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  اخلطة الدراسية: 2 /1 /4 
املتطلب  نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى

 السابقة

الساعات 

 )معتمدة(

املستوى 

 األول

 2  مقرر اجباري املنهجنظرايت  020270112-2

 2  مقرر اجباري التفسري وعلوم القران 020170112-2

 3  مقرر اجباري مناهج البحث يف العلوم الرتبوية 020170113-3

 2  مقرر اجباري (2النظرية الرتبوية اإلسالمية ) 020170114-2

 2  اجباريمقرر  التوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية 020170115-2

 مقرر اجباري السياسات التعليمية املعاصرة  020170116-2

 

 2 

 

املستوى 

 الثاين

 2  مقرر اختياري بناء أدوات البحث 0206622-2

 2  مقرر اجباري القيادة الرتبوية 2-0205722

 2  مقرر اجباري (1نظرايت التعلم والتعليم ) 0206632-2

 2  مقرر اجباري علوم احلديث 020170124-2

 2  مقرر اجباري اتريخ الفكر الرتبوي اإلسالمي 020170125-2

 2  مقرر اجباري مناهج البحث يف الرتبية اإلسالمية 020170126-2

املستوى 

 الثالث

 2  مقرر اجباري إحصاء استداليل 0206632-2

 2  مقرر اختياري وتطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليمتقنيات  020270142-2

 2  مقرر اختياري إدارة شئون الطالب 3-0205733
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 2  مقرر اجباري فقه الرتبية 020170134-2

 2  مقرر اجباري الرتبية األخالقية اإلسالمية 020170135-2

 2  اجباريمقرر  نظرية املعرفة يف اإلسالم 020170136-2

املستوى 

 الرابع

 2  مقرر اجباري حتليل البياانت ابحلاسب اآليل 0206641-2

 3  مقرر اجباري حلقة حبث يف االصول اإلسالمية للرتبية 020170142-3

 2  مقرر اجباري املذاهب الفكرية الرتبوية املعاصرة  020170143-2

 2  اجباريمقرر  الرتبية النبوية 020170144-2

 2  مقرر اجباري مقاصد الرتبية اإلسالمية 020170145-2

 20 الرسالة
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
    املنهج نظرايتاسم املقرر: 
 2-020270112رمز املقرر: 

 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440اتريخ التوصيف:  
 قسم املناهج وطرق التدريس  /الرتبية .القسم:  /الكلية

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

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 ، املستوى األول  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  السنة األوىل 4 .4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6
 جامعة أم القرى  –. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: كلية الرتبية 7 .7

 املقر الرئيس ابلزاهر) للطالبات ( –املقر الرئيس ابلعابدية 
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ
    
 %10 النسبة: √ التعلم اإللكرتوين .ب
    
 %10 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج

    
  النسبة:  ابملراسلة :  .د
 

 تعليقات:
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 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

التارخيي والفرق بني النظرية يف العلوم تكون تصــــــــــــور علمي  لدى الدارســــــــــــني حول  مفهوم نظرية املنهج وتطورها يهدف املقرر إىل 
 الرتبوية والعلوم التطبيقية ،واستعراض أبرز نظرايت املنهج   والنماذج املنبثقة عنها ،و تطبيقاهتا يف جمال املناهج .

  -ويُتوقع من طالب الدراسات العليا بعد دراسة هذا  املقرر أن :     
 بوية ونظرية املنهج.مبفهوم النظرية العامة والنظرية الرت  يلم -
 يلم خبصائص النظرية الرتبوية والنظرية العلمية. -
 حيدد وظائف نظرية املنهج. -
 يوضح عالقة النماذج ابلنظرايت املنبثقة عنها -
 يقارن بني النظرية الرتبوية والنظرية يف العلوم التطبيقية   -
 طويرها .يقارن بني نظرايت املناهج وتطبيقاهتا يف بناء املناهج وت-
 

 
لتطوير وحتســــني املقرر الدراســــي. )مثل االســــتخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو  –يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 .سيالدرا املقرر حمتوى وحتسني لتطوير التخصص يف احلديثة املراجع استخدام -
 .املقرر حمتوى معاجلة يف التقنية األدوات توظيف -
 .واألكادميية البحثية الطالب مهارات وتطوير حتسني يف تطبيقاهتا بكافة االلكرتونية املواقع من االستفادة -
 يتعلق ما كل  ومناقشــــــــه طرح يف والطالب املقرر أســــــــتاذ ابني للتواصــــــــل االتصــــــــاالت تقنية وبرامج املعلومات تقنية تفعيل -

 .ابملقرر
 .االلكرتونية الرتبوية املعلومات وقواعد االلكرتوين البحث مصادر استخدام -
 من لالستفادة الرقمية واملكتبات العلمي البحث واكادمييات االحباث مراكز مع التواصل يف العنكبوتية ابلشبكة االستعانة -

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

 التعريفية أووصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة 
 دليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر: 
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ومصــــــــادر بناء النظرية ـــــــــــــــــــــــوالتطور الطبيعية، يتناول املقرر واقع النظرية الرتبوية والفرق بني النظرية يف العلوم الرتبوية والعلوم 
تناول نظرايت املناهج العامة )نظرية دوائر  وتطويره، معاملنهج وعالقتها بنماذج بناء املنهج املدرســــــــــي  هلا، ونظريةالتارخيي 

 .  ونظرية املنهج اإلسالمية ،البويل تكنيكية الربمجاتية، النظرية جلوهرية، النظريةا املعارف، النظرية
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 قائمة املوضوعات
عـــــــــــــــــــــــــــــــدد 
 األسابيع

ســـــــــــــــــــــــاعــــــــــــات 
 التدريس 

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

1 2 

 واقع النظرية الرتبوية 
 النظرية بني العلوم االجتماعية والطبيعية.  -
 الرتبوية   . –ماهية النظرية االجتماعية  -

2 4 

 2 1   .هاخصائصو  وظائف النظرية الرتبوية
 4 2 ؤهابنا بنية النظرية الرتبوية مصادر

 املنهج:نظرية  
 املنهج.التطور التارخيي لنظرية  -
 تعريفات نظرية املنهج .   -

1 2 

 نظرية املنهج وعالقتها بنماذج بناء املنهج الدراسي وتطويره .
 ماهية النموذج . -
 أمهية النموذج . -
 . مناذج بناء املناهج وتطويرها  -

2 4 

 نظرايت بناء املناهج 
 نظرية دوائر املعارف 

1 2 

 4 2 النظرية اجلوهرية . 
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 2 1 النظرية الربامجاتية .  
 2 1 النظرية البوليتكنيكية .
 2 1 نظرية املنهج اإلسالمية .

 2 1 مراجعة املقرر وتقومي أعمال الطالب 

 2 1 االختبار النهائي 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 
دروس  حماضرات 

 إضافية
مــــــعــــــامــــــل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 ساعة 32  6   26 ساعات التدريس الفعلية
س 32  6   32 الساعات املعتمدة

ا
ع
 ة

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

 للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتســـق خمرجات تعلم : ضـــع طرق التقييم املناســـبة اليت تســـاعد على اثلثاً  -

املقرر املســتهدفة وطرق تقييمها واســرتاتيجيات تدريســها لتشــكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال 
 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 للمقررجدول خمرجات التعلم 

 م
اســــرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
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 احملاضرة املعدلة   - اإلملام مبفهوم نظرية املنهج . 1-1
 التعلم التعاوين -
  املشكالتحل  -
 املناقشة واحلوار -

 االختبارات النظرية  -
 املشاريع البحثية  -
 املناقشات الصفية. -
  

 

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

 معرفة  مناذج بناء املنهج وعالقتها ابلنظرية .  1-3

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

 النظرية الرتبوية   (
 حل املشكالت . -
 التدريس التباديل. -
التعليم اإللكرتوين  -

 والتعاوين.
 العصف الذهين -
 التطبيق العملي -
املــــــــنــــــــاقشــــــــــــــــــات  -

 اجلماعية
 حل املشكالت  -
التعليم اإللكرتوين  -

 والتعاوين.
 العصف الذهين -
 التطبيق العملي -
املــــــــنــــــــاقشــــــــــــــــــات  -

 اجلماعية 

 االختبارات النظرية -
 املشاريع البحثية  -
 املناقشات الصفية. -
  
 االختبارات النظرية -
 املشاريع البحثية  -
 املالحظة املنظمة     -

 

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

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

يصـــــــــــمم وحدة تعليمية يف )–القدرة على  االســـــــــــتقراء والقياس  2-4
 النظرايت(ضوء إحدى 

 القدرة على بناء منوذج لتطوير منهج يف جمال التخصص.  2-5
 القدرة على احلوار واملناقشة وإبداء الرأي يف  نظرايت املناهج .  2-6
القدرة على وضع تصور لتطوير منهج دراسي يف جمال التخصص   2-7

 ( يف ضوء أحد النماذج 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
االستعداد  للتجاوب مع اآلخرين يف أثناء مناقشة واقع  نظرية - 3-1

 املنهج   .
 التعليم التعاون -
 العصف الذهين -
 حل املشكالت -
 التعلم الذايت  -

مالحظـــة  -املالحظـــة -
االســتعداد والرغبة يف 
املشــــــاركة يف املواقف 

 املختلفة.
التعـــاون مع اآلخرين  يف حتــديــد الفرق بني النظريــة يف العلوم - 3-2

 االجتماعية والرتبوية والتطبيقية   .
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التعـــاون مع اآلخرين  يف حتليـــل  بعض املنـــاهج التعليميـــة يف - 3-3
 ضوء مناذج بناء املنهج والنظرايت املنبثقة منها .  

 حلقات النقاش . -
 التعلم التعاوين  -
 التدريس التباديل  -
 التعلم الذايت  -

تقومي أداء املتعلمني  -
يف أثـــــنــــــاء   عـــــر  
 التكليفات واألعمال

تقســــيم  املتعلمني إىل  -
فــرق عــمــــــل إلجنــــــاز 

 املختلفةالواجبات 
 

االعتمــاد على الــذات يف توظيف احلــاســــــــــــب اآليل وتقنيــات -  3-4
 التعليم احلديثة يف عر  موضوعات املقرر.

الشـــــــــــعور بتحمل املســـــــــــؤولية حنو اختيار وتطوير مناذج بناء -  3-5
 املنهج وتطويره 

الشـــعور بتحمل املســـؤولية حنو وضـــع تصـــورات مقرتحة لتطوير - 3-6
 املنهج يف ضوء النظرايت   . 

الشـــــــــــعور أبمهيــة النقــد البنــاء لتطوير املنــاهج التعليميــة وربطهــا   3-7
 ابلنماذج والنظرايت  .

 التعليم التعاون -
 العصف الذهين -
 حل املشكالت -
 التعلم الذايت  -
 حلقات النقاش -

 تقومي أداء الطالب . -

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
األســـاليب اإلحصـــائية والرايضـــية املناســـبة ) املتوســـط توظيف - 4-1

احلســـــايب ،النســـــبة املئوية، التكرارات يف  حتليل الربامج التدريبية 
 وتنفيذها وتقوميها واليت يكلف املتعلمون إبعدادها.

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

 

 االختبارات التحريرية  -
تـــكـــلـــيـــفــــــات إبجـــراء  -

البحوث ابســـــــــتخدام 
 التقنيات احلديثة .

تــكــلــيــفــــــات بــتــقــــــدمي  -
عرو  صفية  وتقدمي 
الــتــغــــــذيــــــة الــراجــعــــــة 

 التقوميية.
 

القــدرة على اختيــار طرق عر  منــاســـــــــــبــة )توظيف عنصـــــــــــر - 4-2
 movie-الصــوت والصــورة من خالل برانمج)صــانع األفالم

maker ). عند عر  األعمال 
توظيف مهارات احلوار واالتصــــــــال اللغوي اجليد   ومهارات   - 4-3

 العر  و اإللقاء يف أثناء احملاضرة .
 توظيف الربامج األلكرتونية يف حتليل البياانت الكمية . -  4-5

توظيف الربيد اإللكرتوين يف إرســـــــال الواجبات ألســـــــتاذ املقرر - 4-6
 واستقبال املالحظات منه ،والتواصل مع اآلخرين.
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توظيف اللغة العربية الســـليمة شـــفهياً وكتابياً يف أثناء املناقشـــات  4-7
 وتقدمي العرو .

ــة بني الزمالء من خالل املواقع  4-8 ــدي توظيف جمموعــة النقــاش الربي
 اإللكرتونية .

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 مقارنة بني  النظرية يف العلوم الرتبوية والعلمية . 5-1

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

 

 املالحظة املباشرة -
  حتليل احملتوى -
 مشروعات  حبثية . -

 
ممــارســـــــــــــة مهــارات العر  واإللقــاء أثنــاء عر  املوضـــــــــــوعــات  5-2

 والتكليفات .
 التعليمية وتقوميها يف ضوء النماذج .حتليل املناهج  5-3

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

إعـداد خطوات إجرائيـة لبنـاء منـاهج تعليميـة يف ضـــــــــــوء إحـدى  5-5
 نظرايت املنهج 

 تصميم وحدات تعليمية. 5-6
 

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:-6
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشـــروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

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

التقييم 
 النهائي

االجتماعية  يف العلوم النظريةبني  والفرقالرتبوية كتابة تقرير واقع النظرية  1
 والطبيعية. .

 %5 األسبوع الثالث

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

 %5 األسبوع السادس مصادر بناء النظرية الرتبوية : إعداد مقالة علمية عن  3
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 %5 األسبوع السابع كتابة تقرير عن لتطور التارخيي لنظرية املنهج .   4

5 
ــابــة تقرير عن نظريــة املنهج وعالقتهــا  بنمــاذج بنــاء املنهج الــدراســـــــــــي كت

 وتطويره .
 إعداد خمطط ذهين لنماذج بناء املنهج اخلطوات واملميزات  

 %10 األسبوع التاسع

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

7 
إعداد أنفوجرافيك عن النظرية اجلوهرية  من حيث املفهوم واخلصـــــــــــائص  

 والعناصر والتطبيقات  . 
 %10 األسبوع احلادي عشر

 %5 األسبوع الثاين عشر كتابة تقرير عن النظرية الربامجاتية .     8
 %5 األسبوع الثالث عشر كتابة مقالة علمية النظرية البوليتكنيكية . 9
 %5 األسبوع الثالث عشر كتابة تقرير عن نظرية املنهج اإلسالمية .   10
 %40 األسبوع السادس عشر اختبار هنائي  14

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر 

 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر  يف كل أسبوع(. 
  

ســــاعات 3عضــــو هيئة التدريس  مبعدل االســــتشــــارات واإلرشــــاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للســــاعات املكتبية ل
 أسبوعيا .

 كما يتم ختصيص وسائل للتواصل األلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة املناسبة .
 مصادر التعّلم

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .1
:ترمجة ممدوح حممد ســـــــــــــليمان وآخران ،الطبعة الثانية ،القاهرة :الدار  نظرية املنهجم( 2001بوشـــــــــــــامب ،جورج ) -

 العربية للنشر والتوزيع .
 ، مكة املكرمة ، املؤلف. نظرية املنهج  م(1997موسى ،عبد احلكيم )  -
 ،القاهرة : مكتبة بستان املعرفة . نظرية املنهج والنموذج الرتبويم( 2006قالدة ، فؤاد سليمان )  -
، ترمجة إبراهيم حممد الشـــافعي ، الرايض ، جامعة امللك  نظرايت املنهج أو توجهاتهم( 1996ب )   ميللر ،جون -

 سعود 
 ،القاهرة: دار الفكر العريب . نظرايت املناهج الرتبويةم( 2015مدكو، علي أمحد ) -
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 ،عمان ، األردن: دار الفرقان . املنهج الرتبوي من منظور إسالميم( 1992نشوان ،يعقوب حسني ) -
 ، القاهرة : مكتبة األجنلو . النظرية الرتبوية وأصوهلا والنفسيةم( 1980فهمي،حممد سيف الدين )  -
 ،الرايض : دار النشر الدويل . أساسيات املناهج( 2000املكاوي ، حممد أشرف )  -
تطويره ، حترير: -تنظيماته -بناؤه–ســـــســـــه ( املنهج املدرســـــي املعاصـــــر أ2009عبداحلليم ،أمحد املهدي وآخرون ) -

 رشدي أمحد طعيمة ، عمان ، األردن : دار املسرية 
م( االجتاهات احلديثة يف ختطيط املناهج الدراســــية يف ضــــوء التوجهات اإلســــالمية ، 2001شــــوق ، حممود أمحد ) -

 القاهرة : دار الفكر العريب .
الدراســــــــي والتنمية املتكاملة يف جمتمع املعرفة ،القاهرة :  م( مفهومات املنهج2006حممود ،صــــــــالح الدين عرفة )  -

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

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

  الدورايت احملكمة الرتبوية يف اوعية النشر املختلفة يف املنظمات العاملية :
م(بنية النظرية الرتبوية عند ابولو فريي ،جملة عامل الرتبية ،املؤســــســــة العربية لالســــتشــــارات 2008أمحد ،ملياء حممد ) -

  135-73،(24) 8العلمية وتنمية املوارد البشرية ،القاهرة ،
م ( الكتــاب العلمي املؤمتر اخلــامس إلعــداد املعلم ) إعــداد املعلم وتــدريبــه يف ضـــــــــــــــوء 2016جــامعــة أم القرى )  -

 كلية الرتبية .  –مطالب التنمية ومستجدات العصر ، مكة املكرمة 
دايت  )معلم م ( الكتاب العلمي املؤمتر الدويل : املعلم وعصـــــــــر املعرفة الفرص والتح2017جامعة امللك خالد )  -

 . متجدد لعصر متغري (، أهبا : كلية الرتبية
 

، ذات الصــــــــــلة إبعداد املعلم  وتدريبه أثناء اخلدمة ، من مؤمترات اجلمعية املصــــــــــرية للمناهج وطرق التدريس أعمال 
 مثل:

 م . 2002 –مناهج التعليم يف ضوء مفهوم األداء  -
 .م 2003 –مناهج التعليم واإلعداد للحياة املعاصرة  -
 م .2005 –مناهج التعليم واملستوايت املعيارية  -
 م .2006 –مناهج التعليم وبناء اإلنسان العريب  -
 م . 2007 –مناهج التعليم يف ضوء معايري اجلودة  -
 جملة رسالة اخلليج العريب -
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 . 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.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saليم يف اململكة العربية السعودية  املشروع الشامل لتطوير مناهج التع -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. قواعد املعلومات املتاحة -
 (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 

http://kacst.summon.serialssolutions.com/
http://kacst.summon.serialssolutions.com/
http://kacst.summon.serialssolutions.com/
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 احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج . أدرج أي 4

