املاجستري  إجراءات التدريس يف مراحلها الثالثة: عطيط وتنفيذ وتقومي.
  على:قادراً 
س نظام التدري -سيمناذج التدر  -تصميم التدريس –التعليم  -التعلم -دراسة الفروق بني بعض املفاهيم الرتبوية ) التدريس -

 ألسلوب والعالقة القائمة بينها(ا -لطريقةا -(.)االسرتاتيجية
 كل مرحلة.بتصلة استنتاج خصائص التدريس الفعال املتصلة مبراحله) عطيط وتنفيذ وتقومي( واملهارات امل -
 مناقرة مفهوم طريقة التدريس، أمهيتها، وخصائصها، ومعايري اختيارها، وتصنيفاهتا. -
 حتليل عدد من االسرتاتيجيات وطرائق التدريس والتقومي واكتساب مهارات تدريسها . -
 م.لتعليدراسة وحتليل أسلوب إدارة التفاعل الصفي واللفظي ودورمها يف حتسني عمليات التعلم وا -
 س.لتدرياستعراض عدد من  البحوث والدراسات العلمية وأعمال الندوات واملؤمترات يف جمال طرق ا -
و مراجع قنية املعلومات أني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتلتطوير وحتس - يتم تنفيذها -اذكر إبجياز أي خطط  -2

    جلديدة يف جمال الدراسة(.اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث ا
 استخدام املراجع ا ديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاةة حمتوى املقرر. -
 دميية.ية واألكااالستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحث -
 رر.ل ما يتعلق ابملقكح ومناقره  املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طر تفعيل تقنية  -
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
ن مةةرقميةةة لالسةةتفادة كتبةةات الملاالسةةتعانة ابلرةةبكة العنكبوتيةةة يف التواصةةل مةةع مراكةةز االمةةاث واكادمييةةات البحةةث العلمةةي وا -

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

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النررة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ر
 رر:وصف عام للمق

لةى تطةوير أدائةه علفعةال مبةا يعينةه التةدريس ا يهتم املقرر بتزويد املتعلم بقاعدة معرفية يرتكز عليها لالنطالق إىل أداء مهةاري ييةز يف جمةال
 التدريسي والتأثري يف نظرائه وبيئته التعليمية إجيابيا . 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .36

 قائمة املوضوعات
عدد 
 األسابيع

عات سا
 التدريس

 مناذج  -لتدريساتصميم  –التعليم  -التعلم -دراسة وحتليل بعض املفاهيم الرتبوية ) التدريس
 نها(عالقة القائمة بياألسلوب وال -الطريقة -س (.)االسرتاتيجيةنظام التدري -التدريس

2 4 

 قومي( وت نفيذط وتمفهوم التدريس قدمياا وحديثاا، وخصائص التدريس الفعال، مراحله) عطي
 واملهارات املتصلة بكل مرحلة. 

1 2 

 رييمعامفهومها و  دريس :اسرتاتيجية التو أمهيتها، وخصائصها،  مفهومها ،ط التعلم والتعليمأمنا 
 ليت تركز علىفاهتا)اتصنيو اختيارها يف ضوء األسس النفسية والفلسفية)نظرايت التعلم والتعليم(، 

 (علم معاا، اليت تركز على املتعلماملعلم، اليت تركز على املعلم واملت

2 4 

 :األمهية -)املفهوم دراسة حتليلية لعدد من االسرتاتيجيات وطرق التدريس والتقومي من حيث- 
 إلجيابيات والسلبيات(ا -بل التنفيذس -اخلصائص

لعب -حل املركالت -املرروعات-العصف الذهين -اسرتاتيجيات التعلم النرط)التعلم التعاوين -
 تعددة. الذكاءات امل -العروض العملية -األدوار
 .. Kwl-شاركفكر وزاوج و  -هيمخرائط املفا -اسرتاتيجيات التعلم البنائي)دورة التعلم -
التعلم -نراالتعلم ابألق-ستقصاءالتعلم ابال -اسرتاتيجيات التعلم الذايت)التعلم االكتراف -

 لتعلم الفردي(.ا -لتعلم الذايتا -االلكرتوين

7 14 

 4 2 التقومي املعاصرة. أساليب 
 .2 1 التفاعل الصفي واللفظي ودورمها يف حتسني عمليات التعلم والتعليم 
 2 1 يس..ق التدر ل طر استعراض البحوث والدراسات العلمية وأعمال الندوات واملؤمترات يف جما 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .37
 اجملموع أخرى طبيقت  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32  6 - - 32 ساعات التدريس الفعلية
 32  6 - - 26 الساعات املعتمدة

 
 دي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:التعلم الفر  -عدد ساعات الدراسة  .38

 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر
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 ات تدريسهاسرتاتيجيسها واالوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  .39
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ناسبة.لتعلم املالت ا: قم مبلء اةدول مبخرجات تعلم املقرر، ميث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماأوالً  -
 دفة.ملستهاع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم : ضاثنياً  -
هدفة علم املقرر املستتق خمرجات ن تتسأ: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب اثلثاً  -

ات تضمن كل مقرر خمرجلزم أن يه ال ية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنوطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتركل معاا عملي
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
ين لوطاار خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلط

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة -1
 -التعلم -سمدلول بعض املفاهيم الرتبوية ) التدريمعرفة  1-1

اذج من -صميم التدريست -أمناط التعلم والتعليم–التعليم 
 -الطريقة -س (.)االسرتاتيجيةنظام التدري -التدريس

 األسلوب والعالقة القائمة بينها(

 لف إجنازم -ورقة عمل ا وار واملناقرة . –احملاضرة 

 دمياا وحديثاا، وخصائصمعرفة مفهوم التدريس ق 1-2
 (التدريس الفعال، مراحله) عطيط وتنفيذ وتقومي

 واملهارات املتصلة بكل مرحلة.

ا وار واملناقرة  –احملاضرة 
 .العصف الذهين -.

 لف إجنازم -ورقة عمل

 ها،التدريس، أمهيت اسرتاتيجيةالتعرف على مفهوم  1-3
سية نفوخصائصها، ومعايري اختيارها يف ضوء األسس ال

ركز تليت ا، والفلسفية، وتصنيفاهتا)اليت تركز على املعلم
 علم(تعلى املعلم واملتعلم معاا، اليت تركز على امل

 –اسرتاتيجية حل املركالت 
 العصف الذهين.

 -ملف إجناز  -ورقة عمل
 جلسات العصف الذهين.

العصف  -التعلم التعاوين التعرف على أساليب التقومي املعاصرة  1-4
 لعروض التقدميية .ا -ينالذه

  -لف إجنازم -ورقة عمل

 سنيحت التعرف على التفاعل الصفي واللفظي ودورمها يف 1-5
 عمليات التعلم والتعليم.

 لف إجنازم -ورقة عمل العصف الذهين

 املهارات املعرفية-2
وات نداستعراض البحوث والدراسات العلمية وأعمال ال 2-1

 تدريس.واملؤمترات يف جمال طرق ال
 لف إجنازم -ورقة عمل  واملناقرة ا وار
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التدريس  –التعلم ابملمارسة   (.) عطيط وتنفيذ وتقومياكتساب مهارات التدريس 2-2
 املصغر

 –إعداد خطط دروس 
مواقف  -عروض عملية
املراهدة  -تدريسية

 واملالحظة.
 التمكن من مهارة إعداد خطط التدريس ابستخدام 2-4

 م تعليالو ناسبة يف ضوء نظرايت التعلم طرق التدريس امل
التعلم  –االكتراف 

 ابملمارسة
 حتليل خطط الدروس اليومية.

 = مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية3
  -املالحظة املقننة املباشرة املناقرة واملراركة اةماعية مهارات  ا وار واالتصال الفعال. 3-1
 قوائم التقومي الذايت  حل املركالت  مهارات التعلم الذايت  3-2
 التقومي الذايت والتأملي التعلم التعاوين مهارات العمل اةماعي والتعاوين   3-3
 لف إجنازم -ورقة عمل العروض التقدميية . مهارة إدارة الوقت بكفاءة  3-4
 لف إجنازم -ورقة عمل العروض التقدميية . الدقة واةودة واإلتقان. 3-5
 بطاقات املالحظة التدريس املصغر دمج مهارات التفكري يف التدريس . 3-6
 -البحوث الفردية واةماعية العروض التقدميية . املبادرة واملبادأة 3-7

 ملف إجناز
 هارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةم -4

عروض العملية ة حل ال تنمهارة استخدام التقنية والبحث يف شبكة اإلنرت  4-1
 املركالت

 البحوث الفردية واةماعية.

لعصف ا-حل املركالت مهارات التخطيط للدروس ابستخدام ا اسوب. 4-2
 الذهين ة

 سجل إعداد الدروس اليومية.

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن -1
ايت ظر إعداد مناذج تطبيقية لطرق التدريس  يف ضوء ن 5-1

 التعلم.
لتعاوين ة العصف التعلم ا
 ،التدريس املصغر الذهين ة 

اختبار  –بطاقات املالحظة 
 األداء العملي.

لعصف ا-حل املركالت عطيط الدروس. 5-2
 الذهين ة

 سجل إعداد الدروس اليومية.

التدريس  -التعليم االلكرتوين مهارات اإللقاء وتقدمي العروض التقدميية 5-3
 املصغر

 قوائم التقدير

 املراهدة واملالحظة. التدريس التباديل يم.لتعللة كن من مهارة إدارة البيئة الصفية اةاذبالتم 5-4
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  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40
، خطابة، مقال ابةمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كت م

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 خالل الفصل املراركة واملداخالت  1
طرائق ات واليجيعروض عملية ومواقف تدريسية إلجراءات التدريس وفق االسرتات 2

 املختلفة 
 %30 خالل الفصل

 %10 اخلامس عرر ورقة عمل وملف إجناز ألساليب التقومي املعاصرة. 3
لم ت التعلياواللفظي ودورمها يف حتسني عم تقرير علمي عن التفاعل الصفي 4

 والتعليم
 %10 السادس عرر

 %40 توقيت اةامعة اختبار هنائي 5
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ض

الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالسترارات واإلرشاد األكادميي اخلا
 ع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  يتوق

ساعات أسبوعيا، كما يتم عصيص 3عدل االسترارات واإلرشاد األكادميي وفق اةدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مب
 ة.وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسب

 مصادر التعّلم .سس
 :أدرج الكتب املقررة املطلوبة .1

، ترمجة مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ،  قيادة وإدارة صف متميز م(:2012توملنسون ، كارول آن وامبيو ، مارسيا ب ) -
 الناشر مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.

 تدريسية. الرايض.مكتبة الرشد.(. التقييم والتقومي يف العملية ال2013اةودة، ماجد حممود. ) -
 (. وسائل وتكنولوجيا التعليم. الرايض. مكتبة الرشد.2010سامل، أمحد حممد. ) -
 م( ، املدخل اىل التدريس  ، دار االندلس . 2010طه ، حممود عبد العزيز )  -
مية خوارزم العل ، تحصيل الدراسيوال م(:التدريس املتمايز وأثره على الدافعية والتفكري2013الطويرقي ، حنان حممد أبو راس ) -

 .للنرر والتوزيع
أمناط اتيجيات التدريس املتقدمة واسرتاتيجيات التعلم و م(، اسرت 2011 -م 2010حسن عبد ا ميد شاهني ) ،عبد ا ميد -

 التعلم )الطبعة األوىل(، جامعة اإلسكندرية: كلية الرتبية.
املررف و العررين دليل املعلم رتاتيجيات التدريس يف القرن ا ادي و م( : اس2007عبيدات ، ذوقان   وأبو مسيد ، سهيلة ) -

 الرتبوي، عمان : دار الفكر .
 يع .لنرر والتوز سرتاتيجيات ا ديثة يف التدريس الفعال .عمان ، دار صفاء  لهة( اال1429عطية حمسن علي ) -
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 . ةات املتعددة، عمان، دار املسري لتدريس الصفي ابلذكاءا م( :2007عفانة ، إمساعيل   اخلزاندار ، انئلة ) -
 القاهرة .   ،عامل الكتب  ،طبعة األوىل هة(: االجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة العربية، ال1419فضل هللا، حممد رجب) -
 لقاهرةم( : العلوم يف تدريس العلوم. مصر العربية للنرر والتوزيع ا2008قنديل، امحد ابراهيم ) -
دارس تعلم يف متنويع التدريس يف الفصل: دليل املعلم لتحسني طرق التعليم وال م( :2008نت حسني وآخرون )كوج  ، كوثر ب -

 .ب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربيةبريوت ، مكت ، الوطن العريب
 (: قيادة التدريس االحرتايف، مكتبة العبيكان، الرايض.2018النفيسة، صلح والنذير، حممد) -
 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: .2 
 هة(. تكنولوجيا التعلم والتدريس والرتبية االلكرتونية عن بعد. دار الرتبية ا ديثة، األردن1421محدان، حممد زايد) -

http://www.almdares.net/salim 
سابقة الوثب ملل املعريف هاري والتحصينفوجرافي  على تعلم األداء امل(. فعالية استخدام تقنية اال2016)ش، حممد سامل حسني دروي -

 . 77مصر، ع -اجمللة العلمية للرتبية البدنية والرايضةالطويل. 
ساسي بعض عليم األوىل من التاألم(:استخدام لعب األدوار واملسرحية الرتبوية يف إكساب تالميذ ا لقة 2003راشد ، علي)  -

 اخلربات العلمية ، رؤية مقرتحة ، كلية الرتبية بعربي ، سلطنة عمان .
لرابةةع احتصةةيل طةةالب الصةةف  (. فعاليةةة اسةةتخدام ا اسةةوب اللةةوحي وتطبيقاتةةه التعليميةةة يف تنميةةة2014رمضةةان مرجةةي. ) الرويلةةي، -

 ة.لعزيز، جد، قسم تقنيات التعليم، جامعة املل  عبد ااالبتدائي يف مادة الرايضيات، رسالة ماجستري منرورة
 ة جامعة املل  سعود.كلية الرتبي  -جملة جسنت -
 لبحرين.ا -جملة كلية الرتبية -
 اجمللة الرتبوية الكويت. -
 جملة رسالة اخلليج العريب.- -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryة الرقمية مبكتبة املل  عبد هللا جبامعة أم القرى ملكتبا -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة املل  فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة املل  عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   اللكرتونية املفتوحةاملنصات التعليمية ا -

http://www.almdares.net/salim
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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 

 مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى . 4
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .شش
قاعات ملقاعد داخل الأي عدد اات )ك حجم القاعات الدراسية واملخترب بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 (:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها .17

 قاعات دراسية جمهزة تقنياا  -
 معامل الكلية والقسم. -
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 قنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر ت  .18
 استخدام أجهزة ا اسب اآليل اخلاصة الرخصية. -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 ائمة هبا(:و أرفق قها، أة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكر مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاج .19

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .وو

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .يي
 ا مت.له ملابه وتقباستبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيع -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

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

 إجراءات تطوير التدريس: .ببب
 قرر.متابعة ما يستجد يف جمال موث تعليم وتعلم الرايضيات والعمل على توظيفه يف امل -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 ندوات التخصصية. حضور املؤمترات وال -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
  وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -

طة أعضاء إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواس .تتت
هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 
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 مؤسسة أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة ةنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريةا لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 املراركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -

 :لتطويره خطيطِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والت .ثثث
 بيقيا.ظراي وتطتجد نمراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يس -
 يث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر.حتد -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
وتصميم  اخلاصة، تدريستعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق ال -

 وتطوير الدروس، والتدريب امليداين.
 )العربية واألجنبية(.االطالع على األماث يف جمال التخصص  -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات ياثلة يف جامعات أخرى. -

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 والتعليم حلقة حبث يف املناهج اسم املقرر:

 2-020261731 رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440اتريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية
 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ض

 (2-020261731رمزه:  )  والتعليم. اسم املقرر الدراسي ورمزه: حلقة حبث يف املناهج 1
 2 . عدد الساعات املعتمدة:2 .51
 دريسماجستري املناهج وطرق الت: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي3 .52

 برامج، بنين هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( )يف حال وجود مقرر عام يف عدة
 الثالث  ستوىامل . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .53
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .54
 الزاهر( –معة )العابدية ئيسة للجات الر املقرا إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:. فرع أو فروع تقدمي املقرر، 7 .55

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 قاعات احملاضرات التقليدية .جج

 :80 النسبة% 
    

 التعليم اإللكرتوين .دد
 :10 النسبة% 

    
 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .هه

 :10 النسبة% 
    

  النسبة:  ابملراسلة .وو
    
 أخرى تذكر .زز

  النسبة: 
 

 تعليقات:
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 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
الل ة والنقدية  من خية البحثيألدائايهدف املقرر إىل إكساب طلبة املاجستري يف املناهج وطرق التدريس املعارف واملهارات       

ت ن قواعد املعلوماستفادة مس واالمركالته، ومن مث إعداد وكتابة خطة مث يف املناهج وطرق التدري خطوات البحث العلمي، وتقصي
 على:  راً أن يكون قاد -استه هلذا املقرر يف هناية در  -ويُتوقع من طالب/ ة املاجستري الرتبوية اإللكرتونية. 