 حزمة برانمج مايكروسفت أوفيس وما يتضمنه من برامج كربانمج العروض التقدميية  -
 كل ما هو جديد من الربجميات واألسطواانت املدجمة املتعلقة مبفردات املقرر. -

 املرافق املطلوبة
ذلك حجم القاعات الدراســــــــــية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل بنّي متطلبات املقرر الدراســــــــــي من املرافق مبا يف 

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر ، واملعامل، وغريها(: .1

 قاعات دراسية جمهزة تقنياً 
 مصادر تقنية )أدوات عر  البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها:  .3

 توفري شبكة )اإلنرتنيت(
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

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

 .املقرر طالب من عينة مقابلة -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالذايت  التقييم -
 .القاعة الدراسية داخل اللفظي التفاعل لقياس أداة استخدام -
 .دعم النظراء -
 .املقرر تدريس يف املشاركني الزمالء آراء استطالع -
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 تطوير التدريس: إجراءات
 والعمل على توظيفه يف املقرر. حبوث تعليم وتعلم الرايضيات لمتابعة ما يستجد يف جما -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 .)دعم النظراء( االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات -
  عي االلكرتوين.وسائل التواصل االجتما -

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

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

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

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

 
 سيد شعبان عبد العليماسم منسق املقرر: د. 
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 التفسري وعلوم القراناسم املقرر: 
  2-020170112رمز املقرر: 

 جامعة أم القرى . اسم املؤسسة التعليمية:
 قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة /كلية الرتبية   القسم: /لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 (2-020170112) القرآن سم املقرر ورمزه: التفسري وعلوم ا -1

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
)متطلب . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه يف ختصص األصول اإلسالمية للرتبية 3

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

 املستوى األول.راسي: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الد4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

احملاضرات التقليديةقاعات  .ه  %50 النسبة: √ 

    

 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .و

    

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

    

 %10 النسبة: √ ابملراسلة .ح

    



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 القرىجامعة أم 

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Quran University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

 %20 النسبة: √ أخرى ورش العمل وحلقات التدريب  .ط
 

 تعليقات:
 األهداف

ما هدف املقرر الرئيس : تعريف الطالب  ابملفسرين من الصحابة والتابعني ومصادر التفسري  ومدارسة وطريقة االستنباط 
 من آايت الذكر احلكيم 

 األهداف الفرعية : 
 التعرف على اشهر املفسرين من الصحابة كعبد هللا بن عباس وتالميذه    •
 القرطيب وابن اجلوزي وابن كثر...اخلالتعرف على مصادر التفسري كتفسري الطربي و  •
 التعرف على أهم مدارس التفسري كالتفسري ابملأثور والتفسري العقل والتفسري ابللغة..اخل   •
 التعرف على اسباب النزول وامهيتها يف تفسري اآلايت  •
 ة..اخلالتعرف على ابرز مسات منهج الصحابة يف التفسري كتفسري القرآن ابلقرآن وتفسري القرآن ابلسن •
 التعرف على استخراج املضامني الرتبوية من اآلايت  •
 دراسة لبعض اآلايت واستخراج املضامني الرتبوية منها •

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

 متابعة الدراسات السابقة واحلديثة لرسائل املاجستري والدكتوراه املتعلقة ابملوضوع   •
 من خالل القراءة يف وثيقة الرؤية 2030تطوير املقرر حسب الرؤية  •
 بتفسري القرآن متابعة املؤمترات املتعلقة  •

 ة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدموصف املقرر الدراسي  .ج
وصف عام للمقرر: يهتم املقرر بتعريف الطالب ابملصدر األول يف الرتبية اإلسالمية وهو القرآن الكرمي عن طريق تعريفه 

قرآن بكيفية االستفادة من هذا املصدر ابلتعرف على مصادر التفسري وأنواع مدارسه  وابملنهج السليم يف أتويل آايت ال
 ويهدف يف هناية املطاف إىل استخراج مضامني تربوية من اآلايت الكرمية
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 مقدمة عامة عن املقرر -

 4 2 اتريخ  القرآن ونزوله وتدوينه وتفسري الصحابة للقرآن 

 4 2 التعرف على اشهر املفسرين من الصحابة ومن التابعني ومن بعدهم  •
 2 2 التعرف على أهم مدارس التفسري ومسات كل مدرسة     •
التعرف على أهم منهج السلف يف أتويل القرآن واشهر مصادر التفسري  •

 6 3 ابملأثور 

 4 2 التعرف على أساليب التفسري كالتفسري املوضوعي  •
 6 2 التفسري التحليلي  •
 4 2 التفسري اإلمجايل  •
 2 1 مناذج لدراسة مواضيع تربوية من خالل القرآن الكرمي  •

 32 16 االختبار النهائي 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
حماضرا 

 ت
 دروس 
 إضافية

معامل 
أو 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     15 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات املعتمدة

 

 ساعات  4عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:   .3

 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .4
 تدريسها
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 اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم : ضع طرق التقييم اثلثاً  -

املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال 
 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 خمرجات التعلم للمقررجدول 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
احملاضرة واإللقاء ابستخدام جهاز  أن يلم الطلبة أبشهر املفسرين من الصحابة 1-1

عرض البوربوينت، واحلوار واملناقشة 
املوجهة اهلادف ، واجبات قصرية 

 فردية واسبوعيا لتحضري الدرس 
 

الواجبات 
 الفردية

 املناقشة أن يوضح الطلبة الفروق بني مدار التفسري املتنوعة 1-2
مدارس أن يشرح الطلبة أهم مسات كل مدرسة من  1-3

 التفسري
 

  أن يقدم الطلبة أهم منهج الصحابة يف التفسري 1-4
 املهارات املعرفية 2
إحدى طرائق التعلم القائمة على  يقارن بني التفسري ابملأثور وبني التفسري العقلي     2-1

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
أو التعلم النشط، املعتمدة على 

املشاركة العلمية ، العصف الذهين 
 ، احلوار واملشاركة اجلماعية 

 التقومي الذايت 
ينقد الطالب مناذج من التفاسري املعاصرة اليت خالفت  2-2

 التفسريمنهج الصحابة يف 
 تقومي االقران 

يستعرض الطلبة خطوات اسلوب التفسري املوضوعي  2-3
 والتحليلي واالمجايل

 

  يقدم الطلبة أهم مصادر التفسري وتصنيف كل تفسري  2-4
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
احلوار واملناقشة اجلماعية ، تقدمي  العروض اجلماعية 3-1

العروض احلاسوبية اجلامعية ، 
التكليف داخل جمموعات عمل 

 مشرتكة 

املالحظة 
 واملتابعة

 تقييم األقران  التجاوب مع الزمالء يف التكاليف اجلامعية 3-2
  ورش العمل اجلماعية وحلقات النقاش 3-3
  حسن التعاون البناء بني الطلبة 3-4
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 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة  4-1

 أبسلوب مناسب.
تنفيذ واجبات مجاعية ، استخدام 

التقنيات احلديثة يف العرض 
واملناقشة ، استخدام تقنيات 
املعلومات يف البحث ومجع 

 املعلومات 

 املناقشة واحلوار

يستنتج فرص جديدة ومتميزة يف خلق فرص حديثة  4-2
يف ابداع اراء تربوية حتقق حاجات األمة يف عصران 

 الراهن يف ضوء التجربة التارخيية  

 تقيم األقران

حقيبة اجناز  مهارة استخدام التقنيات احلديثة 4-3
حتمل مجيع 

االنشطة 
 الفردية

العلمية خالل يكتب تقرير شامل عن املنجزات  4-4
 الفصل ملقرر

 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
5-1    
5-2    

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

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %20 الثالث  اعمال اسبوعية وفردية  1
 %30 الثالث تقدمي ملخص شفهيه  ابألدوار  2
 %50 السادس عشر حقيبة االجناز إلكرتونية جلميع األنشطة الفردية  3
   االختبار النهائي 4

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 والتفاعل مع طلباهتم واستفساراهتم .وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطلبة  •
 تكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطلبة يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات  •
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 تقدمي اإلرشاد األكادميي للطلبة يف أي وقت حيتاجونه. •
 تزويدهم ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل . •

 التعّلممصادر 
 الكتب املقررة املطلوبة:

 إبراهيم صاحل احلميضي         املدخل اىل التفسري املوضوعي
 ماهيته وضوابطه        مشعان سعود عبدالعيساوي -التفسري االشاري

 مقدمة يف أصول التفسري امحد بن تيمية
 مباحث يف التفسري املوضوعي مصطفى مسلم

 عبد السالم حممددراسات يف القرآن الكرمي حممد 
 املدخل إىل علوم القرآن حممد فاروق النبهان

 قواعد وضوابط التفسري عند ابن القيم علي حممد العمران
 التفسري واملفسرون حممد السيد الذهيب

 عبد املنعم النمر علم التفسري كيف نشأ وتطور حىت انتهى إىل عصران احلاضر
 جرير ، أبو جعفر الطربيجامع البيان يف أتويل القرآن حممد بن 

 مفاتيح الغيب أبو عبد هللا حممد بن عمر الرازي امللقب بفخر الدين الرازي 
 زاد املسري يف علم التفسري مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن اجلوزي

 اجلامع ألحكام القرآن عبد هللا حممد مشس الدين القرطيب
 املرافق املطلوبة

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:
( طالب مزودة بطاوالت مستديرة ومقاعد مرحية تساعد على العمل اجلماعي، ومكتبة صغرية تشتمل على املراجع واملواد 15)قاعة دراسية تتسع ل 

 العلمية املساعدة على حتقيق أهداف املقرر.
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:

 استخدام فاعلية السبورة الذكية . األفالم التعليمية.  -جهاز الب توب ، سبورة ورقية وأقالم 
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:

 ( اثبتة . نقطة اتصال ابإلنرتنت.data showجهاز عرض بروجيكتور اثبت ، شاشة عرض )
 الدراسي وإجراءات تطويره :تقومي املقرر 

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:1
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 منوذج تقومي مقرر دراسي، مناذج من  أعمال الطالب ،  االختبارات  التحصيلية الدورية والنهائية.
 القسم:.اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو 2

 احلوار والنقاش مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق هلم تدريس املقرر .
 التقييم الذايت لعضو هيئة التدريس وفق حمكات التقييم.

 .إجراءات تطوير التدريس:3
 متابعة الدورات اخلاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

 اجلامعات األخرى حمليا ودوليا.االتصال أبعضاء هيئة التدريس لنفس املقرر يف 
 متابعة ما يعرض يف االنرتنت حول املقرر والتعليم الفعال وكتابة تقرير عن ذلك وتقدميه للجنة التطوير واالعتماد الرباجمي.

ني، والتبادل بصورة .إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقل4
 دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة النظراء.
 تدقيق عينة من مناذج أنشطة الطالب وتكليفاهتم من قبل النظراء يف القسم.

 ة ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:.ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدوري5
 تبادل اآلراء مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف املقرر .

 القراءة املستمرة حول املقرر ومتابعة كل ما هو جديد مما له عالقة به يف قواعد البياانت والدورايت العلمية املتخصصة.
                             خالد حممد التوميأ.د.  اسم منسق الربانمج:
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 العلوم الرتبويةاسم املقرر: مناهج البحث يف 

 (3-020170113) رمز املقرر:
 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  هـ 1440-1-6اتريخ التوصيف: 

 كلية الرتبية -القسم: قسم  الرتبية اإلسالمية واملقارنة  -الكلية
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه

 (3-020170113) العلوم الرتبوية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: مناهج البحث يف 1
 ثالث ساعات.. عدد الساعات املعتمدة: 2
)متطلب  الدكتوراه يف األصول اإلسالمية للرتبية، . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 . (قسم
  األول.. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد5
 تزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد . املتطلبات امل6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: ال يوجد7

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

    
 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين

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

    
 - النسبة: - ابملراسلة

    
 - النسبة: - أخرى تذكر
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 تعليقات:

 األهداف .أ
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ية. و الرتب العلومإكساب الطلبة األطر املهارات التطبيقية اخلاصة مبناهج البحث يف 
لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 جمال الدراسة(.   أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف 
املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء  -

 هيئة التدريس والطالب.
 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية ملناهج البحث يف جمال أصول الرتبية. -
 ت املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص.متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعا -
استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة مبناهج ومناهج  -

 البحث يف أصول الرتبية. 
-  

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

.................................................... 
 

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

 وصف عام للمقرر:
وتطبيقها،  مناهج البحث يف العلوم الرتبوية على كيفية استخدام الطالب يهدف هذا املقرر إىل تتدريب -

وحتديد املنهج البحثي املالئم جلمع وحتليل البياانت، ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نتائجها 
 وتفسريها، وكتابة التقرير النهائي للبحث.

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6
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 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس

 4 2 الرتبويةالعلوم يف  الكميةالبحوث 
 2 1 العلوم الرتبوية.البحوث النوعية يف 

 4 2 تصميمات البحوث الكمية يف جمال أصول الرتبية.
 4 2 البحوث النوعية يف جمال أصول الرتبية.

 2 1 طرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث النوعية يف جمال أصول الرتبية.
البحث  –البحث االثنوجرايف  –التارخيي تصاميم ومناهج البحث النوعي )البحث 

 التحليلي( يف جمال أصول الرتبية.
2 4 

 –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث املختلطة يف جمال أصول الرتبية ) خصائصها
 معايري تقوميها( –حتدايهتا

2 4 

 1 1 كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي يف جمال أصول الرتبية. 
 APA 1 1التوثيق يف قائمة املراجع ( وفقاً لـ –البحث العلمي ) التوثيق يف املنت التوثيق يف 

 

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

.................................................... 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
دروس  حماضرات 

 إضافية
معامل أو 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 ساعات التدريس الفعلية
28 - - - 

ساعات  4
)اختبار نصفي 

 وهنائي(
32 

 32 - - - - 2 الساعات املعتمدة
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  مالحظات جهة التحكيم
 

 ساعتان. التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .8

 
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .9

 تدريسها
 خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً 
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً 

: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر لثاً اث
املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 

 جماالت التعلم. يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 أن يكون قادراً على: الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1

ناهج البحث يف جمال األطر العلمية ملأن يتعرف على  1-1
  .أصول الرتبية

احملاضرة ابستخدام  -
 العروض التقدمية.

احلوار واملناقشة  -
 املوجهة اهلادف.

األنشطة التطبيقية -
 ومهام األداء.

 االختبارات القصرية -
 االختبارات النصفية -
 االختبارات النهائية. -

 
 ومناهج البحوث الكميةأن يتعرف على تصاميم  1-2

 .يف جمال أصول الرتبيةوالنوعية واملختلطة 
أن يستعرض طرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث  1-3

 .يف جمال أصول الرتبيةوالنوعية واملختلطة  الكمية
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

أن يتعرف على كيفية كتابة التقرير النهائي للبحث  1-4
  .يف أصول الرتبية

 

 املعرفيةاملهارات  2
أن حيدد الكفاايت واملهارات األساسية لالختيار  2-1

 الصحيح للمنهج البحثي األكثر مالئمة.
 العصف الذهين  -
اسرتاتيجية التعلم  -

 االستكشايف
إحدى طرائق التعلم  -

القائمة على مركزية 
املتعلم مثل التعلم 

التعاوين، التعلم النشط، 
املعتمدة على تصميم 

األداء وفقا مهام 
 لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات البحوث  2-2
 الكمية والنوعية واملختلطة ويفسرها. 

أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة  2-3
 أبنشطته وواجباته ومشاريعه. 

أن ينظم العمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فعال،  2-4
حلل مشكالت معقدة توفرها مهمة األداء املعطاة، 

 ويقرتح منهجية متكاملة حللها.

 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها  3-1

 يف الوقت احملدد. 
 التعلم الذايت  -
التعلم التعاوين،  -

التعلم النشط، املعتمدة 
على تصميم مهام 
األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

 تكليفات فردية  -
 تكليفات مجاعية  -
التقومي الذايت، وتقومي  -

 األقران. 
 

أن يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته  3-2
واجملموعات األخرى، وميارس دور القيادة إذا 

 بكفاءة ومتيز. أسندت إليه
أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة  3-3

جيدة ألنشطة ومشاريع اجملموعات األخرى أثناء 
 عرضها.

3-4 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

أن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به ضمن  3-5
 الفريق الذي يعمل معه، وينجزه يف الوقت احملدد.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن حيلل البياانت البحثية ابستخدام الربجميات  4-1

منهج حبثي من املناهج احلاسوبية املناسبة لكل 
 البحثية اليت مت دراستها.

 التعلم الذايت  -
 التعلم التعاوين. -
 التعلم النشط -

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء 
 –مهارات االتصال 
مهارات تقنية 

املعلومات واملهارات 
 العددية (

أن يُعد تقريرا وافياً عن عمق الظاهرة والنتائج  4-2
املتحصل عليها كمخرجات للبحوث الكمية 

 والنوعية واملختلطة 
جمموعته أن ينجز مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع  4-3

الستخدام منهج حبثي مالئم ملعاجلة بياانت يتم 
 تطبيقها فعلياً.

أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت  4-4
وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد واستقراء النتائج 

 واالستنتاجات.
أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف  4-5

القضااي وإيضاح النتائج البحث العلمي، وحبث 
 والتوصيات

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

5-1  

أن يؤدي الطالب عرضاً لنماذج من مناهج  -
البحث املختلفة يف جمال أصول الرتبية )الكمية 

 والنوعية واملختلطة ( وحتليلها. 
 

إحدى طرائق التعلم 
القائمة على مركزية 
املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، أو التعلم 

داء وصفية قاعدة أ
(Rubric)  لتقومي

الدقة يف تصميم وتناول 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

النشط، املعتمدة على 
تصميم مهام األداء 
 وفقا لسياق احلياة.

عناصر املنهجية اليت 
 اختريت لتناول املشكلة.