 رق التدريس.دراسة وحتليل عناصر البحث العلمي وتوظيفها يف جمال املناهج وط  -
 التعرف على معايري ومؤشرات عناصر البحث العلمي.  -
 مناقرة األخطاء الرائعة يف موث املناهج وطرق التدريس.  -
 استقراء معايري نقد الدراسات والبحوث العلمية يف املناهج وطرق التدريس .  -
 استقراء االجتاهات العاملية يف موث املناهج وطرق التدريس . -
 املعرفة املختلفة يف موث املناهج وطرق التدريس .استخدام مصادر  -
 .تصميم خطة مث يف جمال املناهج وطرق التدريس -
ملقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع التطوير وحتسني  -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2

  ث اةديدة يف جمال الدراسة(.  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألما
 استخدام املراجع ا ديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاةة حمتوى املقرر. -
 ادميية.ثية واألكاالستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البح -
 ملقرر.ه كل ما يتعلق ابرح ومناقرية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طتفعيل تقن -
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
مةةن  لرقميةةة لالسةتفادةكتبةات اوامل االسةتعانة ابلرةبكة العنكبوتيةةة يف التواصةل مةةع مراكةز االمةةاث واكادمييةات البحةث العلمةةي -

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

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النررة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ز
 لمقرر:وصف عام ل

ب املهارات متكينهم من اكتسالمية ، و وث العيهتم املقرر بتنمية قدرات الطلبة يف املهارات البحثية الالزم لبناء و نقد وتقومي البح
 اليت تساعدهم على اكتراف املركالت واملتغريات اليت تستحق الدراسة.

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .41

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
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 2 1 لمي.الع البحث العلمي: مفهومه، أمهيته، جماالته، أهم أنواع وطرق البحث -
صفية يف ث الو لبحو املنهج الوصفي: مفهومهن أمهيته، أنواعه، إجراءاته، مناذج من ا -

 الوصفية. راساتللد املناهج وطرق التدريس مع حتليلها ونقدها وفق املعايري العلمية
2 4 

صميم تلالفرق بني ا تجرييب: مفهومه، أمهيته، انواع التصميمات التجريبية،املنهج ال -
 املناهج يفيبية لتجر التجرييب والتصميم شبه التجرييب، إجراءاته، مناذج من البحوث ا
 ية.تجريبت الوطرق التدريس مع حتليلها ونقدها وفق املعايري العلمية للدراسا

2 4 

 دوده،حته، لبحث، أمهيته، أهدافه وتساؤالتصميم الدراسات الوصفية: مركلة ا -
راسات  الديفية، مصطلحاته، الدراسات السابقة، اإلطار النظري، األساليب اإلحصائ

 الوصفية. مع حتليلها ونقدها وفق املعايري العلمية.

1 2 

ده، ، حدو التهتصميم الدراسات التجريبية: مركلة البحث، أمهيته، أهدافه وتساؤ  -
وفقاا  داليلالستاات السابقة، اإلطار النظري، أساليب اإلحصائي مصطلحاته، الدراس

  العلمية.عايريق املللتصميم املستخدم جترييب أو شبه جترييب. مع حتليلها ونقدها وف

1 2 

ينة وفق ر العختيااتصميم العينات: جمتمع الدراسة، عينتها، أنواع العينات، كيفية  -
 ا وفق املعايري العلمية.اإلجراءات العلمية. مع حتليلها ونقده

1 2 

ة، ظحبطاقة املال تصميم أدوات البحث العلمي: االستباانت، االختبارات التحصيلية، -
 ملقننة.المية الع مقاييس االجتاهات، استمارات حتليل احملتوى، مناذج من املقاييس

1 2 

بياانت لليل ا، حتتطوير مهارات الباحث حنو: تصميم االستباانت، تفري  االستباانت -
رات مناقرة النتائج ، مهاspssابستخدام برانمج ا زمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

فق و وثيق الت وتفسريها، مهارات صياغة التوصيات يف الدراسات العلمية، مهارات
 .APAأسلوب 

1 2 

رسائل  دد منعنقد مناذج من األخطاء الرائعة يف رسائل املاجستري، دراسة وحتليل و  -
 تري بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية.املاجس

1 2 

ا، كوانهتث، مخطة البحث، وتقرير البحث ) رسالة املاجستري (: مفهوم خطة البح -
قرير حث وتالب معايري خطة البحث يف قسم املناهج وطرق التدريس، الفرق بني خطة

ج بقسم املناه ناقرةلمل البحث، فصول رسالة املاجستري، معايري رسالة املاجستري القابلة
 وطرق التدريس.

2 4 

كيفية كتابة الرسالة العلمية: مهارة االقتباس، مهارات الكتابة ابلطريقة العلمية السليمة،  -
مهارة إبراز شخصية الباحث يف الرسالة، اآلداب الالزم اتباعها يف إعداد رسالة 

اخلطوات واإلجراءات املاجستري، مهارات مراجعة الرسالة، مهارات إخراج الرسالة، 

2 4 
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 لتسليم الرسالة العلمية للقسم.
 2 1 تصميم خطة مث يف جمال التخصص مع تقدميها ونقدها.  -
 2 1 تغذية راجعة شاملة للمقرر مع تقدمي كافة املتطلبات. -

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .42
 وعاجملم أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32  6 - - 26 ساعات التدريس الفعلية
 32  6 - - 26 الساعات املعتمدة

 
 دي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:التعلم الفر  -عدد ساعات الدراسة  .43

 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر
 
 يات تدريسهااسرتاتيجسها و واتساقها مع طرق قيا خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت .44

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 ناسبة.لتعلم املالت ا: قم مبلء اةدول مبخرجات تعلم املقرر، ميث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماأوالً  -
 دفة.ملستهالتدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم : ضع اسرتاتيجيات ااثنياً  -
هدفة علم املقرر املستتق خمرجات ن تتسأ: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب اثلثاً  -

ات تضمن كل مقرر خمرجلزم أن يه ال يتكاملة، مع مالحظة أنوطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتركل معاا عملية تعلم وتعليم م
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
مفهوم  لعلمي. أمهية البحث العلمي.معرفة مفهوم البحث ا 1-1

 فية.لوصاخطة البحث. مفهوم تقرير البحث. أنواع الدراسات 
وات . أدناتأنواع الدراسات التجريبية. جمتمع الدراسة. العي

رض عقة البحث العلمي. طريقة عرض الدراسات السابقة. طري
 اإلطار النظري. إجراءات الدراسة.

 اسرتاتيجيات املناقرة وا وار.
 احملاضرة. العصف الذهين. أوراق
 العمل. السيمنار العلمي ا وار
واملناقرة. استخدام وسائط 
 التعليم اإللكرتوين.

استمارات التقومي 
 -اختبارات-الذايت.

وراق أ–تقارير مثية 
بطاقة  -عمل

 املالحظة.
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 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املهارات املعرفية 2
 ا وار.اسرتاتيجيات املناقرة و  معرفة مفهوم البحث العلمي. 1-1

 احملاضرة. العصف الذهين. أوراق
 العمل. السيمنار العلمي ا وار
واملناقرة. استخدام وسائط 
 التعليم اإللكرتوين.

استمارات التقومي 
 -اختبارات-الذايت.

وراق أ–تقارير مثية 
بطاقة  -عمل

 املالحظة.
ات راسمعرفة مفهوم خطة البحث. تقرير البحث. أنواع الد 1-2

عينات. . الاسةواع الدراسات التجريبية. جمتمع الدر الوصفية. أن
ة. أدوات البحث العلمي. طريقة عرض الدراسات السابق

ة ناقرمية طريقة عرض اإلطار النظري. إجراءات الدراسة. كيف
 النتائج وتفسريها. كيفية صياغة توصيات الدراسة.

 اسرتاتيجيات املناقرة وا وار.
 احملاضرة. العصف الذهين. أوراق
 العمل. السيمنار العلمي ا وار
واملناقرة. استخدام وسائط 
 التعليم اإللكرتوين.

 
إعداد خطة مث 
 بعناصرها املتكاملة.
استمارات التقومي 

 -اختبارات-الذايت.
وراق أ–تقارير مثية 
بطاقة  -عمل

 املالحظة.
 

 مهارات توثيق املالحق. 1-3

 مهارات توثيق اةداول. 1-4
 ت إعداد الفهارس. مهارا 1-5
ري عايمهارات حتليل عدد من الدراسات الوصفية يف ضوء م 1-6

 الدراسات الوصفية.
 ايريمع مهارات حتليل عدد من الدراسات التجريبية يف ضوء 1-7

 الدراسات التجريبية.
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 املالحظة لعمل يف جمموعاتاملناقرة وا النقاش العلمي البناء 2-1
 املالحظة املناقرة والعمل يف جمموعات مهارات احرتام اآلخر. 2-2
قومي تقوائم  -املالحظة حل املركالت مهارات التعلم الذايت واملستمر. 2-3

 ذايت للمجموعات .
املناقرة - التعلم التعاوين مهارة النقد املوضوعي. 2-4

 واملراركة اةماعية
 ملباشرةاملالحظة ا

املالحظة املباشرة  املناقرة وا وار مهارات  ا وار واالتصال الفعال   3-5
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 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املقننة
 مهارات التعاون  والعمل اةماعي  3-6

 
- لتعلم التعاوينا -ورش العمل

 املناقرة واملراركة اةماعية
تقومي االعمال 
 -يةاةماعية والفرد
 املالحظة املباشرة
 يةالتكليفات البحث

 األسئلة الرفهية التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-7
البحوث الفردية  ا وار واملناقرة . املنافسة 3-8

 واةماعية.
 املالحظة املباشرة حل املركالت املبادرة واملبادأة 3-9
املناقرة - حل املركالت اعاذ القرار 3-10

 واملراركة اةماعية
  التكليفات البحثية

 رات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمها 4
 - التدريب العملي التدريب العملي استخدام األساليب اإلحصائية. 4-1

-العروض التقدميية
-البحوث الفردية 

  ملالحظةا

 التدريب العملي يةرتونلكالتعامل مع مراكز ومصادر املعلومات الرتبوية اال 4-2
 التعلم النرط ورش عمل  .مج التقنية يف معاةة البياانتاستخدام الربا 4-3
التعلم  -النمذجة  واحملاكاة استخدام العروض التقدميية 4-4

 ل املركالتح-ابملمارسة
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
التعلم  -النمذجة  واحملاكاة مهارات كتابة البحث العلمي  5-1

 ل املركالتح-ابملمارسة
كليفات والتقارير الت

 البحثية
 األنرطة العملية. ح.السمنار العلمي والنقاش املفتو  مهارة حتليل ونقد البحوث العلمية 5-2
 تقارير مثية اسرتاتيجية البحث. تصميم منهجية البحث العلمي 5-3
  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .45
، خطابة، مقال تابة، مشروع مجاعي، كمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار م

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %30 اخلامس حتليل ونقد ثالث دراسات وصفية. وثالث دراسات جتريبية. 

 %15 السابع حتليل األخطاء الرائعة يف رسائل املاجستري. 
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 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 %15 عرر الرابع تقدمي خطة البحث. 

 
 %40 األسبوع األخري االختبار النهائي.

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ط
الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالسترارات واإلرشاد األكادميي اخلا

 كل أسبوع(.    يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف
عات أسبوعيا، كما يتم سا3عدل ريس مباالستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التد
 ة.ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسب

 مصادر التعّلم .صص
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1
 . مصر: دار النرر للجامعات.SPSSهة(: التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج  1424أبو عالم، رجاء حممود ) -
 هة(: مناهج البحث يف العلوم الرتبوية والنفسية. مصر: دار النرر للجامعات. 1425أبو عالم، رجاء حممود ) -
 دار الفكر. ومه، أدواته، أساليبه. عمان، األردن:(: البحث العلمي، مفه1992عبيدات، ذوقان وآخرون ) -
 هة(: املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية. الرايض: مكتبة العبيكان. 1416العساف، صاحل بن حممد ) -
 (: مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس. مصر: مكتبة اإلجنلو املصرية.1984فان دالني ديو بولد ب )  -
 ليت يوصى هبا ) اجملالت العلمية، التقارير،... إخل( ) أرفق قائمة هبا(الكتب واملراجع ا -2
 جملة دراسات يف املناهج واإلشراق الرتبوي ) جسما(. -
 جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، مصر. -
 جملة رسالة الرتبية وعلم النفس، السعودية. -
 ساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:جملة رسالة اخلليج العريب، السعودية.  املرجعية األ -
 ة جامعة املل  سعود.كلية الرتبي  -جملة جسنت -
 لبحرين.ا -جملة كلية الرتبية -
 اجمللة الرتبوية الكويت. -
 جملة رسالة اخلليج العريب.-
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryة مبكتبة املل  عبد هللا جبامعة أم القرى املكتبة الرقمي -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
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 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة املل  فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة املل  عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   ية املفتوحةاملنصات التعليمية االلكرتون -

- 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 

 امج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الرب . 4
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 وبرجميات الواقع االفرتاضيأدوات  -
 الفصول االفرتاضية -
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 املرافق املطلوبة .ضض
قاعات ملقاعد داخل الأي عدد اات )قاعات الدراسية واملخترب بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم ال

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 (:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها .20

 قاعات دراسية جمهزة تقنياا  -
 معامل الكلية والقسم. -

 وات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أد  .21
 استخدام أجهزة ا اسب اآليل اخلاصة الرخصية. -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 ائمة هبا(:و أرفق قها، أهيزات خمربية خاصة، فاذكر مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جت .22

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره .ججج

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ححح
 ا مت.له ملباستبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتق -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .خخخ
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 اعة الدراسية.استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل الق -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء الزمالء املراركني يف تدريس املقرر. -

 إجراءات تطوير التدريس: .ددد
 قرر.متابعة ما يستجد يف جمال موث تعليم وتعلم الرايضيات والعمل على توظيفه يف امل -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
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 تخصصية. حضور املؤمترات والندوات ال -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
  وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -

هيئة  عضاءأبواسطة  لطلبةإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال ا .ذذذ
ة تدريس من عضاء هيئمع أ تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات

 مؤسسة أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة ةنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريةا لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. املراركة -

 يره:لتطو  ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط .ررر
 بيقيا.ظراي وتطتجد نمراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يس -
 در واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر.حتديث املصا -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
وتصميم  اخلاصة، تدريستعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق ال -

 وتطوير الدروس، والتدريب امليداين.
 واألجنبية(. االطالع على األماث يف جمال التخصص )العربية -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات ياثلة يف جامعات أخرى. -

 

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

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

 ف املقرر الدراسيتوصي
 

 

 

 االلكرتوين التعليم اسم املقرر:

 2-020261732 رمز املقرر:
 

 

 

 

 

 

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

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية
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 عامة عنه التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات .ط
 (2-020261732رمزه: )  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: التعليم االلكرتوين 1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .56
 يسق التدر املاجستري يف املناهج وطر . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .57

 اد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالا من إعد
 الثالثاملستوى  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .58
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .59
 الزاهر( –امعة )العابدية رئيسة للجت الاملقرا سسة التعليمية:. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤ 7 .60

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية

    
 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين

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

    
  النسبة:  ابملراسلة

    
 أخرى تذكر

  النسبة: 
 

 تعليقات:
 
 
 
 
 األهداف .ظ
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
لةةةيم ا ديثةةةة يف التع الجتاهةةةاتيهةةةدف هةةةذا املقةةةرر إىل تعريةةةف طلبةةةة الدراسةةةات العليةةةا ابملوضةةةوعات ا ديثةةةة واملسةةةتجدات املتعلقةةةة اب

ى هبةةدف االطةةالع علةة تعلةةيم وذلةة واخلةةدمات ومتطلبةةات االسةةتخدام يف ال االلكةةرتوين مةةن حيةةث املفهةةوم واألمهيةةة والتطبيقةةات واملميةةزات
قــرر أن ة هــذا دراســة املليــا يف هنايــويُتوقــع مــن طالــب الدراســات الع  املسةةتجدات ذات الصةةلة واإلفةةادة منهةةا يف جمةةال التعلةةيم والةةتعلم.