 
  مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من 
 التقييم النهائي

1 
على مدار الفصل  تكليفات وأنشطة فردية

 الدراسي
10% 

 %10 14 تكليفات وأنشطة مجاعية  2

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

15 5% 

 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5

6 
أسبوع االختبارات  اختبار هناية الفصل الدراسي

 النهائية
40% 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر 

 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
عل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفا -

 وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم بواقع ساعتان أسبوعيا.
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تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب  -
 يف أي وقت حيتاجونه..
 مصادر التعّلم

  أدرج الكتب املقررة املطلوبة:. 1
 عمان: دار اليازوري العلمية.  البحث العلمي: الكمي والنوعي،(. 2010، السامرائي، إميان ) قنديلجي، عامر -
 . القاهرة: عامل الكتب.تصميم البحوث الكيفية: ومعاجلة بيناهتا إلكرتونياً (. 2006زيتون، كمال عبداحلميد ) -

- Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 
Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston, MA: Pearson. 

- Hesse-Biber, S. N. (2012). Mixed methods research: merging theory with practice. New 
York: The Guilford Press.    

- -Murray, R. (2011). How to Write a Thesis (3th ed.). New York: McGraw-Hill.  
- Walliman, N. (2011). Research Methods: The Basics. London: Routledge. 
 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: 2 
- International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods (IJQQRM) - 
- Journal of Mixed Methods Research- 
- American Psychological Association (APA) 
- Qualitative Research Journal 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3 -
- http://journals.sagepub.com/home/mmr  
- -http://www.eajournals.org/journals/international-journal-of-quantitative-and-

qualitative-research-methods-ijqqrm  
- https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 
- ttp://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qrj 
- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, 

Sage, Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 على حسب االحتياج :  جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، والربامج اإلحصائية -

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
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-SPSS 
software-statistics-https://www.ibm.com/analytics/spss 

 توجد برامج حاسوبية ميكن أن تساعد يف حتليل البياانت النوعية مثل: -
  Transanaبرانمج للبياانت املسجلة صوت وفيديو  -       

https://www.transana.com/ 
 Nvivoللبياانت املكتوبة برانمج  -

https://www.qsrinternational.com/nvivo/home 
 يدعم اللغة العربية MAXQADبرانمج  -

https://www.maxqda.com/ 
  QSR N6برانمج  -

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

 

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

.................................................... 
 

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

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل  20 -

 طالب
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4

  طالب. 15قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5

 ,SPSS, Transana, Nvivoالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
MAXQAD 

  مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .6

https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.transana.com/
https://www.transana.com/
https://www.transana.com/
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
https://www.maxqda.com/
https://www.maxqda.com/
https://www.maxqda.com/
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س

 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 التغذية الراجعة والسريعة ابجتاهني. -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQالناقد )مقياس التحري  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير  – .ص

 الفصلية للطالب .
ن( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقرا - .ض

 املختلفة حملياً وإقليماً.
 إجراءات تطوير التدريس: .ط
تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات  - .ظ

تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس  واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف التدريس، واليت
 وتطويرها.

إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات  - .ع
 .العلمية

حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة  - .غ
 التدريس لالستفادة منها. ىف

استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل  - .ف
     مع إحداث تعديالت يف حمتوي املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.
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إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايري  .ق
تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس 

 من مؤسسة أخرى(:
 جمتمعات التعلم ابلقسم.مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج  - .ك
تدقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي  - .ل

 التخصص.
التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس املقرر جبامعات  - .م

 أخرى.
 عة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراج .ن
تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر  - .ه

 وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث ووضع خطط التحسني املستقبلية.
طويره من قبل النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابلقسم والكلية واجلامعة، مراجعة تقييم املقرر وإجراءات ت - .و

  وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً  - .ي

 ديثة، مع  املراجعة الدورية لنتائج تقرير املقرر والربانمج.للمعطيات احل
تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها،  -

نقاط القوة/ نقاط الضعف ، الفرص املتاحة /التهديدات  SWOT Analysisمع حتليل الوضع الراهن 
 .لالعتماد الوطين ألسس التخطيط االسرتاتيجي NAQAAEاستناداً ملعايري احملتملة ، 

 
 اسم منسق الربانمج: ا.د. خالد حممد التومي
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 (2) اسم املقرر الدراسي النظرية الرتبوية اإلسالمية
 (2-020170114) رمز املقرر:

 القرى .جامعة أم  اسم املؤسسة التعليمية: هـ.26/1/1440  اتريخ التوصيف:
 قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة /كلية الرتبية   القسم: /لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 (.2-020170114) (، رمزه2اإلسالمية ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: النظرية الرتبوية 1
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان  2
يف األصول اإلسالمية للرتبية  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه3

 )متطلب قسم يقدمه قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة(.
 ول.الدراسي: األ. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر 4
 املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد  .5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %70 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(

    

 %10 النسبة: √ ابملراسلة
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 %20 النسبة: √ أخرى ورش العمل وحلقات التدريب 
 

 تعليقات:
 األهداف

     اإلسالمية.التعرف بشكل موسع على النظرية الرتبوية  ؟ما هدف املقرر الرئيس
 األهداف الفرعية : 

     اإلسالمية.التعرف على مفهوم اصول النظرية الرتبوية  •
     اإلسالمية.ادراك معىن خصائص وجماالت النظرية الرتبوية  •
   اإلسالمية.التعرف على خطوات بناء النظرية الرتبوية  •
 .الرتبوية العاملية والثنائيةحتليل مفهوم النظرية  •
  .التعرف على النظرية الرتبوية االسالمية يف العملية التعليمية  •
  .معرفة النظرية الرتبوية االسالمية يف بناء املنهج الرتبوي •
 .معرفة تطور النظرية الرتبوية االسالمية ملواكبة تغريات العصر  •

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

 الدراسة(.
 متابعة الدراسات السابقة واحلديثة لرسائل املاجستري والدكتوراه املتعلقة ابملوضوع   •
 من خالل القراءة يف وثيقة الرؤية 2030تطوير املقرر حسب الرؤية  •
 مراجعة حمركات البحث العلمي يف قوقل  •

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

وصف عام للمقرر:  يهتم املقرر بتزويد الطلبة مبفهوم النظرية الرتبوية االسالمية خصائصها وجماالهتا 
 2030والبنائية والتعليمية وكيف ميكن تطويرها ملواكبتها العصر الراهن يف ضوء الرؤية 

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 القرىجامعة أم 

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Quran University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
عدد  املوضوعاتقائمة 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس

 4 2 النظرية الرتبوية االسالمية مفهوم  -
 4 2 فهم  اصول النظرية الرتبوية االسالمية     -
 2 2 اإلملام بـ خصائص وجماالت النظرية الرتبوية االسالمية     -
 6 3 معرفة خطوات بناء النظرية الرتبوية االسالمية   -
 4 2 حتليل مفهوم النظرية الرتبوية العاملية والثنائية -
 6 2  .إدراك معىن النظرية الرتبوية االسالمية يف العملية التعليمية -
 4 2 حتليل النظرية الرتبوية االسالمية يف بناء املنهج الرتبوي  -
 2 1 . معرفة تطور النظرية الرتبوية االسالمية ملواكبة تغريات العصر -
 32 16  .االختبار النهائي -
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 
حماضرا 

 ت
 دروس 
 إضافية

 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو

 30     15 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات املعتمدة

 

 ساعات  4عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:  

 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها 
 واسرتاتيجيات تدريسها
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 :حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم أوالً 

 املناسبة.
 طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب اثنياً 
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق اثلثاً 

خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم 
  أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.متكاملة، مع مالحظة 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
أن يلم الطلبة مبعىن اصول النظرية الرتبوية  1-1

 االسالمية    
احملاضرة واإللقاء ابستخدام 

جهاز عرض البوربوينت، 
واحلوار واملناقشة املوجهة 
اهلادف ، واجبات قصرية 
فردية واسبوعيا لتحضري 

 الدرس 
 

الواجبات 
 الفردية

أن يوضح الطلبة خصائص وجماالت النظرية  1-2
 الرتبوية االسالمية    

 املناقشة

أن يشرح الطلبة خطوات بناء النظرية الرتبوية  1-3
 االسالمية  

 

أن مييز الطلبة بني النظرية الرتبوية العاملية  1-4
 والثنائية

 

 املهارات املعرفية 2
يقرتح فرص جديدة لبناء النظرية الرتبوية  2-1

 االسالمية    
إحدى طرائق التعلم القائمة 

على مركزية املتعلم مثل 
التعلم التعاوين، أو التعلم 

النشط، املعتمدة على 

 التقومي الذايت 

الرتبوية االسالمية يف حيلل مفهوم النظرية  2-2
 العملية التعليمية

 تقومي االقران 
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يقارن  الطلبة بني الرتبية الفردية والرتبية  2-3
 االجتماعية

املشاركة العلمية ، العصف 
الذهين ، احلوار واملشاركة 

 اجلماعية 

 

ابراز معامل النظرية الرتبوية االسالمية يف  2-4
 الشخصية

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
احلوار واملناقشة اجلماعية ،  العروض اجلماعية 3-1

تقدمي العروض احلاسوبية 
اجلامعية ، التكليف داخل 

 جمموعات عمل مشرتكة 

املالحظة 
 واملتابعة

 تقييم األقران  التجاوب مع الزمالء يف التكاليف اجلامعية 3-2
  ورش العمل اجلماعية وحلقات النقاش 3-3
  حسن التعاون البناء بني الطلبة 3-4
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء  4-1
 هادفة أبسلوب مناسب.

تنفيذ واجبات مجاعية ، 
استخدام التقنيات احلديثة 

يف العرض واملناقشة ، 
استخدام تقنيات املعلومات 
 يف البحث ومجع املعلومات 

 املناقشة واحلوار

يستنتج فرص جديدة ومتميزة يف خلق فرص  4-2
 حديثة يف بناء النظرية الرتبوية االسالمية  

 تقيم األقران

حقيبة اجناز   مهارة استخدام التقنيات احلديثة 4-3
حتمل مجيع 

 االنشطة الفردية
يكتب تقرير شامل عن املنجزات العلمية  4-4

 خالل الفصل ملقرر
 

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

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %20 الثالث  اعمال اسبوعية وفردية  1
 %30 الثالث تقدمي ملخص شفهيه  ابألدوار  2

 %50 السادس عشر حقيبة االجناز إلكرتونية جلميع األنشطة الفردية  3
   االختبار النهائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع 

 ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
مع طلباهتم  وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطلبة والتفاعل •

  .واستفساراهتم
 تكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطلبة يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات  •
 تقدمي اإلرشاد األكادميي للطلبة يف أي وقت حيتاجونه. •
 تزويدهم ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل . •

 التعّلممصادر 
 الكتب املقررة املطلوبة:

 .ماجد عرسان الكيالين اإلسالمية.تطور مفهوم الرتبية 
 .حممود السيد سلطان اإلسالم.النظرية الرتبوية يف 

 .عبدالرمحن صاحل عبدهللا اإلسالمية.املناهج الدراسية وصلتها ابلنظرية الرتبوية 
 النظرية الرتبوية وأصوهلا الفلسفية والنفسية. فهمي، حممد سيف الدين 

 .جان بول رزفري .النظرايت الرتبوية احلديثة
 .فاطمة سامل عبدهللا  ابجابر .ابعاد نظرية الرتبوية الرتبية اإلسالمية يف السنة النبوية

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

deoband.com/arabic/magazine/tmp/1355651325fix3sub3file.htm 
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 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
https://platform.almanhal.com/Files/2/33594 

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

 الربجميات احلاسوبية السابقة

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

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:القاعات الدراسية واملختربات، وعدد 
 طالب 20قاعة تتسع لعدد  .7
مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: السبورة الذكية ، جهاز عرض   .8

 تلفزيوين ، سبورة زرقيه 
 جهاز عرض تلفزيوين .9

جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل  .10
 هبا(:

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .1

 ورقة امللخص للموضوعات  تقييم املقرر من قبل الطالبة •
 شرح املفردة االكثر غموضا •
 الراجعة السريعة بني االجتاهنيالتغذية  •

 تقييم  عضو هيئة التدريس  اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .1
 استشارة املدرسني يف نفس التخصص .2
 حضور الدورات التدريبية يف جمال البحث العلمي .3
  إجراءات تطوير التدريس: .4
 تبادل الزايرات واخلربات بني االقران يف التدريس  .5



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 القرىجامعة أم 

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Quran University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

 حضور دورات تدريبية يف عمادة التطوير املهين .6
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .7

واجبات مع أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من ال
 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تصحيح عينة من الواجبات من خالل مدرسني مستقلني  .8
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .9

 اجراء االحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية املتعلقة ابملوضوعات 
 حضور الدورات يف جمال االحباث التطوعية 

 واملشاركة يف املسابقات القائمة يف اجلامعة من خالل املراكز العلمية 
 منسق الربانمج: ا.د. خالد حممد التومي
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 التوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية اسم املقرر:
 (2-020170115) رمز املقرر:

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-1-10 اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية االسالمية واملقارنة -الرتبية -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 (.2-020170115) التوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
 للرتبية )متطلب ختصص(. صول اإلسالميةاألبرانمج الدكتوراه يف . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3
 املستوى األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6
 الرئيساملقر : املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 90 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين
    

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

 10 النسبة: √ ابملراسلة
    

  النسبة:  تذكر أخرى
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 تعليقات:

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

اكساب الطالبات يف جمال أصول الرتبية اإلسالمية املنهجية العلمية للتوجيه االسالمي للعلوم الرتبوية ، و تنمية مهارات 
 املؤصل الرتبوي واتقان توظيف املناهج العلمية لعملية اللتوجيه و التأصيل وادواهتا.

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

 ه اإلسالمي عرب قواعد البياانت يف النت .االطالع املستمر على اإلجنازات العلمية اإلسالمية يف جمال التوجي -1

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

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

 وصف عام للمقرر:
يهتم املقرر ببيان املنهجية العلمية للتوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية والذي يتضمن األساس املفاهيمي للعلوم الرتبوية ، والتوجيه 

وقواعده وامهيته ومكانته الرتبوية ، واألســـــــاس اجملايل والذي يهتم ببيان اجملاالت املعرفية للعلوم الرتبوية اليت تفتقر اإلســـــــالمي ، 
للتوجيه اإلسـالمي وابعاد التوجيه هلذه اجملاالت ، واألسـاس العلمي املرجعي والذي يهتم ببيان اهم العلوم الشـرعية اليت يسـتعني 

ية التوجيه والتأصيل واهم املصادر الشرعية  اليت يستقي منها املعرفة التوجيه  ويقيم عليها معايريه، هبا املؤصل الشرعي يف عمل
كما يهتم املقرر بتنمية مهارات التوجيه والتأصـــيل اإلســـالمي للعلوم الرتبوية ) مهارات علمية ، مهارات منهجية، مهارات لغوية 

ية التوجيه للعلوم الرتبوية وعر  مناذج هلا ، والتعرف على معوقات التوجيه  ، مهارات خلقية  ( ، والتدريب على ممارســـــــــــة عمل
 اإلسالمي للعلوم الرتبوية وسبل مواجهتها .

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 مفهوم املنهجية العلمية للتوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية . •
 مفهوم العلوم الرتبوية وماهيتها  •

1 2 
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 مفهوم التوجيه اإلسالمي  . •
 أمهية التوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية ومكانته الرتبوية ودوره . •
 قواعد التوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية ومعوقاته . •
 جماالت التوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية وابعاده . •

2 4 

 2 1 الرتبويني يف جمال التوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبويةجهود العلماء  •

 املرجعية العلمية للمؤصل الرتبوي  •
 أهم املصادر العلمية الشرعية  اليت يستقي منها املعرفة التأصيلية •
 أهم العلوم الشرعية املساندة للمؤصل الرتبوي الشرعي . •

2 4 

 مهارات التوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية  •
املهارات العلمية للمؤصل اإلسالمي الرتبوي واهم املعايري الشرعية العلمية  •

 لعملية التوجيه والتأصيل اإلسالمي .
 هبا يتحلى اليت السمات" الرتبوي اإلسالمي للمؤصل األخالقية املهارات •

 ". اإلسالمي الرتبوي املؤصل
 . الرتبوي اإلسالمي للمؤصل اللغوية املهارات •
 الرتبوي اإلسالمي للمؤصل العلمي البحث مناهج:  املنهجية املهارات •

 . منهج كل  وضوابط وأدوات

4 8 

 2 1 مناذج من التوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية •

 2 1 نظرة مستقبلية للتوجيه ) املعوقات ـ احللول املقرتحة ( •
 

 .................................................... .................... التحكيممالحظات جهة 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

      14 التدريس الفعليةساعات 
      28 الساعات املعتمدة
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة 
 ساعات  4

 

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

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

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

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
ادراك الفروقات املفاهيمية بني التأصيل ،  • 1-1

 التوجيه ، االسلمة 
ادراك مفهوم املنهجية العلمية لعلم التوجيه  •

 اإلسالمي للعلوم الرتبوية .
 ادراك مفهوم العلوم الرتبوية وماهيتها  •

 

 احملاضرات العلمية 
 املناقشة واحلوار 
 العروض التقدميية 
 التقارير العلمية 

 الذايتالتعلم 

احلوار واملناقشة ، 
 االختبارات

أمهية التوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية ومكانته الرتبوية  1-2
 ودوره

 احملاضرات العلمية 
 املناقشة واحلوار 
 العروض التقدميية 
 التقارير العلمية 

 التعلم الذايت

احلوار واملناقشة ، 
 االختبارات
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

للعلوم الرتبوية قواعد التوجيه اإلسالمي  • 1-3
 ومعوقاته .

جماالت التوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية  •
 وابعاده .

 املرجعية العلمية للمؤصل الرتبوي  •
جهود العلماء الرتبويني يف جمال االتوجيه  •

 اإلسالمي للعلوم الرتبوية
 مهارات التوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية

 احملاضرات العلمية 
 املناقشة واحلوار 
 العروض التقدميية 
 التقارير العلمية 

 التعلم الذايت

احلوار واملناقشة ، 
 االختبارات ، 
 التقارير العلمية

 املهارات املعرفية 2
تنمية مهارة حتليل ونقد ومقارنة املصطلحات  2-1

 واساسيات العلوم الرتبوية
 املناقشة واحلوار 

 التعلم التعاوين ، والذايت 
 احملاضرات العلمية

 ورقة عمل

تنمية مهارة نقد وتقييم اجلهود التأصيلية للعلوم الرتبوية   2-2
 "مناذج من التوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية"

 املناقشة واحلوار 
 التعلم التعاوين ، والذايت 

 احملاضرات العلمية

 ورقة عمل

 املناقشة واحلوار  التأصيل اإلسالمي الحد العلوم الرتبويةتنمية مهارة  2-3
 التعلم التعاوين ، والذايت 

 احملاضرات العلمية

 حبث علمي

تنمية مهارة التحليل والنقد لواقع معوقات التوجيه  2-4
اإلسالمي والقدرة على طرح واقرتاح رؤية مستقبلية 

 ملواجهتها
 
 

 املناقشة واحلوار 
 التعلم التعاوين ، والذايت 

 احملاضرات العلمية

 ورقة عمل
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
تنمية القدرة على النقد الذايت ونقد القرانء وفق  3-1

 معايري موضوعية .
 فريق العمل 

املشاركة يف احلوارات 
 الصفية 

 تقيم األداء الذايت 
 تقيم القرانء

 املالحظة .
 