 يكون قادرا على: 
 ها.النظرية اليت تقوم عليمفهوم تقنيات التعليم وتتبع مراحل تطورها التارخيي واألسس  -
 مفهوم الرتبية املعلوماتية و معايريها. -
 يررح قواعد اختيار أنواع التقنيات التعليمية املالئمة لدجمها يف بيئة التعلم . -
 التعرف على معايري دمج التقنية اخلاصة ابملدير واملعلم واملتعلم. -
 ة .يف البيئة التعليمي  Technology Planningالتعرف على اسرتاتيجيات التخطيط التقين  -
 التعرف على اسرتاتيجيات دمج التقنية يف البيئة التعليمية. -
 .ليميةالتعرف على مبادئ التصميم التعليمي وتطبيقاهتا يف إنتاج واستخدام الربجميات التع -
 معرفة أساسيات التصميم الفين اةمايل وتطبيقها يف تصميم الربجميات التعليمية. -
 ا. ات تصميمهص وخطو املتعددة ودورها يف العملية التعليمية وأدوات وبرامج وعناصر وخصائمفهوم الوسائط  -
 , Authoring Tools , Flashاالملام بربامج التأليف والتطبيقات ودجمها يف البيئة التعليمية مثل  -

Photoshop  
 .ابياته وسلبياتهيمية، وإجيلتعلاؤسسات مفهوم ا اسب اآليل، وييزاته وبرجمياته ومراحل تطبيقه وأسباب دخوله يف امل -
 بكة االنرتنت.ش -اهم اخلدمات اليت تقدمهاو  -بروتوكوالت -
 مفهوم وأنواع ومزااي وبيئات التعليم االلكرتوين . -
 اجيابيات وسلبيات كل من: التعليم االلكرتوين وشبكة االنرتنت -
 م والتعلمكيفيه توظيف وتطبيق التقنيات التعليمية يف حتسني عملية التعلي -
   معرفة التوجهات البحثية ا ديثة يف جمال تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم. -

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

 استخدام املراجع ا ديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاةة حمتوى املقرر. -
 ألكادميية.لبحثية وااالستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب ا -
 اقرةةه كةةل مةةا يتعلةةق طةةرح ومناملعلومةةات وبةةرامج تقنيةةة االتصةةاالت للتواصةةل ابةةني أسةةتاذ املقةةرر والطةةالب يف تفعيةل تقنيةةة -

 ابملقرر.
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 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
ادة ت الرقميةة لالسةتفاملكتبةاو  االستعانة ابلربكة العنكبوتية يف التواصل مع مراكز االمةاث واكادمييةات البحةث العلمةي -

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

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

ه مه، وآليةةات توظيفةةة السةةتخدايعةةىن املقةةرر ابلوقةةوف علةةى منطلقةةات ودواعةةي االهتمةةام ابلتعلةةيم اإللكةةرتوين وتعةةرف األسةةس الفلسةةفي
 ات العصر. ب التنمية ومستجد ضوء مطالواستخدامه يف العملية التعليمية، وتقدمي رؤية مستقبلية لالستفادة منه يف العملية التعليمية يف

 
 اليت ينبغي تناوهلا: املوضوعات .46

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

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

1 2 

 2 1 التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد )املفهوم واخلصائص(
 2 1 أدوات االتصال والتفاعل االلكرتوين 

 1 2 (m-Learningتطبيقات األجهزة املتنقلة واللوحية يف التعليم اإللكرتوين )
 4 2 يف التعليم الويب الداليل وتطبيقاته
 4 2 راركيالتعلم االلكرتوين الت

 Blended learning 1 2التعليم املمزوج)املختلط(
 4 2 الفصول واملعامل االفرتاضية 

 2 1 جوالت الويب املعرفية وانواعها وييزات استخدامها.
 4 2 يف التعليم وتطبيقاتهالواقع االفرتاضي والواقع املعزز 

 2 1 تطبيقات التعليم اإللكرتوين لذوي االحتياجات اخلاصة
 2 1  يف التعليم التعلم االلكرتوين التكيفي وتطبيقاته
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .47
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32  6 - - 26 ساعات التدريس الفعلية
 32  6 - - 26 الساعات املعتمدة

 
 ذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:علم الفردي )الالت -عدد ساعات الدراسة  .48

 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر
 
 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .49

 ر الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطا
 ناسبة.لتعلم املالت ا: قم مبلء اةدول مبخرجات تعلم املقرر، ميث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماأوالً  -
 دفة.ملستها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم اثنياً  -
هدفة علم املقرر املستتق خمرجات ن تتسأساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تاثلثاً  -

ات تضمن كل مقرر خمرجلزم أن يه ال يوطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتركل معاا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أن
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 التكليفات البحثية التفاعليةاحملاضرة  تعريف التعليم االلكرتوين والتعليم عن بعد  1-1
 األنرطة االلكرتونية عليم التعاوينالت حتديد أدوات االتصال والتفاعل االلكرتوين  1-2
 التكليفات البحثية املناقرة وا وار توظيف التعلم االلكرتوين التراركي 1-3
 املهارات املعرفية 2
 التكليفات البحثية العصف الذهين وينلكرت اال التعرف على تطبيقات اةيل الثاين من أدوات التعليم 2-1
 األنرطة االلكرتونية ا وار واملناقرة رقمية التعليميةعرض لبعض تطبيقات األلعاب ال 2-2
 التكليفات البحثية اخلرائط الذهنية اصةات اخلياجالتعرف على تطبيقات التعليم اإللكرتوين لذوي االحت 2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 األسئلة الرفهية تعلم التعاوينال ةونيإكساب الطالب مهارة العمل اةماعي ضمن جمموعات تعا 3-1
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 األسئلة الرفهية ا وار واملناقرة إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2
ة املناقرة واملراركة اةماعي الفعال   لصاتمهارات اال 3-3

 التعلم القائم على–وا وار 
 املرروعات

 املالحظة املقننة 

التعلم –الت حل املرك مهارات التعلم الذايت  3-4
 املقلوب

قوائم تقومي ذايت 
 للمجموعات 

االعمال اةماعية  فرق عمل مهارات العمل اةماعي والتعاون  3-5
 والفردية 

 القضااي واملركالت  دراسة ا الة  مهارات ا وار والنقاش العلمي البناء 3-6
 لة الرفهية.األسئ التعلم التعاوين حتمل مسئولية البحث عن معلومات جديدة  3-7
 األسئلة الرفهية. ا وار واملناقرة واتقان. كفاءةبا حتمل مسئولية إجناز املهام التعليمية اليت يُكلف هب 3-8
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
ة رتونيلكالتدريب على استخدام أشهر برامج أتليف املقررات اال 4-1

 وعاا األكثر حداثة وشي
 التدريب العملي ورش العمل

 التدريب العملي ورش العمل تدريب عملي على الرحالت املعرفية عرب الويب 4-2
تواصل ال و نيةمهارة التعامل مع مراكز ومصادر املعلومات االلكرتو  4-3

 االلكرتوين الفعال أبنواعه املختلفة
 البحوث الفردية التدريب العملي

رقمية. ات الكتبالذكية واألجهزة ا اسوبية وامل استخدام التطبيقات 4-4
 .استخداما فاعالا والتعامل معها بكفاءة

التعلم -حل املركالت
 ابملمارسة

 -التدريبات العملية
 -املناقرة الصفية
 اختبار األداء

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
لزايرات ا -ملمارسةالتعلم اب جمال التقنية يفعملية الربات واخل املهارات 5-1

 امليدانية ملكتبة جامعية
 -التدريبات العملية
 -املناقرة الصفية
 اختبار األداء

األنرطة البحثية  التعليم التعاوين اإللكرتوين التحليل والرتكيب والتطبيق 5-2
 اإللكرتونية.

-ة البحثيةاألنرطالعصف  -التعليم التعاوين مهارات البحث العلمي 5-3
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

أوراق  -التقارير حل املركالت -الذهين
 ملف اإلجناز. -العمل

 
  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50
، خطابة، مقال ابةمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كت م

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 خالل الفصل ناقرة واملداخالتاملراركة وامل 1
 %10 الرابع عرض لتطبيقات التعلم االلكرتوين لذوي االحتياجات اخلاصة 2
 %25 الثامن لتعليم ايفانتاج تطبيقات اةيل الثاين من أدوات التعليم االلكرتوين  3
 %15 الثاين عرر تقييم بعض التطبيقات لتطبيقات التعلم االلكرتوين اةاهزة 4
 %40 السادس عرر اختبار هنائي 5
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمه .ظ

الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالسترارات واإلرشاد األكادميي اخلا
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

ساعات أسبوعيا، كما يتم عصيص 3عدل ارات واإلرشاد األكادميي وفق اةدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مباالستر
 وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 مصادر التعّلم .طط
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1

 تنيب.(. الوسائط املتعددة وتطبيقاهتا الرتبوية، الدمام، مكتبة امل2016يونس، سيد شعبان ) -
 يع.رر والتوز ر السحاب للن(. مصادر التعلم اإللكرتوين: األفراد والوسائط، القاهرة: دا2015مخيس، حممد عطية ) -
 ر ابسامل بن جو (. اسرتاتيجيات التعلم اإللكرتوين ، ترمجة على بن مررف املوسوي ، 2011بدر اخلان ) -
  .(. تكنولوجيا التعليم االلكرتوين، القاهرة: دار الفكر العريب2008عزمي نبيل، جاد ) -
 (. منظومة التعليم عرب الربكات، القاهرة : عامل الكتب.2012عبد ا ميد، حممد ) -
 كتب.عامل ال :قوميها، القاهرةت(. املقررات االلكرتونية، تصميمها، إنتاجها، تطبيقها، 2009إمساعيل، الغريب زاهر ) -
 نانية.املصرية اللب (. التعليم االلكرتوين عرب شبكة االنرتنت، القاهرة: الدار2005اهلادى، حممد حممد ) -
 ، دار الفكر، األردن: عمان ،1(. مستحداثت تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلوماتية، ط2006ا لفاوى، وليد سامل ) -
 ب اةامعي.التعليم االلكرتوين، القاهرة: دار الكتا(. كفاايت 2007زين العابدين، حممد حممود ) -
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اإلنتاج ،  –التصميم –لرقمى النظرية (. التعلم اإللكرتوىن ا2009حسن الباتع حممد عبدالعاطى   السيد عبداملوىل السيد  ) -
 االسكندرية ، دار اةامعة اةديدة.

 ة.هد الوطنيكتبة املل  فمالرقمية. الرايض:  (. دراسات يف حتليل وتصميم مصادر املعلومات2009امحد فرج امحد ) -
رة: الدار ات، القاهة يف املكتب(. املصادر االلكرتونية للمعلومات: االختيار والتنظيم واإلاتح2009أمل وجيه محدي ) -

 املصرية اللبنانية.
- 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. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 http://emag.mans.edu.egجامعة املنصورة   -جملة التعليم اإللكرتوين  -
 جملة اةمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم -
 ا اسباتوتكنولوجيا  املعلوماتلنظم  اةمعية املصرية -

http://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/Arabic_Template.htm 
- 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 
- Computers and Education 

https://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&clea
n=0 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryمبكتبة املل  عبد هللا جبامعة أم القرى املكتبة الرقمية  -

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=19400158815&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400158815&tip=sid&clean=0
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 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saلعربية السعودية  املرروع الرامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة ا -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة املل  فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 د هللا ابلعابدية.قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة املل  عب -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   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 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 دجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت امل. 4
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة

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



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 
Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

234 
 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:

 قاعات دراسية جمهزة تقنياا  -
 معامل الكلية والقسم. -
 يات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجم 

 استخدام أجهزة ا اسب اآليل اخلاصة الرخصية. -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

 هبا(: فق قائمةو أر مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أ

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 ا مت.بله ملاستبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتق -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 سرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:ا

 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
 لزمالء املراركني يف تدريس املقرر.استطالع آراء ا -

 إجراءات تطوير التدريس:
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 قرر.متابعة ما يستجد يف جمال موث تعليم وتعلم الرايضيات والعمل على توظيفه يف امل -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ارات أعضاء هيئة التدريس.ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مه -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
  وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -

ء هيئة تدريس طة أعضابواس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة
 ن مؤسسة أخرى(:متدريس  هيئة  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاءمستقلني، والتبادل بصورة دوريةٍ 

 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة ةنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريةا لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 الذين يدرسون نفس املقرر. املراركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء -

 يره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطو 

 بيقيا.ظراي وتطتجد نمراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يس -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 ستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي.اال -
وتصميم  اخلاصة، تدريستعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق ال -

 وتطوير الدروس، والتدريب امليداين.
 االطالع على األماث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
  تطوير املقرر.استخدام نتائج تقومي الطالب يف -
 املقارنة مبقررات ياثلة يف جامعات أخرى. -

 

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 يم املتوسط والثانويمناهج التعل اسم املقرر:

 2-020261733 رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا ه1/1/1440اتريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ع

 ( 2-020261733رمزه:  )   التعليم املتوسط والثامويي ورمزه: : مناهج . اسم املقرر الدراس1
 2 . عدد الساعات املعتمدة:2 .61
 ريسق التداملاجستري يف املناهج وطر  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:3 .62

 ذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالا من إعداد قائمة بكل ه
 املستوى الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .63
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .64
 الزاهر( –معة )العابدية ئيسة للجات الر املقرا . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7 .65

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

 :80 النسبة% 
    

 التعليم اإللكرتوين
 :10 النسبة% 

    
 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(

 :10 النسبة% 
    

  النسبة:  ابملراسلة
    

 أخرى تذكر
  النسبة: 

 
 تعليقات:
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 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
ية يف اصر العملية الرتبو عنن حيث  انوية  ميهدف املقرر إىل إكساب طلبة املاجستري املعارف واملهارات املرتبطة مبناهج املدرسة الث   

ا، و دريس ووسائلهتو أساليب ال يمية،داف: من مناهج و أنرطة تعلاملدرسة الثانوية: بدء أبهدافها، و مروا بوسائل حتقيق هذه األه
 . رينادي والعررن ا يف ضوء مهارات القانتهاء بوسائل تقومي املخرجات .ومقارنتها بعدة حمكات واسترراف مستقبله 

 ويُتوقع من طالب/ة الدراسات العليا يف هناية هذا دراسة املقرر أن يكون قادرا على: 
 ليل مفهوم منهج املدرسة الثانوية وعناصره ومكوانته وأسس بناءه.مناقرة وحت-
 مناهج املدرسة الثانوية. حتديد املعايري العاملية لبناء -
 ليل ونقد مناهج املدرسة الثانوية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء املعايري العاملية.حت -
 من الدول.ها يف عدد مقارنة مناهج املدرسة الثانوية بنظائر  -
 ره. دواعي تطويراسة تنظيمات املناهج الدراسية ، وتنظيمات احملتوى )الكتاب املدرسي( وخصائصه ،ومعايريه  ،و د -
 دة املناهج.ملتجددة، جو اديد التغريات اليت تطرأ على مناهج املدرسة الثانوية يف ضوء التوجهات املقرتحة ، األدوار  حت -
 ة بكل عنصر من عناصره. مناهج املدرسة الثانوية املتصلالكرف عن معايري وأسس تقومي -
و مراجع أني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات لتطوير وحتس - يتم تنفيذها -أي خطط  اذكر إبجياز -2

 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   
 املراجع ا ديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي.استخدام  -
 توظيف األدوات التقنية يف معاةة حمتوى املقرر. -
 ادميية.ثية واألكاالستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البح -
 ملقرر.ه كل ما يتعلق ابرح ومناقرواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طتفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للت -
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
مةةن  لرقميةةة لالسةتفادةملكتبةات ااالسةتعانة ابلرةبكة العنكبوتيةةة يف التواصةل مةةع مراكةز االمةةاث واكادمييةات البحةث العلمةةي وا -

 ملعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال التعليم االلكرتوين.مصادر ا
 التدريس ابستخدام التعليم اإللكرتوين. -

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

 وصف عام للمقرر:
تةةه ه وعناصةةره ومكوانديةةد مفهومةةمةةن حيةةث  حتمبنةةاهج املدرسةةة الثانويةةة ثةةة واملسةةتجدات املتعلقةةة يعةةين هةةذا املقةةرر ابملوضةةوعات ا دي
 . لعررينن ا ادي وااسترراف مستقبل مناهج املدرسة الثانوية يف ضوء مهارات القر وأسس ومعايري تنظيماته ومركالته و 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .51

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ائص ه، وخصبناء وعناصره ومكوانته وأسس مناهج التعليم املتوسط والثانويمفهوم  -

   بوية.ها الرت طالبتالميذ املدرسة الثانوية ودور املدرسة الثانوية يف الوفاء مب
1 2 

الطرق  -احملتوى -افملعايري العاملية لبناء مناهج املدرسة الثانوية   من حيث: األهدا  -
 اإلجراءات واألنرطة، التقومي.و 

2 4 

 ودية يف ضوءية السعانوية يف اململكة العربالثاملرحلتني املتوسطة و حتليل ونقد مناهج  -
 املعايري العاملية.