 تقيم األداء الذايت  تنمية مهارة التعلم الذايت وحتمل املسؤولية 3-2
 تقيم القرانء

 املالحظة .
تقيم التكليف 

 الفردية.
 فريق العمل  تنمية مهارات فريق العمل واخالقياته . 3-3

املشاركة يف احلوارات 
 الصفية 

 تقيم األداء الذايت 
 تقيم القرانء

 املالحظة .
تقيم التفاعل 

اإلجيايب مع فريق 
العمل علميا 

 وخلقيا .
تنمية مهارة حسن االنصات والتقبل لالراء  3-4

 املطروحه ومناقشتها مبوضوعيه علمية
 املالحظة . املشاركات يف احلوار

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 الفصول االفرتاضية . واالستفادة منهامهارة توظيف التقنية  4-1

التدريب على استخدام 
الربجميات واملواقع يف 
 احلصول على املعرفة

تقيم املشاركات 
االلكرتونية 
 والتكاليف .
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

مهارة التواصل مع القرانء والعلماء شفهيا  4-2
 والكرتونيا

التواصل االلكرتوين عرب 
الربيد االلكرتوين واملواقع 

 العلمية 
 

تقييم التكاليف 
اليت يتم ارساهلا عرب 

 الربيد االلكرتوين

مهارة اعداد العرو  التقدميية وفق معايري علمية  4-3
 وفنية

تقيم العروض  اعداد العروض التقدميية
 التقدميية

 وجدت(املهارات النفسية احلركية )إن  5
5-1    
5-2    

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5  كتابة مقال عن توجيه املصطلحات واملفاهيم الرتبوية الدخيلة 1
 %5  الرتبويةتقرير لنقد وحتليل مؤلف علمي يف جمال أحد العلوم  2
 %5  تقرير عن احد اجلهود العلمية يف جمال التوجيه اإلسالمي العلوم الرتبوية 3
 %5  للتصدى هلا تقرير عن رؤية مستقبلية للتوجيه اإلسالمي يناقش فيه املعوقات وحلول مقرتحة 4
 %5  املشاركة يف احلوار واثراء املعرفة 5
 %15  العلوم الرتبويةحبث علمي عن توجيه أحد  6
 %60  االختبار النهائي 7

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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عتني اسبوعيا (  ، التواصل االلكرتوين عرب الربيد ، الساعات املكتبية : اربع ساعات أسبوعيا   ، االرشاد االكادميي :  ) سا
 التواصل عرب اجلوال .  

 مصادر التعّلم
 درج الكتب املقررة املطلوبة:ا

 هـ 1425، دار عامل الكتاب ، الرايض ،  مقداد ايجلن أساسيات التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم واملعارف والفنون.للدكتور •
معهد البحوث التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية ومناهجها من منظور إسالمي ، حامد سامل احلريب ، جامعة ام القرى ،  •

 العلمية 
 1997 واحياء الرتاث االسالمي، مركز حبوث الدراسات االسالمية،

 م 2002وأهدافها ، بدرية صاحل امليمان ، عامل الكتب السعودية ، حنو أتصيل إسالمي ملفهومي الرتبية  •
 .1995التأصيل اإلسالمي : التيارات الوافدة والفرق الضالة والفلسفات اهلدامه ، دار اهلداية ،  •
 هـ 1406،  1التوجيه اإلسالمي للعلوم الرتبوية ، عبد الرمحن صاحل عبد هللا ، دار املنارة للنشر  جدة ، ط •
 هـ .1417،  1التوجيه اإلسالمي لتاريخ الرتبية ، سند اليف احلريب ، معهد البحوث العلمية ، جامعة ام القرى ، ط •
لكرمي والسنة املطهرة ، مجيلة السقا ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، التوجيه اإلسالمي لعلم النفس يف ضوء توجيهات القران ا •

 جامعة ام القرى ،
 هـ1422قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة ،  

  هـ 1428املدخل اىل التأصيل اإلسالمي لعلم النفس ، صاحل الصنيع ، مكتبة الرشد ، الرايض ، 

 

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 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. -
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. -

 تطوير التدريس: إجراءات .أأ
 والعمل على توظيفه يف املقرر. األصول السياسية للرتبيةمتابعة ما يستجد يف جمال  -
 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(. -
  عي االلكرتوين.وسائل التواصل االجتما -

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

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

 املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية 
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا. -
 ملرتبطة ابملقرر.حتديث املصادر واملراجع العلمية ا -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
  .تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به -
  استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -

 منسق الربانمج: ا.د/ خالد حممد التومي
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 املعاصرة التعليمية السياساتاسم املقرر: 
 (2-020170116) رمز املقرر:

 إسم املؤسسة التعليمية        جامعة أم القرى ه26/1/1440  اتريخ التوصيف:
 الرتبية اإلسالمية واملقارنة.  -الرتبية القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 (2-020170116املعاصرة ) التعليمية ات. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  السياس1
 . عدد الساعات املعتمدة: )ساعتان(2
)متطلب  يف األصول اإلسالمية للرتبية الدكتوراه مج ان. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: بر 3

 كلية إجباري يقدمه قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة(. 
 .ولاملستوى األراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . السنة أو املستوى الد4
  .املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 العابدية للطالب –.فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الزاهر للطالبات 7
 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: .8

 %50 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية
    

 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين
    

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

  النسبة:  أخرى تذكر
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  تعليقات:

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟

إعداد وأتهيل ابحثني قادرين على فهم وحتليل وتقومي السياسات التعليمية، وقادرين على الربط بني السياسات 
  .العامة للدولة والسياسة التعليمية والرتبوية

 :ن يكون الطالب قادر علىويتوقع ابنتهاء تدريس املقرر أ
 تعرف املفاهيم األساسية للسياسة التعليمية وأمهيتها.  .1
 اإلملام أبهم االجتاهات واملبادئ اليت تقوم عليها السياسات التعليمية. .2
 تعرف السياسات التعليمية لبعض الدول املتقدمة يف اجملال التعليمي. .3
 إدراك التغريات العاملية املعاصرة وانعكاساهتا على السياسات التعليمية. .4
 يعاب التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية حمليا ودوليا.است .5
 حتليل السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية. .6
 مقارنة السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية بسياسات تعليمية يف دول أخرى. .7
 واملؤسسات حمليا ودوليا.اإلحاطة أببرز التحديدات الرتبوية يف النظم التعليمية على مستوى الربامج  .8
  .2030التعرف على التجديدات الرتبوية يف السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية وفق رؤية .9

 املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 .املراجعة الدورية للخطة الدراسية للمقرر يف جملس القسم 
  املقرتحات بصفة دورية لتحسني املقرر وتطويره وحتديث مراجعه.تقدمي 
 .استطالع آراء الطالب يف االستفادة من املقرر علميا وعمليا 
 .تصفح املواقع اإللكرتونية للوصول للمعلومات املطلوبة 
 .تتبع موضوعات املقرر ومفرداته على مواقع اجملالت والدورايت العربية والعاملية 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة وصف املقرر الدراسي 

 التعريفية أودليل الربانمج(. 
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 وصف عام للمقرر:
وأمهيتها وأهم التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية وحتليل  للسياسات التعليمية، االجتاهات احلديثة املقرر هذا يتناول

ومقارنتها ابلسياسات التعليمية لغريها من الدول املتقدمة يف جمال التعليم وأهم التجديدات وثيقة التعليم ابململكة 
 الرتبوية يف السياسات التعليمية ابململكة وغريها من الدول.

 
 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-1

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 التدريس 

 2 1 التعليمية وأمهيتها.مدخل مفاهيمي للسياسة  -
 2 1 أهم االجتاهات واملبادئ اليت تقوم عليها السياسات التعليمية. -
 4 2 التغريات العاملية املعاصرة وانعكاساهتا على السياسات التعليمية. -
 4 2 التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية حمليا ودوليا. -
 2 1 العربية السعودية.حتليل السياسة التعليمية ابململكة  -
مقارنة السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية بسياسات تعليمية يف دول  -

 أخرى.
3 6 

أبرز التجديدات الرتبوية يف النظم التعليمية على مستوى الربامج واملؤسسات حمليا  -
 ودوليا.

2 4 

العربية السعودية وفق التجديدات الرتبوية يف السياسة التعليمية ابململكة  -
 .2030رؤية

2 4 

 2 1 االختبار النصفي -
 2 1 االختبار النهائي -

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق

 30     15×2 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
مالحظات جهة 

 التحكيم
.................... .................................................... 

 
  التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة 

 
جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات خمرجات التعلم للمقرر وفقًا 

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

 التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت أوالً 
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً 
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر اثلثاً 

ات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجي
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 الوطين للمؤهالت

 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس 

 املعرفة 1
 يتعرف أهم االجتاهات يف السياسات التعليمية. 1-1
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خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 الوطين للمؤهالت

 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس 

1-2 
1-3 

 إدراك التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية.
 اإلملام ابلتجديدات الرتبوية للسياسات التعليمية

طريقة احملاضرة الدراسية ، املناقشة 
واحلوار، التعلم ابالكتشاف ، 
عصف ذهين، التعلم التعاوين 

استخدام أساليب التعلم الذايت من 
خالل شبكة املعلومات 

 )اإلنرتنت(.

املناقشة ، تقييم أوراق العمل 
والتكليفات ، تقييم التقارير ، 

 التقييم الذايت 
 ) تقييم األقران(.

 املهارات املعرفية 2
االجتاهات يف السياسة تكوين إطار شامل عن أهم  2-1

 التعليمية
اسرتاتيجية  -طريقة البيان العملي 

اسرتاتيجية  -التساؤل الذايت
اسرتاتيجية  –التفكري التأملي 
استخدام آليات  –التفكري الناقد 

واسرتاجتيات التعلم النشط 
 والتعاوين .

تقييم أوراق    -املالحظة 
العمل تقييم العروض العملية 

تقييم  –من قبل األقران 
املناقشات   -البحوث 
 الصفية.

االحاطة ابلتغريات العاملية املعاصرة وانعكاساهتا  2-2
 على السياسات التعليمية

الوعي أبهم التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية  2-3
 حمليا ودوليا.

استيعاب أبرز التجديدات الرتبوية يف النظم  2-4
الربامج واملؤسسات حمليا التعليمية على مستوى 

 ودوليا.

  

مقارنة السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية  2-5
 ومثيلتها يف الدول األخرى.

ابلتجديد الرتبوي حمليا  2030ربط رؤية اململكة  2-6
 وعامليا..

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
الفردي املستقل يف أداء بعض القدرة  على العمل  3-1

 التطبيقات وتقدمي التكليفات الفردية املطلوبة.
 -املناقشة واألنشطة اجلماعية 

تكليف الطلبة أبعمال ومهام 
داخل جمموعات العمل. 

 اسرتاتيجية العصف الذهين.

املالحظة املقننة _ تقييم احرتام 
الطلبة لقوانني العمل اجلماعي 

والتزامهم هبا. مالحظة 
العالقات الشخصية وتناول 

التعاون مع فريق العمل إلجناز املهمة أو النشاط  3-2
 بشكل متقن ومتميز.
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خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 الوطين للمؤهالت

 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس 

القدرة على حتمل املسئولية من خالل االلتزام  3-3
ومواعيدها ، وأداء الدور املسند حبضور احملاضرات 
 له يف فريق العمل.

األدوار بني الطلبة أثناء ممارسة  
األنشطة املرتبطة ابملقرر. تقييم 

 دفرت التقييم الذايت.
القدرة على العمل بفاعلية يف جمموعات عمل  3-4

 تعاونية إلجناز املهام املكلف هبا.
 القدرة على التقومي الذايت 3-5
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
التعامل مع الكمبيوتر يف تقدمي تنمية مهارات  4-1

 عروض تقدميية )بور بوينت(.
البيان العملي ) العروض 

التوضيحية من جانب أستاذ املقرر 
التفاعل مع  –طريقة التمارين  –( 

املوقع الشخصي لعضو هيئة 
  -والربيد اإللكرتوين(  –التدريس 

وعمل عروض تقدميية من جانب 
تدريب الطلبة على  –الطلبة 
ام تقنية املعلومات يف استخد

البحث على الشبكة الدولية 
للمعلومات ) واالنرتنت( عن 
املفاهيم واملوضوعات املرتبطة 

ابملقرر إلجناز األعمال 
 والتكليفات(.

التقسسم الذايت وكتابة التقارير 
استخدام  –وأوراق العمل 

العروض التقدميية عند عرض 
مالحظة  -اخلطط البحثية  

اء استخدام أداء الطلبة أثن
تقومي املعلومات  –اإلنرتنت 

اليت حصل عليها الطلبة من 
 خالل النت.

تنمية مهارة استخدام الربيد اإللكرتوين يف عرض  4-2
 األعمال واألنشطة املطلوبة.

 التواصل مع الزمالء وتقبل املالحظات. 4-3
  

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   الينطبق 5-1

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: 5
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اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، مهام التقومي املطلوبة )مثال:  م
 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(

نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
 التقييم النهائي

 %60 يف املوعد احملدد االختبار النهائي 1
%20 الثامن االختبار النصفي 2  
%10 طوال الفصل الدراسي املعاصرة.تقرير عن أهم التجديدات الرتبوية يف السياسات التعليمية  3  

4 
وعالقتها  2030تقدمي ورقة عمل عن رؤية اململكة العربية السعودية 

                      ابلتجديد الرتبوي.
%10 طوال الفصل الدراسي  

% 100  اجملموع   
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم

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

 ساعات ( . 4الساعات املكتبية املخصصة للمقرر )  -
 ألكادميي ) أسبوعياً ( .االستشارات واإلرشاد ا -
  .اإللكرتوينالتواصل عرب الربيد  -

 مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

، القاهرة. اجملموعة العربية تظوير التعليم يف ضوء جتارب بعض الدول( .2012إمساعيل، منار حممد.) −
 للتدريب والنشر.

، اإلسكندرية:.دار الوفاء لدنيا السياسات التعليمية وصنع القرار(. 2003بكر، عبد اجلواد السيد.) −
، عمان: املركز مدخل إىل حتليل السياسات العامة(. 2002الطباعة والنشر احلسني، أمحد مصطفى. )

 العلمي للدراسات السياسية.
املفاهيم واملداخل  -طيط التعليمحتليل السياسات الرتبوية وخت(. 2009بيومي، كمال حسين.) −

 ، دار الفكر، عمان.والتطبيقات
التعليم يف اململكة العربية الســــــعودية رؤية احلاضــــــر واســــــتشــــــراف (  2007احلامد وآخرون، حممد )  −

 ، مكتبة الرشد، الرايضاملستقبل
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 ض، مكتبة العبيكان، الرايالسياسة التعليمية مفاهيم وخربات( 2007احلريب، سعود هالل ) −
 ، خوارزم العلمية، جدةالسياسة التعليمية والتنمية( 2007حكيم، عبد احلميد عبد اجمليد )  −
 ، ايرتاك للطباعة والنشر، القاهرةنظام التعليم وسياسته( 2012حكيم، عبد احلميد عبد اجمليد) −
 القاهرة ، الدار املصرية اللبنانية،مستقبل التعليم العريب بني الكارثة واألمل( 2008خضر، حمسن ) −
 ، دار اخلرجيي، الرايضنظام التعليم يف اململكة العربية السعودية( 2004السنبل وآخرون، عبد العزيز) −
 ، مؤسسة طيبة، القاهرة السياسة التعليمية بني الواقع واملأمول( 2011شعالن، عبد احلميد عبد الفتاح) −
 الفارايب، بريوت.، دار يف قضااي الرتبية والسياسة التعليمية( 2007عامل، مهدي) −
 ، مكتبة الرشد، الرايضسياسة التعليم ونظامه يف اململكة العربية السعودية( 2005العقيل، عبد هللا) −
،سلسلة الرتبية  ختطيط السياسة التعليمية والتحدايت احلضارية املعاصرةعيد، سعاد حممد.)د.ت(. −

 (، القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية.4واملستقبل العريب، العدد )
 ،دار املسرية، عمانالدراسات املستقبلية منظور تربوي( 2003فلية،فاروق، والزكي،أمحد) −

  . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد 3

− .htm186http://www.ulum.nl/a www.scirp.org/journal جملة العلوم اإلنسانية  : 
 https://uqu.edu.sa/libمكتبة امللك عبد هللا بن عبد العزيز −
  http://shamela.wsالشاملةاملكتبة  −
 https://www.kfcc.gov.sa املكتبة الرقمية مبركز امللك فهد الثقايف −

 htpps://www.kfcris.com/arمركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  
  واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، . 4
 

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

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .11

http://www.scirp.org/journal
https://www.kfcc.gov.sa/
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مرحية تساعد على العمل اجلماعي، ومكتبة ( طالب مزودة بطاوالت مستديرة ومقاعد 15قاعة دراسية تتسع ل )
 صغرية تشتمل على املراجع واملواد العلمية املساعدة على حتقيق أهداف املقرر.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .12
 فالم التعليمية.استخدام فاعلية السبورة الذكية . األ  -جهاز الب توب ، سبورة ورقية وأقالم 

مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة  .13
 هبا(:

 ( اثبتة . نقطة اتصال ابإلنرتنت.data showجهاز عرض بروجيكتور اثبت ، شاشة عرض )
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:1
 منوذج تقومي مقرر دراسي، مناذج من  أعمال الطالب ،  االختبارات  التحصيلية الدورية والنهائية.

 األستاذ أو القسم:.اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل 2
 احلوار والنقاش مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق هلم تدريس املقرر .