2 4 

 2 1 لدول.ظائرها يف عدد من االثانوية بناملرحلتني املتوسطة و مقارنة مناهج  -
وجي ، لتكنولاوحدات ، النراط ، ال نوية:الثااملرحلتني املتوسطة و تنظيمات مناهج  -

 -سبل التنفيذ -اخلصائص -اخلفي ،الفعال، التكاملي ،االقتصادي، من حيث: )املفهوم
 اإلجيابيات والسلبيات(

4 8 

خصائصه و انوية الثملرحلتني املتوسطة و لكتاب املدرسي( ملناهج اتنظيم احملتوى )ا  -
 ،ومعايريه .

1 2 

 4 2 ودواعي تطويرها .الثانوية ني املتوسطة و ملرحلتامركالت مناهج  -
 ادي ات القرن يف ضوء مهاراالثانوية وسطة و ملرحلتني املتااسترراف مستقبل مناهج  -

 والعررين
2 4 

 2 1 عايري تقومي املناهج الدراسية املتصلة بكل عنصر من عناصره.  م -
 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .52
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو إضافية دروس حماضرات 

 32  6 - - 26 ساعات التدريس الفعلية
 32  6 - - 26 الساعات املعتمدة

 
 دي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:التعلم الفر  -عدد ساعات الدراسة  .53

 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر
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 يات تدريسهااسرتاتيجسها و مقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياخمرجات التعلم لل .54
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 اسبة.لتعلم املناالت : قم مبلء اةدول مبخرجات تعلم املقرر، ميث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماأوالً  -
 دفة.ملستها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم اثنياً  -
هدفة علم املقرر املستتق خمرجات ن تتسأ: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب اثلثاً  -

ات تضمن كل مقرر خمرجلزم أن يه ال يات تدريسها لتركل معاا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنوطرق تقييمها واسرتاتيجي
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
ار طاإل خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت

 الوطين للمؤهالت
 تقوميطرق ال اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة -6
ملرحلتني املتوسطة اهج االتعرف على من 1-1

 وعناصره ومكوانته وأسس بناءالثانوية و 
 املناهج الدراسية.  

 الالتعلم النق -التعلم التعاوين
ملناقرة ا -احملاضرة التفاعلية
 وا وار

 -باشرةاملالحظة امل -قوائم األداء
 االختبار

وسطة ملتاني ملرحلتاء معرفة املعايري العاملية لبنا 1-2
 .الثانويةو 

 لالتعلم النقا-التعلم التعاوين
 ملناقرة وا وارا -االستقراء

 -باشرةاملالحظة امل -قوائم األداء
 االختبار

سطة ملرحلتني املتو امعرفة تنظيمات مناهج   1-3
 .الثانويةو 

 لالتعلم النقا-التعلم التعاوين
 ملناقرة وا وارا -االستقراء

 -باشرةاملالحظة امل -اءقوائم األد
 االختبار

 سي(در معرفة مفهوم تنظيم احملتوى )الكتاب امل 1-4
 وخصائصه ،ومعايريه .

 لالتعلم النقا-التعلم التعاوين
 ملناقرة وا وارا -االستقراء

 -باشرةاملالحظة امل -قوائم األداء
 االختبار

ملرحلتني االتعرف على مركالت مناهج   1-5
 .يةالثانو املتوسطة و 

 العصف الذهين-التعلم التعاوين
 ملناقرة وا وارا -االستقراء

 -باشرةاملالحظة امل -قوائم األداء
 االختبار

ملرحلتني امعرفة دواعي  تطوير مناهج   1-6
 واستررافها يف ضوءالثانوية املتوسطة و 

 مهارات القرن ا ادي والعررين.

العصف  -التعلم التعاوين
 -ل املركالتح -الذهين
 ملناقرة وا وارا

 -باشرةاملالحظة امل -قوائم األداء
 االختبار

 املهارات املعرفية -7
 ملرحلتني املتوسطةاحتليل ونقد مناهج   2-1

ء ضو  ة يفيف اململكة العربية السعوديالثانوية و 
 بعض املعايري العاملية.

 التعلم الذايت
 حل املركالت

املالحظة  -ءقوائم األدا -ملف اإلجناز 
حثية الفردية األعمال الب -رةاملباش

 واةماعية.
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ة انويالثملرحلتني املتوسطة و امقارنة مناهج   2-2
 بنظائرها يف عدد من الدول.

 التعلم الذايت
العصف  -املناقرة وا وار
 الذهين

 -باشرةاملالحظة امل -قوائم األداء
 .األعمال البحثية الفردية واةماعية

اهج ملنا ليت تطرأ علىاستقراء وحتليل التغريات ا 2-3
 ار دو املطورة يف ضوء التوجهات املقرتحة، األ

سطة ملرحلتني املتو ااملتجددة، جودة مناهج 
 .الثانويةو 

حل  -االستدالل -االستقراء
 ملناقرة وا وارا -املركالت

 -باشرةاملالحظة امل -قوائم األداء
 .األعمال البحثية الفردية واةماعية

 تنيملرحلاري تقومي مناهج تصميم وبناء معاي 2-4
ن ماملتصلة بكل عنصر الثانوية املتوسطة و 
 عناصره.  

املناقرة  -حل املركالت
 وا وار

 .األعمال البحثية الفردية واةماعية

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية -8
 ظة املباشرةاملالح وا وار ملناقرةا -التعلم التعاوين واالتصال الفعال.ا وار مهارات  3-1
 -يتالتعلم الذا -التعلم التعاوين مهارات التعلم الذايت  3-2

 التعلم القائم على املركالت
 رديةالتقارير الف-املالحظة املباشرة 

 - ورش العمل و التعلم التعاوين مهارات العمل اةماعي والتعاوين   3-3
 وا وار املناقرة

  املرروع اةماعي –املالحظة املباشرة 

 -وا وار ملناقرةا -التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة   3-5
 التعلم القائم على املركالت

 – فرديةالتقارير ال -املالحظة املباشرة
 املرروع اةماعي 

 البحوث الفردية واةماعية. ا وار واملناقرة .  املنافسة 3-6
 ملباشرةاملالحظة ا حل املركالت  املبادرة واملبادأة 3-7
 املالحظة املباشرة  واروا  املناقرة – التعلم التعاوين املوضوعية 3-8

 املرروع النهائي
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية -9

 كةمهارة استخدام التقنية والبحث يف شب 4-1
 اإلنرتنت.

 علماملرروعات التالتعلم القائم على 
 وين والتعلملكرت التعلم اإل-املقلوب

 الذايت.

 لف اإلجنازم -التقارير
 املرروع اةماعي

 املهارة يف التعامل اهلادف مع مواقع 4-2
 التواصل  االجتماعي.

 -رتوينالتعلم اإللك-التعلم النقال
 والتعلم الذايت.

 ملرروع اةماعيا -ملف اإلجناز

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( -10
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 -التعلم القائم على املركالت ة مييوتقدمي العروض التقدمهارات اإللقاء  5-1
 ل املركالت.ح-التعلم الذايت

املالحظة -مناقرة التقارير واملرروع
 ملرروع اةماعيا -املباشرة

 -التعلم القائم على املركالت التصميم والتحليلي والبناء والنقد 5-2
 ل املركالت.ح-التعلم الذايت

املالحظة -عمناقرة التقارير واملررو 
 ملرروع اةماعيا -املباشرة

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .55

 ل، خطابة،ة مقاتابكمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي،   م
 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %10 طوال الفصل ا وار املسامهة يف املناقرة و 1
 %20 لسادسا -لرابعا -الثاين تقارير وأوراق عمل فردية يف مفردات املقرر 2
 %15 العاشر نعرريوال تصور لتطوير املنهج املدرسي يف ضوء مهارات القرن ا ادي 3
 %15 الثامن مفردات املقررتقدمي أوراق  عمل مجاعية يف  4
 %40 السادس عرر االختبار النهائي 5
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ع

الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالسترارات واإلرشاد األكادميي اخلا
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

عات أسبوعيا، كما يتم سا3عدل ريس مبوفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التد االستشارات واإلرشاد األكادميي
 ة.ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسب

 مصادر التعّلم .ظظ
 لكتب املقررة املطلوبة:ا - قائمة يف–أدرج  .1

 :املقرر  فرداتملمناسبا مع االلتزام حبداثة املراجع ، ومشوهلا يتاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه 
 سرية م ( اةودة الراملة يف املناهج وطرق التدريس ، عمان : دار امل2016ا ريري ، رافدة . ) -
 لنرر والتوزيع م ( ، أسس بناء املناهج الرتبوية ، عمان : دار الفكر ل2004اخلوالدة ، حممد حممود . ) -
 م ( ، عمان : دار الفكر.2005ت . إبراهيم ، املنهج املدرسي املعاصر )سعادة ، جود -
 ر القاهرة م ( ، علم املناهج : أساسيات وتطبيقات ، القاهرة : دا2006شاهني ، جنوى عبدالرحيم . ) -
يم بونو لتعلديركز ماالمارات :  م ( ، الرامل يف املناهج وطرائق التعلم ا ديثة ،2016صالح ، صالح . متام ، شادية . ) -

 التفكري 
م ( املناهج التعليمي والتوجه اإليدولوجي : بني النظرية والتطبيق ، عمان : 2007الفتالوي ، سهيلة حمسن . هاليل ، امحد . ) -
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 دار الرروق   
 ن : دار املسرية .م ( ، املنهج واالقتصاد املعريف ، عما2008اهلامي ، عبدالرمحن . العزاوي ، فايزة . ) -
 ديث.امعي ا ، اإلسكندرية، املكتب اة(: التعليم الثانوي يف البالد العربية1990جي،  حممد هاشم و القذايف ، رمضان حممد )فالو 

 (. التعليم الثانوي يف األلفية الثالثة، القاهرة، دار الفكر العريب.2009يسن ،  دالل )
ستهم اةامعية، ي يف دراليت تواجه خرجيلعام اسرتشاداا ابلصعوابت ا(. حتقيق التميز للتعليم الثانوي ا2001سليمان ، سعيد مجيل )

 القاهرة، املركز القومي للبحوث الرتبوية والتنمية، يوليو.
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 . القرى لرتبية ، جامعة امجملة اةمعية السعودية للمناهج واالشراف الرتبوي ، ) جسما( ،  كلية ا
 جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس ، كلية الرتبية ، جامعة عني مس .

 جملة كلية الرتبية ،كلية الرتبية جامعة األزهر.
 ة جامعة املل  سعود.كلية الرتبي  -جملة جسنت -
 لبحرين.ا -جملة كلية الرتبية -
 اجمللة الرتبوية الكويت. -
 ليج العريب.جملة رسالة اخل-
 . 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 الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwبحوث الرتبوية بدول اخلليج املركز العريب لل -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملرروع الرامل 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 الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة املل  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/ 
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- 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 احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 ة تطبيقات جوجل التعليمي -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .عع
قاعات ملقاعد داخل الأي عدد اات )بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب 

 ختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:الدراسية وامل
 (:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها .23

 قاعات دراسية جمهزة تقنياا  -
 معامل الكلية والقسم. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .24
 ا اسب اآليل اخلاصة الرخصية. استخدام أجهزة -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
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 ائمة هبا(:و أرفق قها، أمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكر  .25
 (توفري شبكة )اإلنرتنت -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ززز
 س:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدري .سسس

 ا مت.بله ملاستبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتق -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 ة التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملي .ششش
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
 ملقرر.استطالع آراء الزمالء املراركني يف تدريس ا -

 إجراءات تطوير التدريس: .صصص
 قرر.متابعة ما يستجد يف جمال موث تعليم وتعلم الرايضيات والعمل على توظيفه يف امل -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 جتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(.اال -
  وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -

اسطة أعضاء لطلبة بو ال اإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعم .ضضض
ن ء هيئة تدريس ممع أعضا جباتمن الوا هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة

 مؤسسة أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة ةنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريةا لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 املراركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -
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 يره:لتطو  ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط .ططط
 بيقيا.ظراي وتطتجد نمراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يس -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 العمل الرتبوي.االستفادة من آراء املختصني يف  -
وتصميم  اخلاصة، تدريستعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق ال -

 وتطوير الدروس، والتدريب امليداين.
 االطالع على األماث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 قررات ياثلة يف جامعات أخرى.املقارنة مب -

 

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر: كفاايت التدريس ومهاراته

 2-020260134: رمز املقرر
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا هـ1/1/1440اتريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ

 (2-020260134.  رمزه: )اراته. اسم املقرر الدراسي ورمزه: كفاايت التدريس ومه1
 2 . عدد الساعات املعتمدة:2 .66
 العامة. ق التدريسج وطر : املاجستري يف املناه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي3 .67

 املستوى الثالث . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4
 املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات السابقة هلذا 5 .68
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .69
 الزاهر( –امعة )العابدية رئيسة للجت الاملقرا . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7 .70

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية

    
 %10 النسبة:  التعليم اإللكرتوين

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

    
  النسبة:  ابملراسلة

    
 أخرى تذكر

  النسبة: 
 

 تعليقات:
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 ب. األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

وء ضةةارات التةةدريس يف فةةاايت ومهةةاملعةةارف النظريةةة واملهةةارات األدائيةةة املرتبطةةة بك يهةةدف هةةذا املقةةرر إىل إكسةةاب طلبةةة املاجسةةتري
 ى:ويُتوقع يف هناية هذا دراسة املقرر أن يكون الطالب قادرا علاالجتاهات العاملية ا ديثة. 