 التقييم الذايت لعضو هيئة التدريس وفق حمكات التقييم.
 .إجراءات تطوير التدريس:3
 متابعة الدورات اخلاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.  -
 ر يف اجلامعات األخرى حمليا ودوليا.االتصال أبعضاء هيئة التدريس لنفس املقر  -
متابعة ما يعرض يف االنرتنت حول املقرر والتعليم الفعال وكتابة تقرير عن ذلك وتقدميه للجنة التطوير  -

 واالعتماد الرباجمي.
.إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء 4

مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس هيئة تدريس 
 من مؤسسة أخرى(:

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة النظراء. −
 نتائج االختبارات التحصيلية للطالب. −
 القسم.تدقيق عينة من مناذج أنشطة الطالب وتكليفاهتم من قبل النظراء يف  −

 .ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
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 تبادل اآلراء مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف املقرر . -
قواعد البياانت والدورايت العلمية  القراءة املستمرة حول املقرر ومتابعة كل ما هو جديد مما له عالقة به يف -

 املتخصصة.د
 اسم منسق الربانمج: ا.د. خالد حممد التومي
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 بناء أدوات البحث    اسم املقرر:
 2-0206622قياس      رمز املقرر:

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-2-19  اتريخ التوصيف:
 قسم علم النفس -الرتبية القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 (2-0206622بناء أدوات البحث ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعة 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
متطلب كلية اختياري يف مرحلة الدكتوراة يقدمه . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 قسم علم النفس.
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 الثاين  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4
 ال يوجد  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 اليوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7

 )العابديه، الزاهر(. املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ي

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ك
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .م
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ن
 

 تعليقات:
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 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 إكساب الطالب األسس العلمية النظرية والتطبيقية لبناء أدوات البحث.
 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 هذا يف احلاصل التطور ملواكبة املختلفة املعلومات مصادر لبناء أدوات البحث ، ومتابعة التطبيقية اجلوانب على الرتكيز

 أعضاء قبل من الراجعة والتغذية العلمية التطورات ضوء يف وتعديلها املقرر خلطة والدورية املنتظمة التخصص، واملراجعة
 والطالب. التدريس هيئة

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

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

 يهدف املقرر إىل تعريف الطالب أبساسيات بناء أدوات البحث التقليدية وهي: االختبارات، االستباانت، املالحظة واملقابلة، مع االهتمام
ابجلانب التطبيقي لبناء هذه املقاييس والتحقق من جودة خصاصها السيكومرتية، ابإلضافة إىل تعريف الطالب ابالجتاهات احلديثة يف بناء 

 ، املوازين متعددة األبعاد.Rubricsالبحث مثل: سالمل التقدير اللفظي  أدوات
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .10
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 األنواع. االستخدامات، املفهوم، العلمي، البحث أدوات
 :االختبارات

 (تشخيصية أدائية، معرفية،) أنواعها أمهيتها، تعريفها، •
 .املتغريات ضبط تطبيقها، إجراءات •
 Z-score, Percentile and Percentile Ranksاحملولة:  الدرجات •
 التحصيلي: االختباري البند حتليل •

 البند وتباين وسهولة صعوبة معامالت •
 االرتباط معامل املتطرفة، اجملموعتني) التحصيلي االختبار متييز معامل •

 (املتسلسل الثنائي
 .التحصيلية االختبارية البنود انتقاء معايري •

 .االختبارات وصدق ثبات من التحقق إجراءات •

4 8 

 ومميزاهتا. عيوهبا استخدامها، جماالت أمهيتها، تعريف االستبانة، •
 معاين متايز ،(جتمان) الرتاكمي ،(ليكرت) اجلمعي التقدير: االستجابة ملوازين مدخل •

 .الرتتييب التصنيف املفاهيم،
 :االستباانت بناء طرق •

6 12 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .10
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 للمتغري. النظري اإلطار فحص •
 املركَّزة. اجملموعات •
 االستباانت. تطوير •

 :االستبانة بناء خطوات •
 العبارات. وصياغة اختيار معايري •
 االستجابة. ميزان اختيار معايري •
 احملكمني. ثبات حساب: التحكيم •

 واإللكرتونية. الورقية االستباانت •
 .لالستبانة العملي التطبيق وإدارة تنظيم طرق •
 االستبانة. وثبات صدق •

 .وعيوهبا مزاايها أنواعها، تعريف املالحظة،
 املالحظة. أساليب يف اخلطأ مصادر

 :املالحظة تسجيل بطاقة أمناط
 املالحظة. جداول •
 الرصد. قوائم •
 التقدير. سالمل •

 املالحظة. تسجيل بطاقة أو استمارة تصميم
 املالحظة. إجراء خطوات

 املالحظة. بطاقة وثبات صدق

2 4 

 وعيوهبا. مزاايها أنواعها، تعريف املقابلة،
 املقابلة. دليل تصميم •
 املقابلة. استمارة •
 املقابلة. إجراءات تقنني •
 التسجيل. أخطاء •
 املقابلة. وثبات صدق •

2 4 

 متعددة املقاييس اللفظية، التقدير سالمل: مثل البحث أدوات بناء يف حديثة اجتاهات
 االبعاد

1 2 

 

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

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

 32 ساعة اختبار هنائي 2 12 - - 15 ساعات التدريس الفعلية
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 2 - -   2 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... التحكيممالحظات جهة 
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة 

 

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

 جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق اثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 
 املعرفة 1

 احملاضرات يشرح األسس النظرية لبناء أدوات البحث وحساب خصائصها السيكومرتية.  1 -1
 النشط التعلم

 تكليف فردي
 حتصيلياختبار 
 علميتقرير 

 حتصيلياختبار  االختبارية التحصيلية.معايري انتقاء البنود  يوضح  2 -1
 علميتقرير 

 مجاعيتكليف  يستعرض إجراءات تطبيق أدوات مجع املعلومات.  3 -1
 حتصيلياختبار 
 علميتقرير 

 حتصيلياختبار  يفسر سبب اختيار ميزان االستجابة.  4 -1
 تكليف فردي يشرح االجتاهات احلديثة يف بناء أدوات البحث.  5 -1

 حتصيلياختبار 
 املهارات املعرفية 2

 احملاضرات بني أنواع أدوات مجع املعلوماتيقارن   1 -2
 النشط التعلم

 

 تكليف فردي
 حتصيلياختبار 

 مجاعيتكليف  مييز بني إجراءات التحقق من صدق وثبات لألنواع املختلفة ألدوات البحث العلمي.  2 -2
 حتصيلياختبار 
 علميتقرير 

 تكليف فردي موازين االستجابة يف االستبانة.يقارن بني أنواع   3 -2
 حتصيلياختبار 
 علميتقرير 

 التعلم النشط حيسب أنواع متعددة من الدرجات احملولة.  4 -2
 احملاضرات

 اختبار حتصيلي
 حيسب معامالت حتليل البند االختباري التحصيلي.  5 -2 تقرير علمي
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 التعلم النشط  مقياس نفسي، ويف التحقق من صدقه.يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف حساب ثبات   6 -2

 الذايتالتعلم 
 تقرير علمي

 علميتقرير  التعلم النشط خصائصها السيكومرتية لالستباانت. حيسبو  يبين استبانة ويطبقها  7 -2
 خصائصه السيكومرتية. حيسبيطبق اختبار و   8 -2
 خصائصها السيكومرتية.يستخدم استمارة مالحظة جلمع بياانت حبثية ويتحقق من   9 -2

 
 التعلم التعاوين
 التعلم النشط

 

 مجاعية اتتكليف
 علميتقرير 

 جيري مقابلة جلمع بياانت حبثية ويتحقق من خصائصها السيكومرتية.  10 -2
 احملاضرات يقدم تقييما ألدوات البحث الشائعة.  11 -2

 التعلم النشط
 تكليف فردي

 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
 التعلم النشط .يسهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه، وميارس دور القيادة املؤثر إذا أسندت إليه  1 -3

 التعلم التعاوين
 تكليفات فردية
 أقرانه.يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل   2 -3 تكليف مجاعي

 يشارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشطة زمالئه.  3 -3
 يتفاعل مع أقرانه، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب.  4 -3
 تكليفات فردية التعلم النشط ينجز العمل املكلف به ويسلمه يف وقته احملدد.  5 -3

 مجاعيتكليف 
 تقدمي تقرير علمي

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تكليفات فردية التعلم النشط اإللكرتونية يف البحث العلمي.يستخدم التقنية وقواعد املعلومات   1 -4
 تكليفات مجاعية التعلم التعاوين يستخدم التقنية يف التواصل مع اآلخرين.  2 -4
 التعلم النشط يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف عرض تكليفاته.  3 -4

 الذايتالتعلم 
 تكليفات فردية

 تكليفات مجاعية
 (وجدت احلركية )إناملهارات النفسية  5

5- 1  - - - 
 

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .11
املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي  م

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

 التقييم النهائي
 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات فردية متكررة. 1
 %15 األسبوع اخلامس السيكومرتية.تقرير علمي فردي لتطبيق اختبار نفسي وحساب خصائصه  2
 %25 األسبوع العاشر تقرير علمي فردي لبناء وتطبيق استبانة وحساب خصائصها السيكومرتية. 3
 %10 األسبوع الثاين عشر تقرير علمي مجاعي لتطبيق أداة املالحظة والتحقق من صدقها وثباهتا. 4
 %10 األسبوع الرابع عشر والتحقق من صدقها وثباهتا.تقرير علمي مجاعي لتطبيق أداة املقابلة  5
 %30 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 6

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

 مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2011أبوعالم، رجاء ) •
 .العبيكان مكتبة: الرايض. السلوكية العلوم يف البحث إىل املدخل(. هـ1409) محد صاحل العساف، •
 . الكويت: مكتبة الفالح.واالجتماعيمقدمة يف البحث العلمي الرتبوي والنفسي (. 2009عسكر، علي، وآخرون ) •
 . القاهرة: دار الفكر العريب.القياس والتقومي الرتبوي والنفسي(. 2006عالم، صالح الدين ) •

• Fowler, F. J., & Mangione, T. W. (1998). Standardized survey interviewing: Minimizing 
interviewer-related error. Newbury Park, CA: Sage. 

• Hobart, C., & Frankel, J. (2014). A practical guide to child observation and assessment. Oxford: 
Oxford University Press. 

• Gillham, B. (2015). Developing a questionnaire. London: Bloomsbury Academic. 
 العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت 2 

•  Journal of Mixed Methods Research 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/indexti-eng.htm 
 

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

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

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

 مقعد، جهاز كمبيوتر لكل طالب. 20
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:

 قاعة دراسية، معمل حاسب آيل.
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 

 SPSSجهاز عرض، سبورة ذكية، برجمية لتحليل البياانت مثل: 
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:

 .اختبار مينسوات متعدد األوجه، املتتابعة لريفناختبار املصفوفات 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (1
 .استمارة تقومي املقرر

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/indexti-eng.htm
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (2
 العضاء هيئة التدريس حلضور عروض الواجبات الفردية اجلماعية . مفتوحةمسنارات 

 إجراءات تطوير التدريس: (3
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  (4

الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من 
  أخرى(:

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: (5

 التوصيات الواردة فيه.مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على 
 

 اسم منسق الربانمج: د. حممد عبدالوهاب
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 القيادة الرتبوية اسم املقرر:

 ( 0205722-2)   رمز املقرر:

 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية: هـ1440حمرم  –م 2018سبتمرب   اتريخ التوصيف:
 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط-كلية الرتبية  القسم: /لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 ( 0205722-2. اسم املقرر الدراسي ورمزه: القيادة الرتبوية  )1
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 اإلدارة الرتبوية والتخطيط(. الربانمج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه )قسم 3
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: السنة االوىل  املستوى الثاين4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر: مقرر القيادة الرتبوية  5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر: ال يوجد6
 الرتبية. فرع أو فروع تقدمي املقرر: كلية 7

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

    

 %20 النسبة: نعم التعليم اإللكرتوين

    

 %20 النسبة: نعم اإلنرتنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق

    

 %10 النسبة: نعم ابملراسلة

    

 %10 النسبة: نعم أخرى
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 تعليقات:
 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتونية •

 
 األهداف

 . ما هدف املقرر الرئيس ؟1
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب والطالبة ابملفاهيم األســـــاســـــية يف القيادة كما يهدف إىل تعريفهم ابلقضـــــااي املعاصـــــرة  •

املختلفة املتعلقة ابلقيادة الرتبوية، وأهم مميزاهتا وخصـــائص القادة ودورهم يف العمل املؤســـســـي داخل النظم التعليمية، كما 
املعارف حول القيادة ، كذلك يتضـــــمن املقرر تقدمي بعض املهارات القيادية اليت يســـــاعد الدارســـــني على اكتســـــاب بعض 

ميكن االســـرتشـــاد هبا يف العمل امليداين  هذا ويقدم املقرر للدارســـني  منوذج القيادي العاملي كأحد النماذج احلديثة يف جمال 
 القيادة. 

  لدراسي.ا اذكر إبجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني املقرر -2
اســـــــــــتخدام أحدث املراجع العلمية يف جمال القيادة الرتبوية  وســـــــــــيتم الرتكيز على بعض الفصـــــــــــول من بعض الكتب وبعض  -

 املقاالت من دورايت علمية. 
 وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة املستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(. 

 وصف عام للمقرر:
يتناول املقرر القيادة الرتبوية  ومفاهيمها  وأساليبها املعاصرة  ،وقضاايها ، ومشكالهتا وحماولة وضع املقرتحات  لتطوير عمل  

 القائد الرتبوي .
 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

القيادة الرايدية -لقيادة االستشرافية -اجتاهات حديثة يف القيادة الرتبوية: القيادة االسرتاتيجية 
 القيادة العاملية -القيادة اإلبداعية-

2 4 

 4 2 القيادة الرتبوية ومنظمات القرن الواحد والعشرين )التحدايت، الظروف، واملتغريات(
 2 1 القيادة الرتبوية والسياسة التعليمية
 4 2 قيادة التغيري يف املؤسسات الرتبوية

 2 1 القيادة يف االزمات الرتبوية
 2 1 القيادة وإدارة األداء يف املؤسسات التعليمية

 2 1 القيادة الرتبوية واجملتمع 
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 2 1 قضااي يف القيادة الرتبوية النسائية
 4 2 قضااي ومشكالت القيادة الرتبوية يف العامل العريب 

 4 2 املشروع اخلتامي
 
 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
دروس  حماضرات 

 إضافية
معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

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

 البحث يف مصادر املعلومات التاليه:

 أسبوعيا(.  ساعات 5-3املكتبة املركزية للطالبات يف اجلامعة ) -

 ساعات(. 4-3البحث يف الشبكة العنكبوتية )-

 للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين .14

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر  
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 احملاضرات والعروض الرتبويةالتعرف على االجتاهات احلديثة يف القيادة  1-1

 التعلم التعاوين
 املناقشة واحلوار

 املناقشة
 التعرف على منوذج ومميزات القائد العاملي 2-1 احلوار

 التعرف على أمهية القيادة الرتبوية يف املؤسسات التعليمي 1-3
 املهارات املعرفية 2
 التقارير األنشطة البحثية القيادة الرتبويةتطبيقات عملية الجتاهات حديثة يف  2-1
 نقد وحتليل مشكال القيادة يف العامل العريب 2-2
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 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 املالحظة املستمرة التعاون مع جمموعات العمل التعاوين 3-1

 التعلم التعاوين
 التقييم املستمر 

 إدارة فريق العملالقدرة على  2-3 املالحظة
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 األنشطة البحثية استخدام قواعد املعلومات 4-1

 التعليم اإللكرتوين
التقارير 

واملشاركات 
 العلمية

 التفاعل مع النقاشات العلمية يف منتدى القيادة الرتبوية 4-2

 (وجدت النفسية احلركية )إناملهارات  5
   ال يوجد 5-1

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

 شفهي، مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  اسبوع التسليم

 النهائي
 %10 اسبوعيا القاعة الدراسيةاملناقشات احلوارية داخل  1

 %10 اسبوعيا املشاركة الفعالة للمناقشات العلمية يف منتدى القيادة الرتبوية )التعلم االلكرتوين( 2

 %20 حسب اجلدول عرض تقدميي )اجتاهات حديثة يف القيادة الرتبوية( 3
4 
 %20 10 إدارة اجلامعات والكليات( –دراسة حالة ميدانية )إدارة التعليم   

 %10 12 تصور مقرتح للقيادة الرتبوية يف املنظمات التعليمية املستقبلية 5
 %30 هناية الفصل املشروع هنائي 6

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع (
 ساعتان مكتبية •
 الربيد اإللكرتوين •

 مصادر التعّلم -هـ 
 الكتب املقررة املطلوبة:  -يف قائمة  –. أدرج 1
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أرك، توم فيندر؛ واغنر، توين؛ كيغان، روبرت؛ الشي، ليزا؛ ليمونز، ريتشارد؛ غارنييه، جود؛ ... رامسوسن، هارييت ثوربر. 
 للنشر، الراي .  (. قيادة التغيري: دليل عملي لتطوير مدارسنا. العبيكان2012)

(.القيادة يف املؤسسات التعليمية .عامل الكتب للنشر والتوزيع 2013سن؛ البحريي،السيد.)حافظ، حممد؛ املغيدي، احل
 .الراي .

(. القيادة املدرسية يف القرن احلادي والعشرين: تطوير مدخل 2007كار، كريستوفر. )-ديفيز، برنت؛ إليسون، ليندا؛ ابورنج
 اسرتاتيجي. دار الكتاب اجلامعي، فلسطني.

 (. أفاق تطوير اإلدارة والقيادة الرتبوية يف البالد العربية. مركز الكتاب األكادميي، عمان.    2006ىن مؤمتن. )عماد الدين، م
 (. القيادة الرتبوية: مدخل اسرتاتيجي. املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس2010علي، حمسن عبد؛ غايل، حيدر نعمة. )

التحول حنو منوذج القائد العاملي .الطبعة  الثانية. آفاق اإلبداع للنشر (.القيادة اإلدارية :2008القحطاين،سامل سعيد.)
 واإلعالم، القاهرة.