 ل.يس القابل للتحليدر داء الت، وأ مناقرة مفاهيم  الكفاية، املهارة ، التدريس ،  أداء املعلم ، معايري، مؤشرات األداء -
 . املعارف النظرية واملهارات األدائية املرتبطة بكفاايت ومهارات التدريسمناقرة  -
 معرفة جماالت كفاايت التدريس ومعايري األداء ومعايري احملتوى. -
 ساليب ومعايري قياس كفاايت التدريس  ومهاراته.مناقرة أ -
 ملعلم وفق مدخل الكفاايت. مناقرة أساليب بناء الربامج التدريبية لتمكني ا -
 حتليل التجارب الدولية يف جمال كفاايت التدريس ومهاراته. -
و مراجع قنية املعلومات أني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتلتطوير وحتس - يتم تنفيذها -اذكر إبجياز أي خطط  -2

     جمال الدراسة(.اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف
 استخدام املراجع ا ديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاةة حمتوى املقرر. -
 ميية.ة واألكاداالستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثي -
 رر.ل ما يتعلق ابملقكومناقره   ت وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرحتفعيل تقنية املعلوما -
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
مصادر  قمية لالستفادة منالر كتبات االستعانة ابلربكة العنكبوتية يف التواصل مع مراكز االماث واكادمييات البحث العلمي وامل -

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

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

االجتاهات  ت التدريس يف ضوءايت ومهاراهذا املقرر إىل إكساب طلبة املاجستري املعارف النظرية واملهارات األدائية املرتبطة بكفا يهدف
 العاملية ا ديثة. 

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .56

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 2 1 التقومي .  –ات االسرتاتيجي -وضوعاتملا –اإلطار املرجعي للمقرر : املفاهيم  -
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  .آليات ومهام تنفيذ املقرر 
 ة احملددة حملتوايت  املقرر . يالعالمات املرجع 
 بة .ملطلو اء االعمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر ومؤشرات األد 

ء داألداء ، وأاؤشرات ، ممفهوم الكفاية، املهارة ، التدريس ،  أداء املعلم ، معايري -
 التدريس القابل للتحليل

2 4 

اء أنرطة ف ، بنالص جماالت كفاايت التدريس )التخطيط، التنفيذ، التقومي، إدارة -
 التعلم، التقنية(

1 2 

 2 1 معايري األداء ومعايري احملتوى -
 4 2 أساليب تقومي كفاايت ومهارات التدريس ومعايريه -
 2 1 التدريس املصغر -
 4 2 حتليل التفاعل الصفي -
 2 1 مدخل الكفاايت إلعداد املعلم يف التعليم العام. -
 4 2 بناء الربامج التدريبية لتمكني املعلم وفق مدخل الكفاايت. -
 4 2 . التجارب الدولية الرائدة يف جمال كفاايت التدريس ومهاراته -

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .57
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى بيقتط 

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية
 32 - - - - 32 الساعات املعتمدة

 
 دي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:التعلم الفر  -عدد ساعات الدراسة  .58

 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر
 
 يات تدريسهااسرتاتيجسها و الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار .59

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 ناسبة.لتعلم املالت ا: قم مبلء اةدول مبخرجات تعلم املقرر، ميث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماأوالً  -
 فة.ملستهداضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم : اثنياً  -
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هدفة علم املقرر املستتق خمرجات ن تتسأ: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب اثلثاً  -
ات تضمن كل مقرر خمرجلزم أن يه ال يية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنوطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتركل معاا عمل

 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
ت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاال
 اإلطار الوطين للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
 يةدائاملعارف النظرية واملهارات األفة معر  1-1

 املرتبطة بكفاايت ومهارات التدريس
 التعليمي. ا وار -
 اقرة التعليمية املفتوحة.املن -
 العصف الذهين. -

 

 ا ضور والتفاعل-
 طرح األسئلة -
 تطبيقات أوراق العمل. -
 عروض شفهية.-

 معرفة جماالت كفاايت التدريس ومعايري 1-2
 ايري احملتوىاألداء ومع

 التعلم التعاوين -
 املناقرة -
 التعلم التباديل-

ملناقرات  واملراركات أثناء ا-
 احملاضرات

 ليف ابألماث القصرية.التك-
 املهارات املعرفية )اإلدراكية( 2
ة ئيألدااملعارف النظرية واملهارات امناقرة  2-1

 املرتبطة بكفاايت ومهارات التدريس
 احملاضرة
 ملصغرالتدريس ا
 

تربوية  -تابة ورقة مثية ك  -
تقييم  -)جتربة او مركلة (

 املالحظة -األقران   
ساليب ومعايري قياس كفاايت أمناقرة  2-2

 التدريس  ومهاراته
 فردية ومجاعية  أنرطة صفية-

 املناقرة وا وار
-تقومي األقران -املالحظة

 التكليفات البحثية
2-3  تال كفاايحتليل التجارب الدولية يف جم 

 التدريس ومهاراته.
 التعلم التعاوين

 ا وار واملناقرة يف جمموعات
املالحظة -التكليفات البحثية 

 املقننة للتفاعل الصفي
 يةمناقرة أساليب بناء الربامج التدريب 2-4

 لتمكني املعلم وفق مدخل الكفاايت
 لبحثيةاالتكليفات  - التعلم التعاوين

 ية وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخص 3
 املالحظة املقننة املناقرة واملراركة اةماعية وا وار الفعال لصاتمهارات اال 3-1
 قوائم تقومي ذايت للمجموعات حل املركالت مهارات التعلم الذايت 3-2
 ةة والفرديتقومي االعمال اةماعي املناقرة واملراركة اةماعية وا وار مهارات العمل اةماعي والتعاون 3-3
املناقرة واملراركة اةماعية  دراسة ا الة . ءمهارات ا وار والنقاش العلمي البنا 3-4
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 م
ت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاال
 اإلطار الوطين للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 الحظةاملوا وار و 
 األسئلة الرفهية التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-5
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
كة تقنية والبحث يف شبمهارة استخدام ال 4-1

 اإلنرتنت
التعلم -العروض العملية ة حل املركالت

 املقلوب
 البحوث الفردية واةماعية.

مهارات التخطيط للدروس ابستخدام  4-2
 ا اسوب.

التعلم  لعصف الذهين ةا-حل املركالت
 القائم على املرروعات

 سجل إعداد الدروس اليومية.

 قوائم التقدير لتدريس املصغرا -التعليم االلكرتوين ةيروض التقدميمهارات اإللقاء وتقدمي الع 4-3
 اكتساب مهارات ا صول على املعلومات 4-4

من عدة مصادر موثوق منها وخاصة 
 االلكرتونية.

 املالحظة العروض الرفوية

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
ل التقارير وأوراق العمل واألعما ملفاهيميةواخلرائط ا – النمذجة واحملاكاة والتصنيف التحليل والرتكيب 5-1

 اةماعية والفرديةالبحثية 
ورش  -العصف الذهين -التعلم التعاوين التفكري اإلبداعي والناقد. مهارات 5-2

 اخلرائط املفاهيميةو  -العمل
ل التقارير وأوراق العمل واألعما

 اةماعية والفرديةالبحثية 
ل التقارير وأوراق العمل واألعما لتعلم ابملمارسةا-التدريب العملي وأوراق العمل إعداد التقارير 5-3

 اةماعية والفرديةالبحثية 
حل  -ارسةالتعلم ابملم-التدريب العملي مهارات البحث العلمي 5-4

 املركالت
ل التقارير وأوراق العمل واألعما

 اةماعية والفرديةالبحثية 
ل التقارير وأوراق العمل واألعما لتعلم ابملمارسةا-التدريب العملي ال التقنيةاخلربات العملية يف جم 5-5

 البحثية والعروض التقدميية
ل التقارير وأوراق العمل واألعما ملفاهيميةواخلرائط ا – النمذجة واحملاكاة والتصنيف التحليل والرتكيب 5-1

 اةماعية والفرديةالبحثية 
 

  ل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خال .60
نسبته من التقييم األسبوع احملدد مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م
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 النهائي لتسليمه تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
 %20 خالل الفصل املراركة واملناقرة واملداخالت 1
 %20 كل أسبوعني البوالدراسة لدى الطالبحوث والتقارير  لتقييم مهارات البحث  2
 %10 الرابع تطبيقات أوراق عمل ابلتعلم التعاوين وتدريس مصغر 3

4 
ت فاايك   اعداد بطاقة مالحظة الستخدامها لتحليل بعض قضااي تقومي

 يف التدريس . )مهارات( اداء املعلم
 

 %10 التاسع

 %40 السادس عرر اختبار هنائي 5
 للطالب ودعمهماإلرشاد األكادميي  .غ

الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالسترارات واإلرشاد األكادميي اخلا
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

عات أسبوعيا، كما يتم سا3عدل ريس مبات املكتبية لعضو هيئة التداالستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساع
 ة.ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسب

 
 مصادر التعّلم .غغ

 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1
  ( الكفاءات التدريسية.مكتبة األجنلو املص2010غنيم، إبراهيم ،أمحد .).رية،القاهرة 
  ( ،مهارات التدريس، مكتبة زهراء الررق، القاهرة.2001إمام، خمتار محيده وآخرون  .) 
  ( بناء املناهج وعطيطها . دار الفكر، االردن 2013سليم، حممد صابر .)– .عمان 
  (، 1421جابر، عبدا ميد،)دار الفكر العريب،  هة( .مدرس القرن ا ادي والعررين الفعنال )املهارات والتنمية املهنية

 .القاهرة
   (،اجتاهات وجتارب معاصرة يف تقومي أداء التلميذ واملدرس، دار الفكر العريب، القاهرة.1422جابر، عبدا ميد.)هة 
  ( ،خصائص املعلم العصري وأدواره 1422راشد، علي.)تدريبه، دار الفكر العريب، القاهرة-اإلشراف عليه-هة. 

 األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: . أدرج املواد املرجعية2 
 .)اجمللة العلمية ةمعية جسما ) املناهج واإلشراف الرتبوي 
 .)اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية )جسنت 
 .جملة اةمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس 
 البحرين. -جملة كلية الرتبية 
 .اجمللة الرتبوية الكويت 
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 لعريب.جملة رسالة اخلليج ا 
 . 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 الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwالرتبوية بدول اخلليج املركز العريب للبحوث  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملرروع الرامل 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 الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة املل  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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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-مة برانمج ميكروسوفت اوفيسحز  -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 و. املرافق املطلوبة
قاعات ملقاعد داخل الأي عدد اات )بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب 

 ربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:الدراسية واملخت
 (:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها .26

 قاعات دراسية جمهزة تقنياا  -
 معامل الكلية والقسم. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .27
  اسب اآليل اخلاصة الرخصية.استخدام أجهزة ا -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 ائمة هبا(:و أرفق قها، أمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكر  .28

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظظظ

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ععع
 ا مت.بله ملاستبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتق -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

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

 تطوير التدريس: إجراءات .ففف
 .ملقررمتابعة ما يستجد يف جمال موث كفاايت التدريس ومهاراته والعمل على توظيفه يف ا -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 جتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(.اال -
  وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -

عضاء هيئة أبواسطة  لطلبةإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال ا .ققق
ة تدريس من عضاء هيئمع أ من الواجبات تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة

 مؤسسة أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة ةنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريةا لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 املراركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -

 يره:لتطو  ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط .ككك
 بيقيا.ظراي وتطتجد نمراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يس -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 العمل الرتبوي.االستفادة من آراء املختصني يف  -
وتصميم  اخلاصة، تدريستعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق ال -

 وتطوير الدروس، والتدريب امليداين.
 االطالع على األماث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 قررات ياثلة يف جامعات أخرى.املقارنة مب -

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

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



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 
Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

257 
 

 
 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 تقومي الربامج التعليميةاسم املقرر:   

 2-020260131: رمز املقرر  

 
 

 

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 
Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

258 
 

 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا ه1/1/1440اتريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه.ف
 2-020260131  تقومي الربامج التعليمية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .71
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري3 .72

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 وى الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املست4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .73
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .74
 الزاهر ، وغريها( –لعابدية لجامعة )الئيسة . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الر 7 .75

 )اخرت كل ما ينطبق(: . منط الدراسة املتبع8
 %80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية

 

   

 %10 النسبة:  التعليم اإللكرتوين
    

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

  النسبة:  ابملراسلة
 

   

 أخرى تذكر
  النسبة: 

 

 تعليقا
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 ب. األهداف
 ئيس؟ما هدف املقرر الر  -1

م العايل والعام، م يف مؤسسات التعلي والتقييلتقومييهدف هذا املقرر إىل إكساب طلبة الدراسات العليا املعرفة ابملوضوعات ا ديثة املتعلقة مبفهوم ا
 وأهداف التقومي وكيفية تقومي الربامج التعليمية من خالل مناذج التقومي ومعايريه.

 يا يف هناية هذا دراسة املقرر أن يكون قادرا على:ويُتوقع من طالب الدراسات العل    
 مناقرة التوجهات البحثية ا ديثة يف جمال تقومي الربامج التعليمية.   -
 تنمية االجتاهات البحثية ا ديثة حنو حتسني جودة أماث تقومي الربامج.  -
 القدرة على تقومي برانمج تعليمي يف ضوء أحد النماذج ا ديثة.  -
 .بويةراسات علميه يف جمال تقومي الربامج يف ضوء املعايري العلمية للبحوث الرت حتليل ونقد د -
 )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،ملقرر الدراسي. التطوير وحتسني  -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2

  الدراسة(.   والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألماث اةديدة يف جمال
 استخدام املراجع ا ديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاةة حمتوى املقرر. -
 ألكادميية.لبحثية وااالستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب ا -
 اقرةةه كةةل مةةا يتعلةةق طةةرح ومنمج تقنيةةة االتصةةاالت للتواصةةل ابةةني أسةةتاذ املقةةرر والطةةالب يفتفعيةل تقنيةةة املعلومةةات وبةةرا -

 ابملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
دة ة لالسةتفات الرقميةواملكتبةا االستعانة ابلربكة العنكبوتية يف التواصل مع مراكز االمةاث واكادمييةات البحةث العلمةي -

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

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النررة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ض
 وصف عام للمقرر:
يةيم يف مؤسسةات م. التقةومي والتقايل والعةاملقرر ابملوضوعات ا ديثة املتعلقة بتقييم وتقومي الربامج يف مؤسسةات التعلةيم العةيعىن هذا ا

 . ومعايريهالتعليم العايل والعام، وأهداف التقومي وكيفية تقومي الربامج التعليمية من خالل مناذج التقومي
 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .61

 ساعات التدريس عدد األسابيع املوضوعاتقائمة 
 التقومي .  –ات االسرتاتيجي -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر : املفاهيم 

 آليات ومهام تنفيذ املقرر. -
1 2 
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 رجعبة احملددة حملتوايت  املقرر . العالمات امل -
 طلوبة .لعمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء املا -

وي تقومي الرتبي للتارخيمصطلحات أساسية يف التقومي والربامج الرتبوية، والتطور ال
التقومي و علمي ث الوتقومي الربامج الرتبوية، وأوجه الربه واالختالف بني البح

 الرتبوي، مسات وخصائص التقومي اةيد.

1 2 

 4 2 جماالت التقومي ومعايريه وأدواته
 2 1 صائصه وخطوات بناءه.خ-ي: مفهومه ماهية الربانمج التعليم

 4 2 مداخل تقومي الربامج التعليمية.
 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 اتطوير الربامج التعليمية يف ضوء نتائج تقوميه

 2 1 تقومي برانمج تعليمي يف ضوء أحد النماذج ا ديثة
 2 1  ق املستقبل(سترراة )اواقع تقومي الربامج التعليمية يف اململكة العربية السعودي

 2 1 االختبار النهائي
 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .62
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 وعاجملم أخرى تطبيق  استديو

 32  - - - 32 ساعات التدريس الفعلية
 32  - - - 32 الساعات املعتمدة

 
 دي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:التعلم الفر  -عدد ساعات الدراسة  .63

 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر
 
 يات تدريسهااسرتاتيجسها و واتساقها مع طرق قيا خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت .64

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 ناسبة.لتعلم املالت ا: قم مبلء اةدول مبخرجات تعلم املقرر، ميث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماأوالً  -
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 دفة.ملستهالتدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم : ضع اسرتاتيجيات ااثنياً  -
هدفة علم املقرر املستتق خمرجات ن تتسأ: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب اثلثاً  -

ات تضمن كل مقرر خمرجلزم أن يه ال يتكاملة، مع مالحظة أنوطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتركل معاا عملية تعلم وتعليم م
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
ر التطو و ة، ة يف التقومي والربامج الرتبويمعرفة مصطلحات أساسي 1-1

لربه اأوجه ، و التارخيي للتقومي الرتبوي وتقومي الربامج الرتبوية
 خصائصت و واالختالف بني البحث العلمي والتقومي الرتبوي، مسا

 .التقومي اةيد

 ا وار و املناقرة -
 ينالتعلم تعاو  -
 العصف ذهين -
القائم على  التعلم -

 املرروعات
 

لة نوعية مركزة أسئ
 لكل طالب. 