 (. القيادة اإلدارية: النظرية والتطبيق. )ترمجة صالح املعيوف(. معهد اإلدارة العامة، الراي .    2018نورث هاوس، بيرت. )
  اإلدارية النسائية: مدخل سيكولوجي. دار املؤيد للنشر و التوزيع، الراي (. القيادة 2004هيجان، عبدالرمحن امحد. )

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها ( : -يف قائمة  –. أدرج 2 
 (. القيادات اإلدارية يف املنظمات احلكومية: األدوار والتوقعات. معهد اإلدارة العامة، الراي .    2014العتييب، بركات مازن. ) 
 (. هندسة القيادة الرتبوية وثقافة التغيري. الدار املنهجية للنشر والتوزيع، األردن.2018العريشي ، جربيل حسن. ) 

 القيادة الرتبوية. دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، االردن.(. 2013دواين، كمال سليم. )
 .   املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 اجملالت العلمية احملكمة يف اجلامعات السعودية والعربية والعاملية يف جمال العلوم الرتبوية واالدارية    
 تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد .  أي 4

 و.املرافق املطلوبة
 بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات

 الدراسية واملختربات  
 املباين  .14

 قاعه دراسيه جمهزه
 مصادر تقنية   .15

 جهاز عر  –جهاز حاسب 
 مصادر أخرى .16

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
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 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .2
 تفاعل الطالب اثناء احملاضرة •
 االستباانت •
 االختبارات •
 التقييم االلكرتوين •

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .3
 القسمتقييم  •
 استباانت القسم •

 .إجراءات تطوير التدريس: 3
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس. .4
 إقامة ورش عمل. .5
 الرتبوية. حضور املؤمترات والندوات املتخصصة يف القيادة .6
 حتديث التقنيات واملواقع والربامج اإللكرتونية التعليمية املستخدمة يف عملية التدريس. .7
 املهارات التدريسية الفعالة ألعضاء هيئة التدريس )دورات تدريبية، قراءات موجهة، تبادل اخلربات، .... (تنمية  .8
  تفعيل دور الطالب يف تطوير اسرتاتيجيات التدريس ) املشاركة واملناقشة، البحث الذايت، ..... .9

من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، .إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة 4
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين. .10
 مقارنة نتائج الطالب بنتائجهم يف املقررات األخرى ابلقسم. .11

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:.ِصف 5
 إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطالب والطالبات. •
احملتوى، واقرتاحات التعديل عقد االجتماعات الدورية ألعضاء هيئة التدريس املقرر ملناقشة إجيابيات وسلبيات  •

 والتطوير. )شهرية(
 مراجعة جلان اخلطط الدراسية واجلودة لتوصيف املقرر ومفرداته. )فصلية( •
 حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال. •
 توظيف النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب للمقرر يف حتسينه وتطويره. •

 

 اسم منسق املقرر: عباس بله حممد
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 (1) نظرايت التعلم والتعليم اسم املقرر:
 (2-0206623رمز املقرر:    ) نفس    

 اسم املؤسسة التعليمية:جامعة أم القرى 144../2./22اتريخ التوصيف:

 علم النفس /القسم:كلية الرتبية  /لكليةا

 عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة 
 (.(2-0206623) نفس    ورمزه ) (1نظرايت التعلم والتعليم). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
برانمج املاجستري يف ختصصات علم النفس/ وبرانمج الدكتوراه . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 بكلية الرتبية.لألقسام األخرى 
 . )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوى الثاين. ا السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 ال يوجدهذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات املتزامنة مع 6
 كلية الرتبية ابلعابدية والزاهر.. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %70 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين
    

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

    
   النسبة:  أخرى
 تعليقات:
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 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

أن يتعرف الطالب على العالقة ما بني املعرفة والعلم والنظرية ومعايري احلكم على النظرية ومقارنتها. وكذلك مناقشة 
نظرايت التعلم )الكالسيكية واالجتماعية واملعرفية(. وحتليل ونقد ما جاءت به كل منها. وكذلك تطبيق نظرايت التعلم 

 يف املواقف الصفية.  

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

جنليزية أو العربية يف موضوعات متابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإل ▪
 املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا اجملال.

استخدام أسلوب جمموعات الرتكيز هناية كل فصل دراسي إلجراء مناقشات معمقة بني أعضاء هيئة  ▪
 التدريس املعنيني ابملقرر واحلصول على تغذية راجعة منهم حول املقرر إلجراء التعديالت املناسبة.

ل على التغذية الراجعة من قبل الطالب خبصوص املقرر أثناء تدريس املقرر، وذلك ابستخدام احلصو  ▪
، ومقياس LEARN، ومنوذج Plus/Deltaأساليب التغذية الراجعة مثل أداة التغذية الراجعة 

 .(CIQ)التحري الناقد 
والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة  املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية ▪

 التدريس والطالب.
 استخدام اسرتاتيجيات جديدة يف التدريس واستخدام متزايد ملصادر شبكة االنرتنت. ▪

 

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

 الربانمج(. 
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يهتم املقرر بتقدمي مفهوم علم نفس التعلم وخصائص التعلم وطرق قياسه وعالقة التعلم ابلتعليم والفرق بينهما وبعض 
وجثري وهل وتوملان واجلشتالت وابندورا  واوزبل وبياجيه وبرونر ونظرية نظرايت التعلم مثل نظرية ثورنديك وابفلوف وسكنر 

 معاجلة املعلومات

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1

 قائمة املوضوعات
عدد 
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

مقدمة عامة تشمل مفهوم املعرفة والعلم والطريقة العلمية وخطوات التفكري العلمي -1
العلمي ومفهوم النظرية وفوائدها وخصائصها ومعايري احلكم عليها و معىن البحث 

 ومقارنتها.

 

2 

 

4 

مفهوم التعلم وتعريفه وخصائصه، وطرق قياسه، وعوامل التعلم، مفهوم التعليم  -2
 وعالقة التعلم ابلتعليم وكذلك الفروق بينهما

2 4 

 2 1 وتطبيقاهتا الرتبويةنظرية التعلم ابحملاولة واخلطأ عند ثورنديك -3

 2 1 نظرية األشراط الكالسيكي عند ابفلوف وتطبيقاهتا الرتبوية-4

 2 1 نظرية التعلم اإلجرائي عند سكنر وتطبيقاهتا الرتبوية -5

 2 1 نظرية التعلم عند جثري وتطبيقاهتا الرتبوية -6

 2 1 نظرية التعلم عند هل وتطبيقاهتا الرتبوية-7

 2 1 التعلم القصدي عند توملان وتطبيقاهتا الرتبويةنظرية  -8

 2 1 نظرية اجلشتلط )االستبصار( وتطبيقاهتا الرتبوية. -9

 2 1 نظرية التعلم االجتماعي عند ابندورا وتطبيقاهتا الرتبوية -10
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 2 1 نظرية أوزبل للتعلم املعريف وتطبيقاهتا الرتبوية -11

 2 1 املعريف وتطبيقاهتا الرتبويةنظرية بياجيه يف النمو  -12

 2 1 نظرية برونر يف النمو املعريف وتطبيقاهتا الرتبوية -13

 2 1 نظرية معاجلة املعلومات وتطبيقاهتا الرتبوية-14

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق استديو

 32  - - - 16 التدريس الفعليةساعات 
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

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

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق اثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر اثلثاً  -

ال يلزم أن املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه 
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
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 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
احملاضرة واإللقاء  - مفهوم كل من املعرفة والعلم والنظريةيُعرف  1-1

ابستخدام جهاز عارض 
 البياانت.

 املناقشة واحلوار  -
 خرائط املفاهيم -
 التدريس حبل املشكالت -
التدريس ذو املعىن  -

ابستخدام املنظمات 
املتقدمة وتنشيط املعرفة 

 السابقة.
التدريس الفردي ابلرجوع  -

إىل املكتبة ومواقع 
االنرتنت إلثراء 

املعلومات حول 
 النظرايت.

 

 املناقشات الصفية. -
 التقارير والبحوث العلمية. -
الواجبات الفردية  -

 واجلماعية.
 لعروض الصفية. -
االختبارات)من نوع  -

االختيار من متعدد 
 واملقايل القصري(.

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء.

 الطريقة العلمية والتفكري العلمي.حيدد خطوات  1-2

 يصف مفهومي التعلم والتعليم والعالقة بينهما. 1-3

 يستعرض خمتلف نظرايت التعلم الكالسيكية واحلديثة. 1-4

 حيدد التطبيقات الرتبوية للنظرايت التعلم. 1-5

  

 املهارات املعرفية 2
 :بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن 
 املناقشات الصفية. - العصف الذهين. - يطبق نظرايت التعلم يف املواقف اليت تواجهه. 2-1
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ويقييمها وفق معايري الكفاية حيلل نظرايت التعلم وينقدها  2-2
 الشكلية وكفاية حمتوى النظرايت.

 التدريس حبل املشكالت.-

 احلوار وطرح األسئلة -

 البحث واالستنتاج.

إحدى طرائق التعلم القائمة -
على مركزيــة املتعلم مثــل التعلم 
التعــاوين، أو التعلم النشـــــــــــــــط، 
املعتمـدة على تصـــــــــــــــميم مهـام 

 اة.األداء وفقا لسياق احلي

 كتابة التقارير العلمية.  -

 الواجبات الفردية واجلماعية. -

االختبارات ) حبيث متثل  -
%  50أسئلة حل املشكالت 

 من جمموع أسئلة االختبارات(.

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي األنشطة
 ومهام األداء.

يبتكر حالل مشكالت التعلم والنسيان بطريقة إبداعية  2-3
 وفق القوانني والتطبيقات الرتبوية لنظرايت التعلم والتعليم.

 APAيكتب البحوث العلمية والتقارير وفق نظام  

 وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية  3
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 3
 املناقشة واحلوار - يتقبل اآلراء من اآلخرين بعيدا عن االنفعال. 3-1

تنفيذ واجبات فردية  -
تتطلب االعتماد على 

 االنرتنت والرجوع إىل املكتبة.

 لعب األدوار املناظرة -

 تنفيذ مشاريع حبث مجاعية -

 احلالةدراسة  -

 املناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية واجلماعية.-

التقومي الـــــذايت، وتقومي األقران -
 وتقوم األستاذ ابستخدام:

قــــــــاعــــــــدة أداء وصــــــــــــــــــــــفـــــــيـــــــة  -
(Rubric)  لتقومي األنشطة
 ومهام األداء.

قــــــــاعــــــــدة أداء وصــــــــــــــــــــــفــــــــيــــــــة  -
(Rubric)  لتقومي مهـــارات

 العالقات الشخصية.
قــــــــاعــــــــدة أداء وصــــــــــــــــــــــفــــــــيــــــــة  -

(Rubric)  لتقومي مهـــارات
حتمـــــل املســـــــــــــــؤوليـــــة، والعمــــل 

 ضمن فريق.

 يتجاوب مع اآلخرين بفاعلية ووضوح. 3-2

 يتعاون مع زمالئه  يف الواجبات اجلماعية. 

الذات فيما يتحمل املسؤولية األخالقية ويعتمد على  
 يسند إليه من عروض وحبوث علمية .

يستمع إىل الفكر املخالف دون تشنج ويرد عليه  
 مبوضوعية.

يلتزم ابلسلوك املسؤول الذي يتوافق مع أخالقيات مهنة  
 التعليم.
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حقيبة إجناز جتمع مجيع األنشطة 
 والنتاجات وأدوات التقومي

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 الطالب أن:بنهاية املقرر يتوقع من  
 طرح األسئلة - يتواصل مع أفراد جمموعته لتفعيل احلوار الفعال بينهم. 4-1

العروض الصفية ابستخدام  -
power point  ومقاطع

 الفيديو ذات العالقة.

 املناقشات الصفية . -

 املناقشات الصفية. -

 الواجبات الفردية واجلماعية.-

التقومي الـــــذايت، وتقومي األقران -
 وتقوم األستاذ ابستخدام:

قــــــــاعــــــــدة أداء وصــــــــــــــــــــــفـــــــيـــــــة  -
(Rubric)  لتقومي األنشطة
 ومهام األداء.

قــــــــاعــــــــدة أداء وصــــــــــــــــــــــفــــــــيــــــــة  -
(Rubric)  لتقومي مهـــارات

 العالقات الشخصية.
قــــــــاعــــــــدة أداء وصــــــــــــــــــــــفــــــــيــــــــة  -

(Rubric)  لتقومي مهـــارات
حتمـــــل املســـــــــــــــؤوليـــــة، والعمــــل 

 ضمن فريق.
حــقــيــبــــــــة إجنــــــــاز جتــمــع مجــيــع  -

والنتاجات وأدوات األنشـــــــــطة 
 التقومي

يصيغ مشروعا حبثيا مبفرده أو ابلتعاون مع جمموعته ألحدى  
 النظرايت.

 ويعد تقريرا وافيا عنها، ويعرضه يف الصف.

ويستخدم التغذية الراجعة من أستاذه وأقرانه لتحسني جودة 
 العمل.

يصيغ مشروعا حبثيا يستخدم فيه مبفرده أو ابلتعاون مع  
 جمموعته لتحليل أحد املشكالت الصفية أو التعليمية.

 ويعد تقريرا وافيا عنها ، ويعرضه يف الصف. 

ويستخدم التغذية الراجعة من أستاذه وأقرانه لتحسني جودة 
 العمل.

 

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

 

 
 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل  .5
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مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م
 شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 طوال الفصل  احلوار واملناقشة وااللتزام أبخالقيات الطالب/ املعلم 1

 %10 طوال الفصل البيتية/ التطبيقيةالواجبات  2

 %20 13-5 عرض إحدى نظرايت التعلم ابستخدام تقنية االتصاالت أو املعلومات 3

 %20 6 االختبار النصفي ) اختيار من متعدد ومقايل قصري( 4

 %40 15 االختبار النهائي ) اختيار من متعدد ومقايل قصري( 5

 
 ودعمهماإلرشاد األكادميي للطالب 

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

الطالب والتفاعل مع طلباهتم واستفساراهتم وتقدمي وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء  -
 اإلرشاد األكادميي هلم.

تكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطالب يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات وتقدمي اإلرشاد  -
 األكادميي للطالب يف أي وقت حيتاجونه.

 خلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقدمي اإلرشاد األكادميي.تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ا -
 

 مصادر التعّلم
 الكتب املقررة املطلوبة: –يف قائمة –. أدرج1

 ، دار الشروق  2( نظرايت التعلم ، الطبعة  2006عماد الزغلول )  -1 •
 ( نظرايت التعلم والتعليم . عمان ، دار الفكر   2005يوسف قطامى )  -2 •
 ، عمان ،دار املسرية ،  1( نظرايت التعلم ،ط2015عدانن العتوم ، عبدالناصر اجلراح ، فراس اجلداوي ) -3 •
 ( ، علم نفس التعلم ، دار النهضة. 2003مرمي سليم )  -4 •

 التعلم بني املنظور االرتباطي واملنظور املعريف، دار النشر للجامعات(.سيكولوجية 2004الزايت، فتحي مصطفى) -5
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 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: –يف قائمة –. أدرج2

 ( نظرايت التعلم وتطبيقاهتا الرتبوية . عمان . دار الثقافة  2007جودت عبد اهلادى )  •
قدرات عقليه ( ، املكتبة  –عمليات معرفيه  –( سيكولوجيه التعلم ) نظرايت 2012عواطف حممد حممد حسانيني )  •

 األكادميية
 األسس النظرية والتطبيقية، عمان ، دار املسرية  –( سيكولوجية التعلم والتعليم  2001سامي حممد ملحم ) •
  ، بريوت . دار العلم للماليني 6( نظرايت التعلم والتعليم ،. ط 1991فاخر عاقل )  •
سارنوف ، مدنيك ، وهوارد ، بوليو ، واليزبيث ، لوفتس ترمجه ) حممد عمادالدين امساعيل ، حممد عثمان جنايت ( )  •

 ( التعلم ، دار الشروق  1973
( نظرايت التعلم: دراسة مقارنة ، ترمجة علي حسني. وعطية حممد هنا، العدد 1986غازدا، جورج، وكورسينريميوندجي )

 ة عامل املعرفة. ، الكويت: سلسل10

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

http://www.APA.org 

liupsyshttp://www.am.org 

http://www.hayatnafs.com 

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

 الربامج التعليمية يف جمال التعلم والتعليم

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

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:  
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:-1

 ( طالبات.20جتماعات مبقاعد متحركة سعة )قاعة ا
 قاعة حماضرات عادية متوافر فيها بروجكرت وحاسب آيل.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:: -2
 Data Showجهاز عارض البياانت 

http://www.apa.org/
http://www.am.org/
http://www.hayatnafs.com/
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 جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل  -3
 ال يوجد 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: -1

 حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد يف املقرر. -
 والتقارير.تقييم مستوى البحوث العلمية  -
 (Rubric)تقومي الطالب ابستخدام قاعدة أداء وصفية  -
 نتائج الطالبات على االختبار النهائي. -

 ا اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:-2
 تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس.  -
 ء يف التدريس.الستشارة يف التدريس من قبل النظرا -
 تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس.   -
 التقومي الذايت. -

 إجراءات تطوير التدريس:-3
تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات  -

التدريس، واالستشارة يف التدريس مما يقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات واخلربات بني النظراء )األقران( يف 
 التدريس وتطويرها.

 االلتحاق بدورات/ وورش عمل حول التدريس الفعال وجودته. -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  -4
 التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(مستقلني، و 

تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني. مقارنة أداء الطلبة مبثلهم يف أي جامعة 
لتدريس يف هذه اجلامعة، ومقارنة الدرجات النهائية أخرى ، وتوحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة ا

 للطلبة يف اجلامعتني.

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: -5
 تقييم ذايت عام للمقرر.-
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 حتليل نتائج استبانه األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف.-

الل تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس وهو برانمج يهتم بتكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني أيضا من خ-
يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل 

 إجراء األحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية.
 