 ش حلقات النقا - معرفة جماالت التقومي ومعايريه وأدواته 1-2
 التعلم -التعلم ذايت -

  املقلوب
 لتعلم اإللكرتوين ا- 

أسئلة نوعية مركزة 
 لكل طالب. 

 –التفاعلية  ةاحملاضر  .هبنائ تخصائصه وخطوا-معرفة ماهية الربانمج التعليمي: مفهومه  1-3
التغذية  –ت النقاش حلقا

املناقرة  –الراجعة املستمرة 
.... 

أسئلة نوعية مركزة 
 لكل طالب. 

 املالحظة التعلم التعاوين .معرفة مداخل تقومي الربامج التعليمية 
 التغذية الراجعة املستمرة  .معرفة مناذج تقومي الربامج التعليمية 

 التعلم التعاوين
 التكليفات البحثية
 نتقومي األقرا

التعلم  -حلقات النقاش .يميمعرفة أساليب ووسائل ومعايري تقومي الربانمج التعل 
 التعاوين

 املالحظة

 املهارات املعرفية )اإلدراكية( 2
ارير اةماعية تقومي التق –البحث  –االستقصاء املقارنة بني البحث العلمي والتقومي واستخالص أوجه الربه  2-1
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

العصف الذهين  –املناقرة  واالختالف
 . 

 والفردية

ة لعربياد الوقوف على واقع تقومي الربامج التعليمية يف البال  2-2
 واستخالص جممل التطورات.

 –البحث  –االستقصاء 
العصف الذهين  –املناقرة 

 . 

كتابة تقارير أسبوعية 
تلتزم مبؤشرات حمددة 

 . 
املقارنة بني النماذج  لسيمنارا -عمل ورشة ال مهارة إعداد التقارير العلمية وامللخصات..  2-3

 وفق مؤشرات حمددة. 
 –البحث  –االستقصاء  إعداد خطة مقرتحة لتقومي برانمج تعليمي 2-4

العصف الذهين  –املناقرة 
 ات البحثيةالتكليف –

تقومي التكليفات 
 البحثية 

 تقريركتابة  احملاضرة ميةعرض لتجارب عاملية وعربية يف تقومي الربامج التعلي 
التعلم القائم على  تطوير الربامج التعليمية يف ضوء نتائج تقوميها 

 املركالت 
 تقومي األقران

تقومي التقارير الفردية 
 واةماعية

  التعلم التعاوين تقومي برانمج تعليمي يف ضوء أحد النماذج ا ديثة 
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 لعملاالفعال مع اآلخرين يف عطيط وتنفيذ مهارة االتصال  3-1

 املررتك.
املناقرة والتحليل للقيم 

 املنهجية 
 األسئلة الرفهية . 

تقارير حمددة مبؤشرات  املرروعات التعاونية .  مهارة التعلم الذايت يف البحث عن مفردات املقرر. 3-2
 دقيقة. 

يل للقيم املناقرة والتحل مهارة ا وار واالستماع اةيد  3-3
 املنهجية 

 األسئلة الرفهية . 

تكوين فرق عمل إلجناز  املهارات األكادميية واالستقالل الفكري 3-4
 التكليفات 

تقومي االعمال 
 اةماعية والفردية 

    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تقومي األعمال الفردية  التدريب العمليومة وأثناء عرض القدرة على توظيف التقنية يف الوصول للمعل 4-3
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 وفق مؤشرات حمددة التقارير العلمية الكرت ونياا.
 املالحظة ا وار واملناقرة توظيف مهارات ا وار والتواصل الفعال  4-4
وجهات  حرتاموا املهارات التعاونية بني الطالب والعمل بروح الفريق 

 النظر.
 ملالحظةا التعلم التعاوين

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 املالحظة املقننة التدريب العملي علميحث الالبو مهارة استخدام املكتبة املركزية وقواعد املعلومات  5-1
5-2    

 
  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .65
، خطابة، مقال ةابمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كت م

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 خالل الفصل النقاش العلمي داخل القاعة الدراسية  
 % 10 أسبوعي حول أحد مفردات املقرر ومناقرتها  إعداد التقارير 
 %15 أسبوعي  إعداد عرض مرئي وتقدميه 1

3 
 ديثة انماذج ال اسة مثية علمية لتقومي برانمج تعليمي يف ضوء أحدإعداد در 

 )حسب التخصص(
 %25 األسبوع السادس

 % 40 األسبوع الرابع عرر.  اختبار هنائي 4
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ف

ار الوقت الب )مع ذكر مقدص لكل طاي اخلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادمي
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

ساعات أسبوعيا، كما يتم عصيص 3عدل االسترارات واإلرشاد األكادميي وفق اةدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مب
 ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة. وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن

 مصادر التعّلم .فف
 ة املطلوبة:الكتب املقرر  - قائمة يف –. أدرج 1
 (. القياس والتقومي يف الرتبية وعلم النفس. عمان: دار املسرية.1421ملحم، سامي حممد ) -
 يج. عريب لدول اخللالرتبية ال (. إطار مرجعي للتقومي الرتبوي. الرايض: مكتب2001الدوسري، إبراهيم مبارك ) -
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 لفكر العريب.اهرة: دار ملدارس. القاا(. التقومي الرتبوي املؤسسي أسسه ومنجيته وتطبيقاته يف تقومي 2003عالم، صالح الدين ) -
 رض لتطور املفهوم وأبرز اجتاهاته  ع-الرائقي، عبد اللطيف. تقومي الربانمج الرتبوي  -
 والتقومي يف الرتبية وعلم النفس. (. القياس1421سامي حممد ملحم ) -
 توزيع.ر الفكر للنرر وال(. البحث العلمي، البحث النوعي والبحث الكمي، دا1423ذوقان عبيدات وسهيلة أبو السيد ) -
 (. القياس والتقومي النفسي والرتبوي. حائل: دار األندلس.2015أبو دنيا، اندية عبدة ) -
 ة.ة التقومي الرتبوي غي العلوم الرتبوية والنفسي(. فلسف2015األسدي، سعيد وصربي، داود ) -
 عي.لكتاب اةامالبنان: دار  (. التقومي الرتبوي يف السياق املدرسي.2016انتوين نتكو، ترمجة: الرافعي، امحد حسني ) -
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

  ( اجمللة العلمية ةمعية جسما.)املناهج واإلشراف الرتبوي 
 .)اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية )جسنت 
 .جملة اةمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس 
 البحرين. -جملة كلية الرتبية 
 .جمللة الرتبوية الكويت 
 .جملة رسالة اخلليج العريب 

 ا:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريه3
   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة املل  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.saلتعليم يف اململكة العربية السعودية  املرروع الرامل لتطوير مناهج ا -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة املل  فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 احة مبكتبة املل  عبد هللا ابلعابدية.قواعد املعلومات املت -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
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- 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 احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 واقع االفرتاضيأدوات وبرجميات ال -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .قق
قاعات ملقاعد داخل الأي عدد اات )بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 (:ختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريهااملباين )قاعات احملاضرات، وامل .29

 قاعات دراسية جمهزة تقنياا  -
 معامل الكلية والقسم. -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .30

 استخدام أجهزة ا اسب اآليل اخلاصة الرخصية. -
 ر تعليمية مرتبطة ابملقرر.استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصاد -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
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 مهم  صر النتائج الكمية يف أنرطة حتليل املنهج .  SPSSبرانمج التحليل اإلحصائي   -
 ائمة هبا(:و أرفق قها، أمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكر  .31

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .للل

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ممم
 ا مت.بله ملاستبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتق -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

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

 تطوير التدريس: إجراءات .ههه
 .ملقررمتابعة ما يستجد يف جمال موث تقومي الربامج التعليمية والعمل على توظيفه يف ا -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 جتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(.اال -
  وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -

عضاء هيئة أبواسطة  لطلبةإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال ا .ووو
ة تدريس من عضاء هيئمع أ من الواجبات تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة

 مؤسسة أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة ةنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريةا لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
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 املراركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -
 يره:لتطو  ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط .ييي

 بيقيا.ظراي وتطتجد نمراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يس -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 العمل الرتبوي.االستفادة من آراء املختصني يف  -
وتصميم  اخلاصة، تدريستعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق ال -

 وتطوير الدروس، والتدريب امليداين.
 االطالع على األماث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 قررات ياثلة يف جامعات أخرى.املقارنة مب -

                                  سيد شعبان عبد العليم يونسد/  اسم منسق الربانمج:
 ه1/1/1440 التاريخ  ................................................................ التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 بناء وتطوير املناهجاسم املقرر:   

 2-020260122رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا ه1/1/1440اتريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق
 2-020260122املقرر الدراسي ورمزه: بناء وتطوير املناهج       . اسم1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .76
 دريس. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري يف املناهج وطرق الت3 .77

 امج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الرب 
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الثاين4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .78
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .79
 الزاهر ، وغريها( –لعابدية لجامعة )اليسة ات الرئ. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقر 7 .80

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .حح

    
 %10 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .طط
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .كك
    
 أخرى تذكر .لل

  النسبة: 
 

 تعليقات:
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 ب. األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 املناهج . ملعاصرة يف تطويرالعلمية ا الدراسة التحليلية لعمليات بناء املنهج وفق أبرز النماذج العلمية مع عرض ومناقرة أهم التجارب
 :ة املقرر أن يكون قادرا علىويُتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية هذا دراس    

 ريف ابملنهج وعناصره وأسسه و املفاهيم األساسية العامة حول تطوير املنهج  .التع -
 .إدراك العالقة بني املنهج ونظرايت التعلم -
 معرفة مناذج بناء املنهج. -
 التعرف على دواعي وأسس تطوير املنهج.. -
 حتديد إجراءات البناء والتطوير للمنهج. -
 جمال تطوير املناهج مناقرة بعض التجارب العاملية يف -
ملقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع التطوير وحتسني  -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2

  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألماث اةديدة يف جمال الدراسة(.  
 ملراجع ا ديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي.استخدام ا -
 توظيف األدوات التقنية يف معاةة حمتوى املقرر. -
 ألكادميية.لبحثية وااالستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب ا -
 اقرةةه كةةل مةةا يتعلةةق طةةرح ومناصةةل ابةةني أسةةتاذ املقةةرر والطةةالب يفتفعيةل تقنيةةة املعلومةةات وبةةرامج تقنيةةة االتصةةاالت للتو  -

 ابملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
ادة ت الرقميةة لالسةتفواملكتبةا االستعانة ابلربكة العنكبوتية يف التواصل مع مراكز االمةاث واكادمييةات البحةث العلمةي -

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

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

لميةةة أهةةم التجةةارب الع رض ومناقرةةةنهج  وتطةةويره دراسةةة حتليليةةة وفةةق أبةةرز النمةةاذج العلميةةة مةةع عةةيعةةىن املقةةرر بدراسةةة خطةةوات بنةةاء املةة
 املعاصرة يف تطوير املناهج .
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .66

 قائمة املوضوعات
عدد 
 ساعات التدريس األسابيع

 تقومي . لا –السرتاتيجيات ا -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر : املفاهيم 
  .آليات ومهام تنفيذ املقرر 
  . العالمات املرجعية احملددة حملتوايت  املقرر 
 طلوبة امل العمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء.  

1 2 

 .  مفاهيم موجزة حول املنهج الدراسي مفهومه وطبيعته 
 البناء لتغيريا،  تحسنيمفاهيم أساسية عامة حول تطوير املنهج  ) التطوير ، ال ،

  .) .. 
 باهتا.ومتطل وديةمفاهيم أساسية حول طبيعة املناهج يف اململكة العربية السع 
 ملعاصرة ، اناهج  املاإلطار املرجعي لتطوير املناهج يف ضوء األدبيات العلمية يف

 ة.لسعوديية اوالتجارب العلمية، وأهداف النظام التعليمي ابململكة العرب

2 4 

 خطوات تطوير املنهج  –أسس تطوير املنهج  –عي تطوير املنهج دوا– 
 املآخذ على األساليب التقليدية يف تطوير املنهج .  

2 4 

 عاصرة : هج اململنادراسة وحتليل مناذج بناء املنهج الرهرية وأتثريها على ا
 –منوذج زايس  –منوذج ويلر  –منوذج هيلدا اتاب  –منوذج رالف اتيلور 

 وذج سايلور والكسندر.من –وذج ويفر من –ونسون منوذج ج

2 4 

  : ستنباط يل وااللتحلااسرتاتيجية  -االسرتاتيجيات ا ديثة يف تطوير املناهج
يب اسرتاتيجية البحث العلمي والتجر  –سرتاتيجية املقارانت املرجعية ا –

 استرراف املستقبل واألخذ ابالجتاهات ا ديثة. –الرتبوي 

2 4 

  نائها كيفية ب  –القائمة على التكنولوجيا ا ديثة : مفهومها املناهج– 
 تعلم .اسرتاتيجيات دمج تقنيات التعليم مبواقف ال –عمليات تطويرها 

2 4 

 .  2 1 جتربة وزارة التعليم السعودية يف تطوير املناهج 
  جزر كامين  –اسكتلندا  –جتارب دولية يف تطوير املنهج : الياابن– 

 تحدة األمريكية .. الوالايت امل
1 2 

  : اف األهد ائمة علىاملناهج الق -االجتاهات العلمية يف تطوير املناهج– 
 ري   . املناهج القائمة على املعاي –املناهج القائمة على الكفاايت 

1 2 

   . 2 1 مرروعات الطالب ومناقرتها 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .67
معامل أو  ةدروس إضافي حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32  - - - 32 ساعات التدريس الفعلية
 32  - - - 32 الساعات املعتمدة

 
 دي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:التعلم الفر  -عدد ساعات الدراسة  .68

 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر
 
 يات تدريسهااسرتاتيجسها و فقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياخمرجات التعلم للمقرر و  .69

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 ناسبة.امل لتعلمالت ا: قم مبلء اةدول مبخرجات تعلم املقرر، ميث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماأوالً  -
 دفة.ملستها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم اثنياً  -
هدفة علم املقرر املستتق خمرجات ن تتسأ: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب اثلثاً  -

ات تضمن كل مقرر خمرجلزم أن يه ال ييسها لتركل معاا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنوطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدر 
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
حلقات  –احملاضرات  معرفة اخللفية العلمية يف بناء وتطوير  املناهج.  1-1

التغذية الراجعة  –النقاش 
 ملناقرة ....ا –املستمرة 

 األسئلة الرفهية

حلقات  –احملاضرات   .معرفة مناذج بناء املناهج واالسرتاتيجيات تطويرها  1-2
التغذية الراجعة  –النقاش 
 ملناقرة ....ا – املستمرة

أسئلة نوعية مركزة 
 لكل طالب. 
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

حلقات  –احملاضرات   معرفة التجارب احمللية والدولية يف تطوير املنهج . 1-3
التغذية الراجعة  –النقاش 
 ملناقرة ....ا –املستمرة 

أسئلة نوعية مركزة 
 لكل طالب. 

 املهارات املعرفية 2
 –البحث  –االستقصاء   فهم عمليات بناء املنهج وتطويرها. 2-1

العصف الذهين  –املناقرة 
 . 

كتابة تقارير أسبوعية 
تلتزم مبؤشرات حمددة 

 . 
 –البحث  –االستقصاء  ويره . ج وتطنهفهم النماذج العلمية والتجارب الدولية حول بناء امل 2-2

العصف الذهين  –املناقرة 
 . 

كتابة تقارير أسبوعية 
تلتزم مبؤشرات حمددة 

 . 
ام ستخدابهج بناء املهارات العلمية لدى الطالب حنو تطوير املنا 2-3

 النماذج . 
املقارنة بني النماذج  لسيمنارا -ورشة العمل 

 وفق مؤشرات حمددة. 
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 املناقرة والتحليل للقيم  غرس التوجهات والقيم املنهجية النوعية لدى الطالب. 3-1

 املنهجية 
 األسئلة الرفهية . 

تقارير حمددة مبؤشرات  املرروعات التعاونية .  . لطالباني يارسة الدور التخصصي من خالل األعمال التعاونية ب 3-2
 دقيقة. 

ة املناقرة واملراركة اةماعي مهارات االنصات الفعال   3-3
 وا وار 

 املالحظة املقننة 

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

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

تقومي االعمال 
 اةماعية والفردية 

قضيا ومركالت  دراسة ا الة .  مهارات ا وار والنقاش العلمي البناء 3-6
واقعية ومالحظة 
 تفاعل الطالب معها 

 األسئلة الرفهية التعلم التعاوين رة إدارة الوقت بكفاءةمها 3-7
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تقرير حمدد أبوصاف  أ نرطة حتليلية .  حتليل املناهج الرقمية وعالقتها إبعداد املنهج .  4-1

 ومؤشرات تقنية . 
ت عمليار و املنهج من مصادر وعناص حتليل البنية الكمية لبينية 4-2

 ومعايري . 
تقرير حمدد أبوصاف  أنرطة حتليلية .

 ومؤشرات كمية . 
 البحوث الفردية التدريب العملي نيةمهارة التعامل مع مراكز ومصادر املعلومات االلكرتو  4-3
 املالحظة التدريب العملي التواصل الفعال أبنواعه املختلفة  4-4
 نفسية ا ركية )إن وجدت(املهارات ال 5
مؤشرات حمددة يف  الورشة التعليمية .   .الدراسة التحليلية ألبرز النماذج يف تطوير املنهج  5-1

 ضوء بنية املنهج 
مؤشرات حمددة يف  مرروعات فردية وتعاونية   ملنهجر ااكتساب عدد من املهارات النوعية والتخصصية يف تطوي 5-2

 ضوء بينية املنهج 
 
  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .70
، خطابة، مقال ابةمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كت م

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 خالل الفصل املراركة واملناقرة واملداخالت 
 % 10 أسبوعي  ي حمدد لكل طالب وفق مؤشرات دقيقة . تقرير نوعي فرد 

 %10 أسبوعي  تقرير نوعي تعاوين وفق مؤشرات حمددة .  

 %10 األسبوع السادس مرروع حتليل مناذج بناء املنهج .  
 % 20 األسبوع الرابع عرر.  مرروع تطوير املنهج مسب عصص الطالب .  

 %40 السادس عرر اختبار هنائي 
 رشاد األكادميي للطالب ودعمهماإل .ق

ار الوقت الب )مع ذكر مقداص لكل طي اخلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادمي
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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ساعات أسبوعيا، كما يتم عصيص 3عدل ول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مباالسترارات واإلرشاد األكادميي وفق اةد
 وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 مصادر التعّلم .كك
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1
 ن : دار الفكر . تطوير املنهج دليل للمارسة، عما ( :2015. جون ويلز وجوزيف بوندي، ترمجة جمدي مراعلة )1
 ار الكتاب ا ديث . ( : املناهج وتوجهاهتا املستقبلية . القاهرة : د2015. الرابط ، هبرية شفيق إبراهيم ) 2
  .. عمنان : دار الفكر 2016(  : " حتليل املناهج " ترمجة جمدي مراعلة 2004. جورج بوسنر)3
 ة. ( : تصميم املنهج الدراسي ، دار املسري 2018د ورمي أمحد عبدالعظيم ). وائل عبدهللا حمم6
  .، األردن : دار الرروق  ( : تنظيمات املناهج وعطيطها وتطويرها2011. سعادة ، جودت وإبراهيم ، عبدهللا حممد ) 7
( : املنهج املدرسي واسترراف 2016 . عبداملل  ، طه عبدالرمحن والسعدين ، عبدالرمحن حممد وعودة ، ثناء ماجيي السيد )8

 املستقبل ، القاهرة : دار الكتاب ا ديث . 
 . دول اخلليج، مكنب الرتبية العريب ل ( : التعليم املعتمد على املعايري2016. عبدهللا بن صاحل السعدوي وصاحل علي الرمراين )9
 
 ر وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقاري2 

 .)اجمللة العلمية ةمعية جسما ) املناهج واإلشراف الرتبوي 
 .)اجمللة السعودية للعلوم الرتبوية )جسنت 
 .جملة اةمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
   http://uqu.edu.sa/lib/digital_library جبامعة أم القرى املكتبة الرقمية مبكتبة املل  عبد هللا -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملرروع الرامل 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 الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة املل  عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
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- 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 احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 التعليمية  تطبيقات جوجل -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 
 

 املرافق املطلوبة .لل
قاعات ملقاعد داخل الأي عدد اات )بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب 

 دراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:ال
 (:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها .32

 قاعات دراسية جمهزة تقنياا  -
 .معامل الكلية والقسم -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .33

 تخدام أجهزة ا اسب اآليل اخلاصة الرخصية.اس -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مهم  صر النتائج الكمية يف أنرطة حتليل املنهج . SPSSبرانمج التحليل اإلحصائي  -



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 
Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

277 
 

 ئمة هبا(:أرفق قا ها، أوكان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكر مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا   .34
 توفري شبكة )اإلنرتنت( -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .أأأأ
 س:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدري .بببب

 ا مت.بله ملوفهمه واستيعابه وتقاستبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر،  -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .تتتت
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 فاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية.استخدام أداة لقياس الت -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء الزمالء املراركني يف تدريس املقرر. -

 تطوير التدريس: إجراءات .ثثثث
 ر.متابعة ما يستجد يف جمال موث بناء وتطوير املناهج والعمل على توظيفه يف املقر  -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 ؤمترات والندوات التخصصية. حضور امل -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.  -

اسطة أعضاء لطلبة بو ال اإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعم .جججج
ن ء هيئة تدريس ممع أعضا اجباتهيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الو 

 مؤسسة أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة ةنة خاصة من القسم.  -
 سسة أخرى.التبادل بصورة دوريةا لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤ  -
 املراركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -
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 :لتطويره خطيطِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والت .حححح
 بيقيا.ظراي وتطتجد نمراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يس -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
وتصميم  اخلاصة، تدريستعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق ال -

 وتطوير الدروس، والتدريب امليداين.
 ال التخصص )العربية واألجنبية(.االطالع على األماث يف جم -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات ياثلة يف جامعات أخرى. -

 د/   اسم منسق الربانمج:
 هـ1/1/1440 التاريخ  ................................................................ التوقيع:

 
 
 

 
 
 
 
 
 منوذج

 صيف املقرر الدراسيتو 
 
 
 

 تكوين املعلم وتطويرهاسم املقرر:   
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 2-020260143رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا ه1/1/1440اتريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية
 

 ي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراس .ك
 2-020260143 تكوين املعلم وتطويره. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .81
 دريس. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري يف املناهج وطرق الت3 .82

 عداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالا من إ
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الرابع4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .83
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .84
 الزاهر ، وغريها( –لعابدية لجامعة )الئيسة مؤسسة التعليمية: املقرات الر . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس لل7 .85

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية

 

   

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكرتوين
    

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

  النسبة:  ابملراسلة
 

   

 أخرى تذكر
  النسبة: 

 

 تعليقات:
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 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ميها.تكوين تصور علمي لدى الدارسني حول تكوين املعلم، وتنمية مهاراهتم يف تصميم برامج إعداد املعلمني وتقو 
 رر أن:ويُتوقع من طالب الدراسات العليا بعد دراسة هذا املق    

 يلم مبفهوم تكوين املعلم.  -
 يقارن بني مفهوم تكوين املعلم واملفاهيم املناظرة له. -
 يقف على طبيعة تكوين املعلم وأمهيته.  -
 حيلل واقع إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية.  -
 يرصد أبرز مالمح حركة إعداد املعلم يف ضوء الكفاايت.  -
 املعلم يف ضوء املعايري. يرصد أبرز مالمح حركة إعداد  -
 يقف على كيفية اإلعداد التخصصي للمعلم يف اململكة العربية السعودية.  -
 يصمم برامج إعداد معلمني قائمة على االجتاهات املختلفة يف إعداد املعلم املختلفة. -
 يوظف معلوماته حول إعداد وتكوين املعلم يف تقومي برامج إعداد املعلمني.  -
 رب ا ديثة يف إعداد املعلمني يف الدول املتقدمة. يرصد أبرز التجا -
 )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،ملقرر الدراسي. التطوير وحتسني  -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألماث اةديدة يف جمال الدراسة(.  
 اجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي.استخدام املر  -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 .ية واألكادمييةالب البحثاالستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الط -
ا ح ومناقشـه كـل مــالب يف طـر ابـني أسـتاذ املقـرر والطـ تفعيـل تقنيـة املعلومـات وبـرامج تقنيـة االتصـاالت للتواصـل -

 يتعلق ابملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
ــة يف التواصــل مــع مراكــز االحبــاث واكادمييــات البحــث ا - ــات الرقميــةلعلمــي واملاالســتعانة ابلشــبكة العنكبوتي  كتب

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

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

 .ملعلمني وتقوميهاارامج إعداد الدارسني حول تكوين املعلم، وتنمية مهاراهتم يف تصميم بيهدف املقرر إىل تكوين تصور علمي لدى 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .71
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 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
مؤشرات فية و ملعر اإطار مرجعي توضيحي حول طبيعة املقرر من حيث حمتواه وعملياته  -

  قياس خمرجاته وتقوميه.
1 2 

 4 2 كوين املعلمتأمهية  –طبيعة تكوين املعلم  –مفهوم تكوين املعلم ، واملفاهيم املناظرة  -
اد كاملي واإلعدد التعداحتليل واقع إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية ) اإل -

 التتابعي( . 
2 4 

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

 املاجستري املهين يف إعداد املعلمني( . 
2 4 

 4 2  أبرز التجارب ا ديثة يف إعداد املعلمني يف الدول املتقدمة . -
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .72
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32  6 - - 26 ساعات التدريس الفعلية
 2  - - - 2 الساعات املعتمدة

 
 دي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:التعلم الفر  -عدد ساعات الدراسة  .73

 عات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقررثالث سا
 
 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .74

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 ناسبة.لتعلم املالت ااملقرر، ميث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جما : قم مبلء اةدول مبخرجات تعلمأوالً  -
 دفة.ملستها: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم اثنياً  -
ق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتساثلثاً  -

وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتركل معاا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات 
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 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم ينطار الوطخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإل

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
ة  دبثت احتليل مفهوم تكوين املعلم وبرامج إعداده واالجتاها 1-1

 إلعداده. 
– التفاعلية اضراتاحمل

 حلقات نقاش
 االختبارات 

– التفاعلية اضراتحم ية. لسعودة اتقصي واقع برامج إعداد املعلمني يف اململكة العربي 1-2
 حلقات نقاش

 املناقرات الصفية 

 املناقرات الصفية  لقات نقاشح–حماضرات   م .تقصي مفهوم اإلعداد الرخصي وأمهيته يف تكوين املعل 1-3
 ) اإلدراكية( املهارات املعرفية 2
 تقرير .  ناقرة . م –مي سيمنار عل  املياا .اا وعربياملقارنة بني واقع برامج إعداد املعلمني حملياا وع 2-1
 تقرير.  ناقرة موسعة . م -مث .  اكتشاف أمهية اإلعداد الشخصي يف إعداد املعلمني 2-2
 عرض تقدميي مناقرة .  مناقشة جتربة عاملية متميزة يف إعداد املعلم .  2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 األسئلة الرفهية التعلم التعاوين ةونياعي ضمن جمموعات تعاإكساب الطالب مهارة العمل اةم 3-1
 األسئلة الرفهية ا وار واملناقرة إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2
ة املناقرة واملراركة اةماعي مهارات االنصات الفعال   3-3

 وا وار 
 املالحظة املقننة 

ائم على التعلم الق مهارات التعلم الذايت  3-4
  املرروعات

قوائم تقومي ذايت 
 للمجموعات 

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

تقومي االعمال 
 اةماعية والفردية 

قضيا ومركالت  دراسة ا الة .  مهارات ا وار والنقاش العلمي البناء 3-6
واقعية ومالحظة 
 تفاعل الطالب معها 

 األسئلة الرفهية التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-7
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم ينطار الوطخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإل

 للمقرر
 طرق التقومي

تقرير حمدد أبوصاف  أ نرطة حتليلية .  ملعلمنيااإلحصائي لتحليل برامج إعداد  spssاستخدام برانمج  4-1
 ومؤشرات تقنية . 

تقرير حمدد أبوصاف  أ نرطة حتليلية . ة يسيلساعات الربامج ومقرراته التدر  حتليل الوزن النسيب 4-2
 ومؤشرات كمية . 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
يتم التقومي يف ضوء  مرروعات فردية.   حتليل ونقد تصميم بعض برامج إعداد املعلمني  5-1

 مؤشرات حمددة. 
معايري ومؤشرات  مرروعات تعاونية .   تصميم برانمج إعداد املعلم . 5-2

 برامج إعداد املعلمني. 
 
  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .75
، خطابة، مقال ابةمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كت م

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 
األسبوع اخلامس عرر  مرروع : تصميم برانمج إعداد املعلم .  

 . 
10% 

 %10 األسبوع الرابع عرر .  ميي : مناقرة جتربة عاملية متميزة يف إعداد املعلمعرض تقد 
 %10 األسبوع الثاين عرر .   . عاملياا  و تقرير : املقارنة بني برامج إعداد املعلمني حملياا وعربياا  1
 %10 األسبوع ا ادي عرر   ية.اإلعداد الرخصي للمعلم يف اململكة العربية السعود تقرير : 2
  %10 األسبوع الثامن  االختبار النصفي .  3
  %50 األسبوع األخري .  هائي . االختبار الن 4
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ك

الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلارات واإلرشاد األكادميي اخلاترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستر
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

عات أسبوعيا، كما يتم سا3عدل ريس مباالستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التد
 ة.للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسب ختصيص وسائل

 مصادر التعّلم .مم
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 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1
 م(. إعداد املعلم وتدريبه. منشورات جامعة دمشق.2004د، خالد طه. )األمح   -
 عريب .دار الفكر ال اهرة:. الق 1هـ( . معلم املستقبل حنو أداء أفضل . ط1426محد)أمدكور، علي  -
نشر .عمان:دار الفكر لل1اجلودة الشاملة .ط م(.منظومة تكوين املعلم يف ضوء معايري2003الرزاق.) ويح، حممد عبد -

 والتوزيع.
 :لم وتنميته مهنياً ، الكويت ( : االجتاهات املعاصر يف إعداد املع2006ملفرج ، بدرية وعفاف املطريي وحممد محاده )ا -
 ة الرتبية . وزار 
 لدول م العام ، مكنب الرتبية العريب( . معايري برامج إعداد معلم التعلي2015ملركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج )ا -

   .اخلليج
ر عمان: دار الفكر للنشمان. ع. 2(. منظومة تكوين املعلم يف ضوء معايري اةودة الراملة. ط2007براهيم، حممد عبد الرزاق )إ -

 والتوزيع.
 مان: دار الشروق.ع األداء. -لتدريبا –(. الكفاايت التدريسية املفهوم 2003فتالوي، سهيلة حمسن )ال -
 للنشر والتوزيع. . عمان: دار الفكر1(. إعداد املعلم تنميته وتدريبه. ط2005مد، مصطفى وحوالة، سهري )حم -
 ية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلم2 

 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 أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalالعريب لدول اخلليج مكتب الرتبية  -
 /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    ) -
 /  املفتوحةاملنصات التعليمية االلكرتونية  -
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
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- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

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

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 برجميات الواقع االفرتاضيأدوات و  -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة
قاعات ملقاعد داخل الأي عدد اات )بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 (:ضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريهااملباين )قاعات احملا .35

 قاعات دراسية جمهزة تقنياً  -
 معامل الكلية والقسم. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .36
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 رر.أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقاستخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية  -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 ائمة هبا(:و أرفق قها، أمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكر  .37

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
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 الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: اسرتاتيجيات احلصول على التغذية
 .متبله ملا ه وتقاستبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعاب -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

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

 تطوير التدريس: إجراءات
 عمل على توظيفه يف املقرر.متابعة ما يستجد يف جمال إعداد املعلم وال -
 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(. -
 اللكرتوين. وسائل التواصل االجتماعي ا -

 ضاء هيئة تدريسواسطة أعلبة بإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الط
س من مؤسسة يئة تدريضاء همستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أع

 أخرى(:
 واسطة جلنة خاصة من القسم. تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة ب -
 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 قرر.املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس امل -
 ه:تطوير ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لصِ 

  وتطبيقيا.تجد نظرايما يسجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم و مرا -
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 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
اصة، تدريس اخلرق التعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: ط -

 وتصميم وتطوير الدروس، والتدريب امليداين.
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

 ه1/1/1440 التاريخ  .......................................................... قيع:التو 
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر: األصول اإلسالمية للرتبية
 (2-020160141رمز املقرر: )
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 سم املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى مبكة املكرمةا هة23/1/1440اتريخ التوصيف: 

 الرتبية / قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة. القسم: كلية /الكلية
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل
 (.2-020160141مية للرتبية )األصول اإلسال. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 (.2. عدد الساعات املعتمدة: )2
لرتبية ااري يقدمه قسم لية اختيكتطلب  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج املاجستري )م3

 اإلسالمية واملقارنة(.
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الرابع4
 يوجد. . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد.6
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %20 النسبة:   اعات احملاضرات التقليديةق
    

 % 60 النسبة:   التعليم اإللكرتوين
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(
    
 %10 النسبة:   اسلةر ابمل

    
 %10 النسبة:   أخرى

 

 تعليقات: 

 
 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 
Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

291 
 

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟-1

وأُسسها  ساليبها،ها وأتوضيح املفاهيم األساسية لألصول اإلسالمية للرتبية ومصادرها وخصائصها وأهداف
 ا، وحتليل بعض القضااي يف ضوء مبادئ أصول الرتبية اإلسالمية.ومؤسساهت

ت أو املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلوما لتطوير وحتسني-تم تنفيذها ي-ذكر إبجياز أي خطط ا-2
 .راسة(مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألماث اةديدة يف جمال الد

دة منه يف االستفاو ملقرر ايكتب يف املواقع العلمية يف حمركات البحث العلمي فيما خيص مفردات  ما تصفح -
 حتديث املقرر.

 استخدام تقنيات التعليم أثناء احملاضرات. -
 استعراض بعض القضااي الرتبوية وحتليلها. -
يف النشرة وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة  .ع

 التعريفية أو دليل الربانمج(.
 وصف عام للمقرر:

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .76

 قائمة املوضوعات
عدد 
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

ية، الرتبية المية للرتبل اإلسألصو ااملفاهيم األساسية )الرتبية، أصول الرتبية، الرتبية اإلسالمية، 
 .بية الرقمية(والتعليم، التجديد الرتبوي، الرت 

1 2 

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

 2 1 اختبار نصفي
 أسس أصول الرتبية اإلسالمية:

 ( فردية: االعتقادية، التعبدية، الفكرية، األخالقية.1
 اعية.(  جمتمعية: سياسية، واقتصادية، واجتم2

4 8 
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وار، ج، أسلوب ا الستنتا وا ةأسلوب القدوة، الرتبية ابملالحظمنها ) أساليب الرتبية اإلسالمية
 الرتبية ابألحداث(

2 4 

 2 1 مؤسسات الرتبية اإلسالمية
 4 2 حتليل بعض القضااي الرتبوية يف ضوء أصول الرتبية اإلسالمية

 2 1 ميةتطبيقات تربوية ملبادئ أصول الرتبية اإلسال
 2 1 االختبار النهائي

 
 إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .77
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق

 16  2   14 ساعات التدريس الفعلية
 32  4   28 الساعات املعتمدة

 
 وعياً:ل أسبعدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خال .78

 
 واسرتاتيجيات قياسها ع طرقخمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها م .79

 تدريسها
 هالتحيدد اةدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤ 

 بة.التعلم املناس  جماالتلوب يفللقياس حسب املط : قم مبلء اةدول مبخرجات تعلم املقرر، ميث تكون قابلةأوالً  -
 تهدفة.علم املست الت: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجااثنياً  -
م املقرر تسق خمرجات تعلجيب أن تو دقة، : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم باثلثاً  -

زم أن حظة أنه ال يلة، مع مالكاملتهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتركل معاا عملية تعلم وتعليم متاملس
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 
 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 
Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

293 
 

 
 
 
 
 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر: إدارة املؤسسات الرتبوية  

 ( 0205622-2رمز املقرر  :  )  
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 جامعة أم القرى سم املؤسسة التعليمية:ا م2018بتمربس-هة 1440حمرم    اتريخ التوصيف:

 سم اإلدارة الرتبوية والتخطيطق -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
  (  0205622-2. اسم املقرر الدراسي ورمزه: إدارة املؤسسات الرتبوية  )1 .86

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .87
 لتخطيطرتبوية وارة ال. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدا3 .88

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

 ثاينالذي يعطى فيه املقرر الدراسي: السنة األوىل/ املستوى ال . السنة أو املستوى الدراسي4 .89
 إدارة املوارد البررية –أسس ونظرايت اإلدارة الرتبوية  514،  512. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .90
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  ال توجد6 .91
 ن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إ7 .92

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ

 

   

 %20 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

   النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

   النسبة:   ابملراسلة .د
    

    النسبة:   أخرى تذكر .ه

 تعليقات:
 ينالبحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اةامعية أو اإللكرتو  :من أمناط الدراسة األخرى

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ظرايت القيادة رة الرتبوية وندار اسس اال إطايفيهدف هذا املقرر ايل مناقرة واقع ادارة املؤسسات الرتبوية يف اململكة العربية السعودية 
ايت االدارية ية مبختلف املستو ات الرتبو ملؤسساالرتبوية وادارة املوارد البررية، وذل  يف اجملال الرتبوي والدور املتوقع هلا يف تطوير 
 التعليمية، وضمن مراحل التعليم، مع مقارنة ذل  ببعض الدول املتقدمة والنامية. 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
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  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألماث اةديدة يف جمال الدراسة(.  
 الطالع الدائم على املستجدات يف جمال االدارة والقيادة الرتبوية ونظرايهتا.ا -  
 دل اخلربات بني أعضاء القسم عرب اجتماعات دورية وورش عملتبا -  
 لتدريب على وسائل االتصال ا ديثة واليت تعتمد على التقنية واستخداماهتا. ا -  
 ب على مواقف تربوية للتطبيق امليداين يف حل بعض القضااي و املركالت املدرسية .تدريب الطال -  

 لوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النررة التعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطوصف املقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:

 إطار وية يف اململكة يفسات الرتبملؤسانظام ادارة  -يتناول هذا املقرر فلسفة وسياسة واهداف وخصائص االدارة التعليمية يف اململكة 
داف، ونظرية وكية )نظرية االهدارة السلام ادارة املؤسسات الرتبوية يف اململكة يف إطار نظرايت االظتطبيق فاعلية ن -النظرايت اإلدارية 

 -اط( ملستوايت، واالمنلوظائف، وادارية يف ادارة   املؤسسات الرتبوية من حيث )االقيادة اال -الوظيفة االجتماعية للنظم ...اخل( 
كة مع تعليمية يف اململالدارة الانة دراسة ومقار  -ة من حيث )الصالحيات، واملسؤوليات( السلطة االدارية يف ادارة املؤسسات الرتبوي
 بعض الدول العربية واالسالمية والعاملية.

 

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

 الوحدة األوىل:   
 تعليمية يف اململكةفلسفة وسياسة، واهداف وخصائص اإلدارة ال

2 4 

  الوحدة الثانية
 ية .دار نظام ادارة  املؤسسات الرتبوية  يف اململكة يف اطار النظرايت اال

2 4 

  الوحدة الثالثة:
كية الدارة السلو ارايت ر نظتطبيق فاعلية نظام ادارة  املؤسسات الرتبوية  يف اململكة يف اطا

 ماعية للنظم ....(.)نظرية االهداف ، ونظرية الوظيفة االجت

2 4 

 الوحدة الرابعة:  
 إدارة مؤسسات التعليم العايل

2 4 

 الوحدة اخلامسة:
  (واملسؤوليات السلطة االدارية يف ادارة املؤسسات الرتبوية من حيث )الصالحيات،

2 4 

 الوحدة السادسة: 
 ية .المية والعاملالسا ية ودراسة ومقارنة االدارة التعليمية يف اململكة مع بعض الدول العرب

2 4 

 4 2 الوحدة السابعة: 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 
Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 
Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

296 
 

 ذ املقرر.استا ة منمناقرة و مراجعة التقارير البحثية املطلوبة حسب املواضيع احملدد
 الوحدة الثامنة:

 االختبار النهائي للمقرر
2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ياً:دي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعالتعلم الفر  -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 تدريسها ياتاسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ناسبة.لتعلم املالت ا: قم مبلء اةدول مبخرجات تعلم املقرر، ميث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماأوالً  -
 دفة.ملستهامعها ومع خمرجات التعلم  : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسقاثنياً  -
هدفة علم املقرر املستتق خمرجات ن تتسأ: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب اثلثاً  -

ات من كل مقرر خمرجتضلزم أن يه ال يوطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتركل معاا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أن
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
ية إكساب الطلبة معارف ومهارات وخربات إدارية  تربو  1-1

 .يف التعامل مع املواقف الصفية والرتبوية  تساعده
 احملاضرة.-
  وار.املناقرة وا-
 العرض.-
 التقارير.-
  
  

 االختبارات. -
تابعة التقارير م -

 وطريقة عرضها.
 مناقره. -
 مالحظه -

 الوقوف على إدارة التعليم العايل. 1-2
اي القضاالقدرة على حل املركالت واعاذ القرارات يف بعض  1-3

 الرتبوية.
التعرف على االنظمة الرتبوية يف جمال االدارة التعليمية يف  1-4

خمتلف االنظمة الرتبوية مبختلف مستوايهتا ) التعليم العام 
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 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

والتعليم العام( ومقارنتها ابألنظمة على املستوى االقليمي 
 والعاملي .

 املهارات املعرفية 2
 املراجع واملصادر. قائمة- تطبيق، تقييم.معرفة، فهم واستيعاب، حتليل،  2-1

 ربكة العاملية)االنرتنت(.ال-
 االختبارات. -
لعرض والتقدمي ا -

 للتقارير.
2-2     
2-3     
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
  وار.املناقرة وا- خر.اآل قبلالقدرة على االتصال الفعال واملناقرة وا وار وت 3-1

 لقضااي للنقاش.طرح ا-
تابة التقارير والبحوث ك-

 املكتبية.

ركيل جمموعات ت-
عمل )مرروع 

 مجاعي(.
اتحة الفرصة للطلبة إ-

إبدارة احملاضرة خالل 
عمليات املناقرة 

 وا وار. 
 التعاون.-
 قسيم األعمال.ت - 

3-2     
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1      
4-2    
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال يوجد 5-1
5-2    
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
 طابة، تقدميال، خمق مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة م

 شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
 نسبته من التقييم

 النهائي
 %10 الثالث االختبار األول  1
 %20 السابع املراريع وأوراق العمل 2
 %20  التفاعل واملراركة وا ضور والغياب 3
 %50 الثامن االختبار النهائي 4
5       
6    
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د

الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلت واإلرشاد األكادميي اخلاترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالسترارا
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 .ساعات مكتبية مبا يتناسب مع الساعات احملدد لكل عضو هيئة تدريس. تقدر بساعتني

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 لعمليات والوظائف، عمان، دار وائل للنرر.النظرايت وا -، مبادئ اإلدارة2009يويت، حممد قاسم، القر  -1
 ن.مان، األردنرر والتوزيع، ع(، اإلدارة التعليمية: مفاهيم وآفاق، عمان دار وائل لل2006الطويل، هاين عبد الرمحن ) -2
 عمال، عمان، دار وائل. (، السلوك التنظيمي يف مؤسسات األ2004العميان، حممود سليمان ) -3
 ، نظرية املنظمة والتنظيم، عمان، دار وائل للنرر.2000القريويت، حممد قاسم،  -4
رر ملسرية للنالتعليمية، عمان، دار ا ، السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسات2005فلية، فاروق عبده، وعبد اجمليد، السيد حممد، -5

 والتوزيع والطباعة.
 ر وائل.، عمان، داد واةماعات يف النظمسلوك األفرا -، اإلدارة الرتبوية والسلوك املنظمي2008، الطويل، هاين عبد الرمحن -6
 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

صرة، صاحل و املنام، استرراف املستقبل، حتديد ومراجعة: أبو اصبع، 2004ابريل 28-26أوراق عمل املؤمتر العلمي التاسع  -1
 عز الدين، جامعة فالدليفيا ،كلية اآلداب والفنون.

لكة العربية رايض: املمة العامة، الم(. دورية علمية متخصصة وحمكمة يصدرها كل ثالثة أشهر معهد اإلدار 2009جملة اإلدارة. ) -2
 السعودية.
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صادر للنرر لسعودية: دار امللعربية الكة االوكيل يف املم نررة النخبة اإلدارية، يصدرها من أمريكا مركز النخبة لإلعالم اإلداري -3
 والتوزيع.

املنظمة  العالقة، تصدرها اعية ذاتالجتماجمللة العربية لإلدارة، جملة نصف سنوية حمكمة متخصصة يف التنمية اإلدارية والعلوم ا -4
 بية.العربية للتنمية اإلدارية جبامعة الدول العربية، القاهرة: مجهورية مصر العر 

 أفاق اإلدارة، جملة فصلية تصدر عن اةمعية السعودية لإلدارة. -5
مؤسسة الفكر العريب، النررة اإلعالمية الرهرية، الناشر يف اململكة العربية السعودية مؤسسة الفكر العريب،  -6

www.fikrconferences.org 
 لرايض.ا –سعودية، فصلية تصدر عن مركز النرر االقتصادي اجمللة االقتصادية ال -7
 قاهرة، مصر.شعاع( ال)علمي خالصات، كتب املدير ورجل األعمال، نرر نصف شهرية تصدر عن: الرركة العربية لإلعالم ال -8
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

   WWW.ju.edu.jo 
   -  WWW.yu.edu.jo   
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج ا اسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 املرافق املطلوبة .و
دراسية داخل القاعات ال املقاعد أي عددبنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )

 اسب اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة ا 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:  .1
 قاعة دراسية بعدد الطالبات  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2

 جهاز عرض –جهاز حاسب 

 :ئمة هبا(رفق قاأن هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كا .3
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 اسرتاتيجيات ا صول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س

 االستباانت، واملقابالت. -
 تفاعل الطالب أثناء احملاضرة. -
 ة(.ن قبل الطالب يف هناية الفصل الدراسي )موقع اةامعالتقييم االلكرتوين للمقرر م -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش

http://www.fikrconferences.org/
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 اختبارات -
 استبياانت  -

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس. -
 إقامة ورش عمل. -
 حضور املؤمترات والندوات املتخصصة. -

ة تدريس عضاء هيئأاسطة راءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو إج .ض
 ؤسسة أخرى(:ريس من مئة تدمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هي

 ء ابلقسم .طالب لتقييمها من قبل الزمالعرض مناذج من اجنازات ال – .ط
 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره .ظ

 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطلبة. -
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