 حممد حممود عبد الوهابد. اسم منسق الربانمج: 
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 علوم احلديثاسم املقرر: 
 (2-020170124رمز املقرر: )

 جامعة أم القرى . اسم املؤسسة التعليمية: 14..../...../.....  اتريخ التوصيف:
 اإلسالمية واملقارنةقسم الرتبية  /كلية الرتبية   القسم: /لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 (2-020170124) . اسم املقرر الدراسي ورمزه: علوم احلديث 1
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
)متطلب . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه يف ختصص األصول اإلسالمية للرتبية 3

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الثاين 4 .8
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد 5 .9

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .10
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .11

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

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(

    

 %10 النسبة: √ ابملراسلة
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 %20 النسبة: √ أخرى ورش العمل وحلقات التدريب  .س
 

 تعليقات:
 األهداف

ما هدف املقرر الرئيس : تعريف الطالب ابملصدر الثاين من مصادر الرتبية اإلسالمية وكيفية استخراج مضامني تربوي من 
 السنة 

 األهداف الفرعية : 
 التعرف على مفهوم السنة وكيفية ضبطها وحفظها وروايتها وتدوينها •
 ادراك أقسام احلديث من حيث الصحة الصحيح احلسن الضعيف املوضوع     •
 التعرف على انواع احلديث من حيث الرواية املتواتر املشهور اآلحاد •
 التعرف على طرق تلقي الرواية   •
 التعرف على اشهر رواة السنة من الصحابة ومن التابعني  •
ديث احلسن ومضنات احلديث الضعيف ومضنات التعرف على مصادر السنة مضنات احلديث الصحيح، احل  •

 احلديث املوضوع
 التعرف على اشهر شروح احلديث شروح البخاري شروح مسلم شروح السنن املختلفة •
 التعرف على نبذة خمتصرة عن اجلرح والتعديل ونقد السند •
 التدريب على كيفية استخراج مضامني تربوية من مصادر السنة •

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

 متابعة الدراسات السابقة واحلديثة لرسائل املاجستري والدكتوراه املتعلقة ابملوضوع   •
 من خالل القراءة يف وثيقة الرؤية 2030تطوير املقرر حسب الرؤية  •
 مبصادر احلديث الشريفمتابعة املؤمترات املتعلقة  •

ستخدمة يف النشرة التعريفية أو )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املوصف املقرر الدراسي 
 دليل الربانمج(. 

وصف عام للمقرر: يهتم املقرر بتعريف الطالب ابملصدر الثاين من مصادر الرتبية اإلسالمية وكيفية التعامل مع مصادر 
السنة واالستفادة من كتب شروح احلديث والتمييز بني احلديث الصحيح والضعيف وتوظيف ذلك يف استخراج مضامني 

 تربوية
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16
 مقدمة عامة عن املقرر -

اتريخ تدوين السنة والعناية هبا وحرص الصحابة رضوان هللا عليهم يف حفظها 
 وروايتها ومراحل تدوين السنة 

2 4 

 4 2 التعرف على مفهوم السنة عند احملدثني واقسامها من حيث السند •
 2 2 التعرف على اقسام احلديث من حيث الصحة •
 6 3 والتابعني ومن بعدهمالتعرف على أشهر احملدثني من الصحابة  •
 التعرف على مصادر السنة املشهورة واصحاهبا •
 األمام أمحد  املسند -املوطأ -األمام مالك  •

2 4 

 األمام البخاري الصحيح األمام مسلم الصحيح •
 6 2 أبو داود السنن الرتمذي السنن النسائي السنن •

 4 2 التعرف على أبرز شروح احلديث •
 2 1 كيفية استخراج مضامني تربوية من مصادر السنةالتدريب على   •

 32 16 االختبار النهائي 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
 

حماضرا
 ت

 دروس 
 إضافية

معامل 
أو 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     15 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات املعتمدة

 

 ساعات  4عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:   .18
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خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .19
 تدريسها

 اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم : ضع طرق التقييم اثلثاً  -

املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال 
 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 خمرجات التعلم للمقررجدول 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
احملاضرة واإللقاء ابستخدام جهاز  أن يلم الطلبة براحل تدوين السنة  1-1

عرض البوربوينت، واحلوار واملناقشة 
املوجهة اهلادف ، واجبات قصرية 

 فردية واسبوعيا لتحضري الدرس 
 

الواجبات 
 الفردية

أن يوضح الطلبة اقسام السنة ابلنسبة للسند وابلنسبة  1-2
 للصحة

 املناقشة

الصحابة أن يعرض الطلبة اشهر رواة السنة من  1-3
 والتابعني ومن بعدهم

 

  أن يقدم الطلبة أهم مصادر السنة 1-4
 املهارات املعرفية 2
إحدى طرائق التعلم القائمة على  يقارن بني مصادر السنة     2-1

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
أو التعلم النشط، املعتمدة على 

املشاركة العلمية ، العصف الذهين 
 ، احلوار واملشاركة اجلماعية 

 التقومي الذايت 
يفرق الطالب بني الكتب املصنفة ابلرواة واملصنفة  2-2

 ابملواضيع
 تقومي االقران 

حيلل الطلبة مناذج من مصادر التفسري ويظهر مميزات  2-3
 املصدر وشروط مؤلف الكتاب

 

ابراز أهم مصادر شروح صحيح البخاري وصحيح  2-4
 مسلم

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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احلوار واملناقشة اجلماعية ، تقدمي  العروض اجلماعية 3-1
العروض احلاسوبية اجلامعية ، 

التكليف داخل جمموعات عمل 
 مشرتكة 

املالحظة 
 واملتابعة

 تقييم األقران  التجاوب مع الزمالء يف التكاليف اجلامعية 3-2
  ورش العمل اجلماعية وحلقات النقاش 3-3
  حسن التعاون البناء بني الطلبة 3-4
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة  4-1

 أبسلوب مناسب.
تنفيذ واجبات مجاعية ، استخدام 

التقنيات احلديثة يف العرض 
واملناقشة ، استخدام تقنيات 
املعلومات يف البحث ومجع 

 املعلومات 

 املناقشة واحلوار

يستنتج فرص جديدة ومتميزة يف خلق فرص حديثة  4-2
يف ابداع اراء تربوية حتقق حاجات األمة يف عصران 

 الراهن يف ضوء السنة املطهرة  

 تقيم األقران

حقيبة اجناز  مهارة استخدام التقنيات احلديثة 4-3
حتمل مجيع 

االنشطة 
 الفردية

خالل يكتب تقرير شامل عن املنجزات العلمية  4-4
 الفصل ملقرر

 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
5-1    
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

التقييم نسبته من 
 النهائي

 %20 الثالث  اعمال اسبوعية وفردية  1
 %30 الثالث تقدمي ملخص شفهيه  ابألدوار  2
 %50 السادس عشر حقيبة االجناز إلكرتونية جلميع األنشطة الفردية  3
   االختبار النهائي 4
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 والتفاعل مع طلباهتم واستفساراهتم .وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطلبة  •
 تكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطلبة يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات  •
 تقدمي اإلرشاد األكادميي للطلبة يف أي وقت حيتاجونه. •
 تزويدهم ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل . •

 مصادر التعّلم
 الكتب املقررة املطلوبة:

 عثمان بن عبد الرمحن، ين املعروف اببن الصالح  -معرفة أنواع علوم احلديث، ويُعرف مبقدمة ابن الصالح
 حممد مجال الدين القامسي  -قواعد التحديث من فنون مصطلح احلديث 

 مصطفى بن حسين السباعي  -السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي 
 أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين -نزهة النظر يف توضيح خنبة الفكر يف مصطلح أهل األثر 

 عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي -تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي
 إسالم حممود درابلة -دروس يف مباديء ختريج احلديث النبوي مع فوائد يف علوم احلديث 

 حممد مصطفى األعظمي-حتقيق -مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين -املوطأ
حممد بن إمساعيل أبو   -اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه = صحيح البخاري

 عبدهللا البخاري اجلعفي
مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي   -ل إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلماملسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العد

 النيسابوري
ِجْستاين -سنن أيب داود   أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ
 أبو عيسىسنن الرتمذي: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي،  -اجلامع الكبري 

 أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين -مسند اإلمام أمحد بن حنبل
 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها( -يف قائمة  –. أدرج 2 

: 

 
 وغريها:. أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي 3
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 . أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:4

 الربجميات احلاسوبية السابقة

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 طالب 20قاعة تتسع لعدد  .17
مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: السبورة الذكية ، جهاز عرض تلفزيوين ، سبورة   .18

 زرقيه 
 جهاز عرض تلفزيوين .19
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .20

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .12
 ورقة امللخص للموضوعات تقييم املقرر من قبل الطلبة •
 شرح املفردة االكثر غموضا •
 التغذية الراجعة السريعة بني االجتاهني •

 تقييم  عضو هيئة التدريس  التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية  .10
 استشارة املدرسني يف نفس التخصص .11
 حضور الدورات التدريبية يف جمال حتقيق املخطوطات .12
  إجراءات تطوير التدريس: .13
 تبادل الزايرات واخلربات بني االقران يف التدريس  .14
 حضور دورات تدريبية يف عمادة التطوير املهين .15
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .16

تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 
 مؤسسة أخرى(:

 تصحيح عينة من الواجبات من خالل مدرسني مستقلني  .17
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 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِ  .18
 اجراء االحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية املتعلقة ابملوضوعات 

 حضور الدورات يف جمال االحباث التطوعية 
 واملشاركة يف املسابقات القائمة يف اجلامعة من خالل املراكز العلمية 

 خالد حممد التومياسم منسق الربانمج: ا.د. 
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 اإلسالمياتريخ الفكر الرتبوي  :اسم املقرر
 (2-020170125رمز املقرر: )

 جامعة أم القرى . اسم املؤسسة التعليمية: 14..../...../.....  اتريخ التوصيف:
 الرتبية اإلسالمية واملقارنةقسم  /كلية الرتبية   القسم: /لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .(2-020170125). اسم املقرر الدراسي ورمزه: اتريخ الفكر الرتبوي االسالمي 1
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 الدكتوراه يف ختصص األصول اإلسالمية للرتبية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج 3

 )متطلب ختصص(.
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الثاين4
 وجدت(: ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن 5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7

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

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(

    

 %10 النسبة: √ ابملراسلة
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 %20 النسبة: √ أخرى ورش العمل وحلقات التدريب 
 

 تعليقات:
 األهداف

ما هدف املقرر الرئيس : تعريف الطالب بتاريخ الفكر الرتبوي اإلسالمي واسباب ازدهاره يف بعض العصور وركوده يف 
 أخرى 

 األهداف الفرعية : 
 التعرف على عوامل االزدهار والركود يف الفكر الرتبوي     •
 ادراك عالقة اتريخ الفكر الرتبوي اإلسالمي ابلتأريخ بشكل عام     •
 لى أهم مسات الفكر الرتبوي يف عصر القرون الثالثة الفاضلة التعرف ع •
 التعرف على أهم مسات الفكر الرتبوي يف الرابع واخلامس والسادس وأبرز املفكرين الرتبويني  •
 التعرف على أهم مسات الفكر الرتبوي يف السابع والثامن والتاسع والعاشر وأبرز املفكرين الرتبويني •
 الفكر الرتبوي يف احلادي عشر والثاين عشر وأبرز املفكرين الرتبويني التعرف على أهم مسات  •
 . دراسة نقدية لنماذج من عصر الركود واجلمود •

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

 متابعة الدراسات السابقة واحلديثة لرسائل املاجستري والدكتوراه املتعلقة ابملوضوع   •
 الل القراءة يف وثيقة الرؤيةمن خ 2030تطوير املقرر حسب الرؤية  •
 بتاريخ الفكر الرتبوي اإلسالميمتابعة املؤمترات املتعلقة  •

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

رتبوي اإلسالمي واسباب ازدهاره يف بعض العصور وركوده وصف عام للمقرر: يهتم املقرر بتعريف الطالب بتاريخ الفكر ال
يف أخرى حبيث أن يكتسب مهارات للتصدي للعقبات اليت تواجه منو وتطور الفكر الرتبوي يف اململكة العربية السعودية 

 فيستفيد من التجربة التارخيية
 2030وكيف ميكن تطوير مهارات الطالب ملواكبة رؤية  
 

 ينبغي تناوهلا:املوضوعات اليت  .21
 مقدمة عامة عن املقرر -

 4 2 اتريخ الفكر الرتبوي اإلسالمي واسباب ازدهاره يف بعض العصور وركوده يف أخرى
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التعرف على اسباب االزدهار ، معرفة مقاصد الرتبية اإلسالمية، الطبيعة  •
اإلنسانية، الشورى يف الرتبية، الفروق الفردية، امليول ، حاجات اجملتمع 

 حاجات الفرد ، الثقافة اإلسالمية 
2 4 

التعرف على اسباب الركود  التقليد التعصب املذهيب اغالق ابب  •
 2 2 االجتهاد غياب فقه املقاصد غياب فقه االولوايت    

 6 3 التعرف على أهم مسات الفكر الرتبوي يف عصر القرون الثالثة الفاضلة  •
 4 2 التعرف على أهم مسات الفكر الرتبوي يف عصر الركود •
 6 2 لفكر الرتبوي يف عصر اجلمود التعرف على أهم مسات ا •
التعرف على بعض جهود املفكرين الرتبويني يف عصر الركود واجلمود يف  •

ازالة املعوقات عن العملية التعليمية جهود األمام الغزايل، جهود بن تيمية، 
 جهود بن رجب،  جهود النووي، جهود ابن حجر العسقالين

2 4 

 2 1 نقد مناذج من اآلراء الرتبوية للمثلة لعصور  الركود واجلمود  •

 32 16 االختبار النهائي 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
حماضرا 

 ت
 دروس 
 إضافية

معامل 
أو 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     15 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات املعتمدة

 

 ساعات  4عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:   .23

 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .24
 تدريسها
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 اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم : ضع طرق التقييم اثلثاً  -

املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال 
 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 خمرجات التعلم للمقررجدول 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
احملاضرة واإللقاء ابستخدام جهاز  أن يلم الطلبة أبسباب االزدهار  1-1

عرض البوربوينت، واحلوار واملناقشة 
املوجهة اهلادف ، واجبات قصرية 

 فردية واسبوعيا لتحضري الدرس 
 

الواجبات 
 الفردية

 املناقشة أن يوضح الطلبة اسباب الركود واجلمود 1-2
  أن يشرح الطلبة أهم مسات عصر القرون الفاضلة 1-3
  يقدم الطلبة أهم مسات عصر الركود واجلمودأن  1-4
 املهارات املعرفية 2
يقارن بني االجتهاد الرتبوي يف العصور الفاضلة  2-1

 وعصور الركود واجلمود    
إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
أو التعلم النشط، املعتمدة على 

املشاركة العلمية ، العصف الذهين 
 ، احلوار واملشاركة اجلماعية 

 التقومي الذايت 

ينقد الطالب مناذج من اآلراء الرتبوية يف   عصر  2-2
 االجتهاد الرتبويالركود واجلمود ضوء ضوابط 

 تقومي االقران 

حيلل الطلبة مناذج من اآلراء الرتبوية من عصر  2-3
 االزدهار ومن عصر الركود

 

  ابراز أهم معوقات االزدهار وربطها يف عصران الراهن 2-4
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
احلوار واملناقشة اجلماعية ، تقدمي  العروض اجلماعية 3-1

العروض احلاسوبية اجلامعية ، 
التكليف داخل جمموعات عمل 

 مشرتكة 

املالحظة 
 واملتابعة

 تقييم األقران  التجاوب مع الزمالء يف التكاليف اجلامعية 3-2
  ورش العمل اجلماعية وحلقات النقاش 3-3
  حسن التعاون البناء بني الطلبة 3-4
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 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة  4-1

 أبسلوب مناسب.
تنفيذ واجبات مجاعية ، استخدام 

التقنيات احلديثة يف العرض 
واملناقشة ، استخدام تقنيات 
املعلومات يف البحث ومجع 

 املعلومات 

 املناقشة واحلوار

يستنتج فرص جديدة ومتميزة يف خلق فرص حديثة  4-2
يف ابداع اراء تربوية حتقق حاجات األمة يف عصران 

 الراهن يف ضوء التجربة التارخيية  

 تقيم األقران

حقيبة اجناز  مهارة استخدام التقنيات احلديثة 4-3
حتمل مجيع 

االنشطة 
 الفردية

العلمية خالل يكتب تقرير شامل عن املنجزات  4-4
 الفصل ملقرر

 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
5-1    
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %20 الثالث  اعمال اسبوعية وفردية  1
 %30 الثالث تقدمي ملخص شفهيه  ابألدوار  2
 %50 السادس عشر حقيبة االجناز إلكرتونية جلميع األنشطة الفردية  3
   االختبار النهائي 4

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 والتفاعل مع طلباهتم واستفساراهتم .وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطلبة  •
 تكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطلبة يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات  •
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 تقدمي اإلرشاد األكادميي للطلبة يف أي وقت حيتاجونه. •
 تزويدهم ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل . •

 التعّلممصادر 
 الكتب املقررة املطلوبة:

 إمساعيل سعيد  اإلسالمية  للرتبية احلضارى التطور موسوعة
 الدارس يف أتريخ املدارس عبد القادر النعيمي الدمشقي 

 اتريخ بغداد أبو بكر أمحد اخلطيب البغدادي
 اتريخ دمشق أبو القاسم علي بن احلسن بن عساكر

 الرتبوي ماجد الكيالينتطور مفهوم النظرية 
 املؤسسات التعليمية يف العصر العباسي األول يونس الرابصي

 الرتبية والتعليم يف االندلس ابراهيم علي العكش
 التعليم يف العصر األموي عبد احلليم عويس

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

 
 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: . أدرج3

 

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

 الربجميات احلاسوبية السابقة

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 طالب 20قاعة تتسع لعدد 

مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: السبورة الذكية ، جهاز عرض تلفزيوين ، سبورة  
 زرقيه 

 جهاز عرض تلفزيوين
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:
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 اسي وإجراءات تطويره تقومي املقرر الدر 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 ورقة امللخص للموضوعات تقييم املقرر من قبل الطلبة •
 شرح املفردة االكثر غموضا •
 التغذية الراجعة السريعة بني االجتاهني •

 تقييم  عضو هيئة التدريس  األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل 
 استشارة املدرسني يف نفس التخصص

 حضور الدورات التدريبية يف جمال حتقيق املخطوطات
  إجراءات تطوير التدريس:

 تبادل الزايرات واخلربات بني االقران يف التدريس 
 حضور دورات تدريبية يف عمادة التطوير املهين

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

 أخرى(:
 تصحيح عينة من الواجبات من خالل مدرسني مستقلني 

 ات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراء
 اجراء االحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية املتعلقة ابملوضوعات 

 حضور الدورات يف جمال االحباث التطوعية 
 واملشاركة يف املسابقات القائمة يف اجلامعة من خالل املراكز العلمية 

 التوميمج: ا.د. خالد حممد منسق الربان
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 اسم املقرر: .مناهج البحث يف الرتبية اإلسالمية

 (2-020170126) رمز املقرر:

  .جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-.3-10  اتريخ التوصيف:

   الرتبية اإلسالمية واملقارنة -كلية الرتبية  :  القسم -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 مناهج البحث يف الرتبية اإلسالمية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
 )متطلب ختصص(. . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه يف األصول اإلسالمية للرتبية3
 املستوى الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6
 املقر الرئيس: . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية

    

 ----- النسبة: ---- التعليم اإللكرتوين

    

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

    

 10 النسبة: √ ابملراسلة
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 10 النسبة: √ املكتبات العلمية (أخرى تذكر ) 
 

  تعليقات:

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

يهدف املقرر اىل اتقان مهارات البحث العلمي يف جمال الرتبية اإلسالمية وقضاايها وفق خصوصية مصادر التشريع اإلسالمي 
 اإلسالمية .وتنمية مهارات تعامل الباحث الرتبوي مع مصادر الرتبية 

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

مراجعة قواعد البياانت للمكتبات العاملية واجملالت العلمية احملكمة للتعرف على أحدث املؤلفات يف جمال مناهج البحث  -1
 الوقوف على النظرايت اجلديدة والتصنيفات احلديثة ملناهج البحث يف جمال الرتبية اإلسالمية . بغرض

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

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

 أودليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

يهتم  املقرر  مبعاجلة موضوع مناهج البحث يف الرتبية اإلسالمية ، وهذه  القضية املعرفية هتتم ببيان أساسيات البحث العلمي 
مناهج البحث ، وجماالت وميادين استخدام تلك املناهج يف ميادين الرتبية اإلسالمية ، واهم  يف الرتبية اإلسالمية وأساسيات

معايري البحوث يف الرتبية اإلسالمية ، وطبيعة منهج البحث يف الرتبية اإلسالمية واهم مساته ، وأهدافه ، وتوجهاته ،  ومسات 
لتعامل مع النصوص الشرعية ، وقواعد االستنباط ، ومعايري البحوث الباحث يف جمال الرتبية اإلسالمية ومهاراته ، ومنهجية ا

الرتبوية ابختالف جماالت البحث يف الرتبية اإلسالمية ، ومعايري صياغة عنوان قضية البحث يف جمال الرتبية اإلسالمية ،ومعايري 
 وث الرتبوية اعداد خطة البحث يف جمال الرتبية اإلسالمية ، والتعريف مبنهجية التوثيق يف البح

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26
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 قائمة املوضوعات
عدد 
 األسابيع

 ساعات التدريس 

أوال : طبيعة مناهج البحث والبحث الرتبوي يف الرتبية اإلسالمية وضوابط  
 استخدامها:

نبذه عن مناهج البحث ، جماالت وميادين استخدام تلك املناهج يف ميادين  •
اإلسالمية ، اهم معايري البحوث يف الرتبية اإلسالمية ، طبيعة منهج الرتبية 

البحث يف الرتبية اإلسالمية واهم مساته ، وأهدافه ، وتوجهاته ،  ومسات 
 الباحث يف جمال الرتبية اإلسالمية ومهاراته "

بنية البحث العلمي يف الرتبية اإلسالمية  .) خطوات تصميم البحث العلمي  •
 إلسالمية ( ، الفرق بني البحث الرتبوي والبحث الشرعي .يف الرتبية ا

2 4 

 اثنيا : مناهج البحث يف الرتبية اإلسالمية 
 اساسيات املنهج الوصفي

 -فر  الفرو -أصول املنهج الوصفي يف القرآن  والسنة : تساؤالت البحث 
 اختبار الفرو  

 مناذج من املنهج الوصفي يف احباث علماء املسلمني 

2 4 

)مفهومه ، مواطن تفعيله ، خطوات تطبيقه ، اساسيات املنهج االستنباطي 
 متطلباته ، معوقاته (

 قواعد االستنباط وتطبيقاهتا يف البحث يف جمال الرتبية اإلسالمية  •
 قواعد استنباط التطبيقات الرتبوية . •
 منهجية استنباط القواعد الرتبوية وتوظيف القواعد الفقهية . •

2 4 

)مفهومه ، مواطن تفعيله ، خطوات تطبيقه ، متطلباته ، اساسيات املنهج االستقرائي 
 روق بينه وبني املنهج االستنباطي واألصويل .وابرز الف معوقاته (

1 2 

)مفهومه ، مواطن تفعيله ، خطوات تطبيقه ، متطلباته ، اساسيات املنهج املقارن 
 معوقاته(

1 2 
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)مفهومه ، مواطن تفعيله ، خطوات تطبيقه ، متطلباته ، اساسيات املنهج التارخيي 
 معوقاته(

1 2 

 خريطة للمجاالت املعرفية  –جماالت البحث يف الرتبية اإلسالمية 
 معايري البحوث الرتبوية يف جمال التأصيل اإلسالمي  •
 معايري البحوث الرتبوية يف املوضوعات الرتبوية يف القران والسنة . •
 معايري البحوث الرتبوية يف جمال معاجلة املشاكل الرتبوية  •
 جمال اتريخ الرتبية اإلسالمية معايري البحوث الرتبوية يف  •
 معايري البحوث الرتبوية يف جمال مقارنة الرتبية اإلسالمية بغريها .  •

2 4 

 مصطلحات علم الرتبية اإلسالمية :
 معايري صياغة عنوان قضية البحث يف جمال الرتبية اإلسالمية 

 معايري اعداد خطة البحث يف جمال الرتبية اإلسالمية

1 2 

 2 1 التوثيق العلمي يف حبوث الرتبية اإلسالمية .منهجية 
 2 1 االختبار النصفي 

 

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

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 14     14 ساعات التدريس الفعلية
 28     28 الساعات املعتمدة

 

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

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .28
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 ساعات  4

 
 وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر 

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة اثلثاً  -

ات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات وطرق تقييمها واسرتاتيجي
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
طبيعة مناهج البحث والبحث الرتبوي يف الرتبية ادراك  1-1

 اإلسالمية وضوابط استخدامها
 احملاضرات العلمية -1

 املناقشة واحلوار -2

 العرو  التقدميية -3

 التقارير العلمية -4

 التعلم الذايت-5

احلوار واملناقشة ، 
 االختبارات ، 
 معايري البحوث يف الرتبية اإلسالميةادراك  2-1 التقارير العلمية

مسات الباحث يف جمال الرتبية اإلسالمية التعرف على  1-3
 ومهاراته

منهجية التعامل مع مصادر التشريع التعرف على  • 1-4
 اإلسالمي 

 ادراك اساسيات مناهج البحث يف الرتبية اإلسالمية  1-5
 املهارات املعرفية 2
 املناقشة واحلوار   مهارة تصنيف جماالت البحث يف الرتبية اإلسالمية  2-1

 التعلم التعاوين ، والذايت 
 احملاضرات العلمية

 البحث العلمي 
اعداد عرو  
 تقدميية 
 التقارير 
 أوراق عمل

صياغة عنوان قضية البحث يف جمال الرتبية مهارة  2-2
 وفق املعايري العلمية  اإلسالمية

وفق  مهارة اعداد خطة البحث يف جمال الرتبية اإلسالمية 2-3
 املعايري العلمية 
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خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 
 للمقرر

 طرق التقومي

  يف الرتبية اإلسالمية مهارة توظيف مناهج البحث  2-4
مهارة نقد املناهج املستخدمة يف البحوث العلمية يف جمال  2-5

 الرتبية اإلسالمية 
 التقارير  التعلم الذايت 

   مهارة التوثيق العلمي يف حبوث الرتبية اإلسالمية 2-5
 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
تنمية القدرة على النقد الذايت ونقد القرانء وفق معايري  3-1

 موضوعية .
 فرق العمل -1
املشاركة يف احلوارات -2

 الصفية  
 تقيم األداء الذايت -3
 تقيم القرانء-4

 املالحظة .

 املالحظة . تنمية مهارة التعلم الذايت وحتمل املسؤولية  3-2
تقيم التكليف 

 الفردية.
 املالحظة . تنمية مهارات فريق العمل واخالقياته . 3-3

تقيم التفاعل اإلجيايب 
مع فريق العمل علميا 

 وخلقيا
تنمية مهارة حسن االنصات والتقبل لالراء املطروحه  3-4

 مبوضوعيه علميةومناقشتها 
 

 املالحظة .

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 الفصول االفرتاضية . مهارة توظيف التقنية واالستفادة منها 4-1

التدريب على استخدام 
الربجميات واملواقع يف 
 احلصول على املعرفة

تقيم املشاركات 
االلكرتونية 
 والتكاليف .

التواصل االلكرتوين عرب  مهارة التواصل مع القرانء والعلماء شفهيا والكرتونيا 4-2
الربيد االلكرتوين واملواقع 

 العلمية

تقييم التكاليف اليت 
يتم ارساهلا عرب 
 الربيد االلكرتوين
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خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 
 للمقرر

 طرق التقومي

 
العرو  تقيم  اعداد العرو  التقدميية مهارة اعداد العرو  التقدميية وفق معايري علمية وفنية 4-3

 التقدميية
 الفصول االفرتاضية . مهارة توظيف التقنية واالستفادة منها 4-4

التدريب على استخدام 
الربجميات واملواقع يف 
 احلصول على املعرفة

تقيم املشاركات 
االلكرتونية 
 والتكاليف .

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
5-1    
5-2    

 

 .................................................... .................... التحكيممالحظات جهة 

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

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 % 10 األسبوع الرابع  تقرير عن خصائص البحث يف الرتبية اإلسالمية   1
 % 10 األسبوع الثامن  كتابة تقرير علمي عن مناقشات علمية. 2

3 
جمال الرتبية اإلسالمية  يرتكز على بيان املنهج كتابة تقرير عن رسالة علمية يف 

العلمي املستخدم من قبل الباحثة وخطواته  ومدى تناسبه مع موضوع البحث ، 
 ووجهة نظر الطالب يف سالمة تطبيق املنهج يف البحث العلمي

 % 10 األسبوع التاسع 

 %10 طوال الفصل عرو  تقدميية مجاعية  4
 %10 طوال الفصل املشاركة بعر  اآلراء واحلوار  5
 %50 15األسبوع  االختبار  النهائي ، املشروع اخلتامي  6
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
الساعات املكتبية : اربع ساعات أسبوعيا   ، االرشاد االكادميي :  ) ساعتني اسبوعيا (  ، التواصل االلكرتوين عرب الربيد ، 

 التواصل عرب اجلوال .  
 مصادر التعّلم

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 هـ ، دار عامل الكتب ، الراي 1419* مقداد ايجلن ، مناهج البحث وتطبيقاهتا يف الرتبية اإلسالمية ، 
 ، دار الفكر العريب  2013* حممود الشيخ ، حسنني شفيق ، مناهج البحث يف الرتبية اإلسالمية ، 

م ، احياء الرتاث 2015* اميان زكي أسرة . األسس املنهجية لرتبية العقلية الفلسفية يف الفكر الرتبوي اإلسالمي  ، 
مكة املكرمة . منه : "الفصل الرابع األساس املنهجي يتضمن كافة اساسيات مناهج البحث يف  اإلسالمي  للنشر والتوزيع ،

 العلوم الرتبوية "
م ،  دار املعرفة اجلامعية ، 2005*حممد الطيب ، شبل بدران واخرون . مناهج البحث يف العلوم الرتبوية والنفسية ،

 اإلسكندرية .
علوم اإلنسانية تطبيقات تربوية ، اإلشراف على الرتمجة مصطفى ماضي.الطبعة * موريس أجنرس  . منهجية البحث يف ال

  م ،  دار القصبة، اجلزائر .  2006الثانية، 
  

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

 جملة افاق التابعة للجمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية جسنت ،  للعلوم الرتبوية.  جامعة امللك عبد العزيز  جملة -  

 جملة العلوم الرتبوية والنفسية بغزة  ، جملة جامعة بيشة للعلوم الرتبوية والنفسية 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها : 3

 قواعد بياانت مكتبة جامعة امللك سعود، وأم القرى، وجامعة امللك عبدالعزيز * 
 Eric-Edusearch- episco*قواعد البحث العلمية، مثل 
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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة. 4

 SPSS*الربانمج االحصائي للعلوم الرتبوية 
 

 

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 قاعة دراسية تتسع خلمسة عشر طالبة 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .21
 قاعة حماضرات ، مكتبة للرسائل العلمية ابلقسم أو الكلية 

 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .22
 السبورة الذكية ، بروجكرت ، سبورة ورقية ، جهاز كمبيوتر

 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  .23
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 *استطالع اآلراء من قبل الطالبات ومناقشتها شفهيا

 *تقومي املقرر من قبل الطالبات

 من خالل تقرير املقرر *التقومي الذايت من قبل عضو هيئة التدريس

 *نتائج االختبارات النهائية .

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
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 تقومي عضو هيئة التدريس

 إجراءات تطوير التدريس:
بياانت املكتبات االطالع الدائم على التطور املعريف يف جمال مناهج البحث يف العلوم الرتبوية من خالل قواعد -1

 العاملية واحمللية

 تنمية مهارات التدريس من خالل الدورات التدريبية .-2

 تنمية املهارات املعرفية من خالل الدورات وورش العمل .-3

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

 غري مطبقة

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 *حتليل نتائج االختبار النهائي للطالبات

 املطروحة من خالل املقرر . *مستوى تفاعل الطالبات مع القضااي

 *حتليل استمارات تقومي األداء التدريسي من قبل الطالبات

 اسم منسق الربانمج: ا.د. خالد حممد التومي
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 إحصاء استداليل اسم املقرر:

 (  2-0206632نفس ) رمز املقرر:

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ 1440-2-8 اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 (      2-0206632إحصاء استداليل )نفس . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
 متطلب كلية لربانمج الدكتوراه يف األصول اإلسالمية للرتبية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

 املستوى الثالث: الدراسي. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر 4
   . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
  ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة
    

 - النسبة: - تذكر أخرى
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  تعليقات:

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 األطر النظرية واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة ابإلحصاء االستداليلإكساب الطلبة 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

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

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

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

 وصف عام للمقرر:
طبيقها، يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب ابألساليب االحصائية االستداللية )البارامرتية والالابرامرتية(، وتدريبه على كيفية استخدامها وت -

 ا وتفسريها.املالئم لتحليل البياانت ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نتائجه يوحتديد األسلوب اإلحصائ

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 الداللة اإلحصائية والداللة العملية 
 2 1 حجم التأثري وفحص الفرضيات اإلحصائية

 2 1 وفرضيات استخدامه حتليل التباين
 2 1 حتليل التباين األحادي يف اجتاه واحد 
 2 1 حتليل التباين الثنائي يف اجتاهني أو أكثر 
 2 1 حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة
 2 1 حتليل االحندار وفرضيات استخدامه

 2 1 اخلطي البسيط  راالحندا
 2 1 االحندار اخلطي املتعدد
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 2 1 األساليب اإلحصائية الالابرامرتية 
 2 1 اختبار  مربع كاي 

 2 1 اختبار مان ويتين للعينتني املستقلتني
 2 1 اختبار ويلكوكسون للعينتني املرتبطتني

 2 1 واليس للعينات املستقلة-اختبار كروسكال
 2 1 اختبار فريدمان للعينات املرتابطة

 2 1 مقدمة عن التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي 
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة 

 

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

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

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

 طرق التقومي لمقرراسرتاتيجيات التدريس ل خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :القدرة على الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1
 أن يتعرف على الداللة اإلحصائية والداللة العملية 1-1
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 طرق التقومي لمقرراسرتاتيجيات التدريس ل خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
احملاضرة ابستخدام العرو   - أن يتعرف على مقاييس حجم التأثري وفحص الفرضيات اإلحصائية 1-2

 التقدمية.
 احلوار واملناقشة املوجهة اهلادف. -
 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-
 

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3
 حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع الدراسةأن  1-4
 أن يستعر  الفرو  اإلحصائية وكيفية اختبارها 1-5
  .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطمعايري و أن حيدد  1-6
أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-7

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

 العصف الذهين  - لتحليل البياانت على اختالف أنواعها. .
 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

التعلم التعاوين، مركزية املتعلم مثل 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

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

 أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها.  2-3
 أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-4
، حلل مشكالت معقدة فعالأقرانه يف اجملموعة على حنو  أن ينظم العمل مع 2-5

 متكاملة حللها. ةويقرتح منهجيتوفرها مهمة األداء املعطاة، 
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 .وسعيه الستثمارها إجيابياً أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  3-1

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
املعتمدة على التعلم النشط، 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء 
مهارات  –االتصال 

 –العالقات الشخصية 
، والعمل حتمل املسؤولية
 ضمن فريق(

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

 وتسليمها يف الوقت احملددأن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر  3-3
التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى، وميارس أن يتقبل  3-4

 بكفاءة ومتيز. دور القيادة إذا أسندت إليه
أن يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء قاعدة أداء وصفية  3-5

 األداء.يتم تصميمها لتقومي مهام 
أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع  3-6

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  يتحمل املسؤوليةأن  3-7

 معه، وينجزه يف الوقت احملدد.
، يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبأن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 طرق التقومي لمقرراسرتاتيجيات التدريس ل خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية كل ل مولدةبياانت  يعاجلأن  4-1

 اليت مت دراستها يدوايً 

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
تطبيق  إلجراءات

أسلوب إحصائي 
 ومناقشة نتائجه
 وتفسريها.

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء 
 –مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
املعلومات واملهارات 

 ( العددية

أسلوب كل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت أن  4-2
 إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها

أن حيسب الداللة العملية لكل أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية  4-3
 SPSSيدوايً وابستخدام برانمج  اليت مت دراستها

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-4
 ليت مت حساهبا يدوايً لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اباحلاسوبية 

مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت مقياس ينجز أن  4-5
ويعرضه يف )استبانة( يتم تطبيقه فعليًا، ويكتب تقريراً وافياً عن املشروع، 
 احملاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.

أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد  4-6
 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 

أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي، وحبث  4-7
 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1  
أن يستخدم الطالب الربجميات احلاسوبية ملعاجلة كل أسلوب من األساليب 

 اليت مت دراستها ةاإلحصائي

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 

النشط، املعتمدة على أو التعلم 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت استخدام مهارا
 الربجميات احلاسوبية

 

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

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

 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
 %5 15 تقدمي تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتائجه وتفسريها 3
 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4
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 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 والتفاعل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم.وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب  -
 تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي وقت حيتاجونه.. -

 مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

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

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  والالابرامرتية
(. 4)ط الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ماإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدا(. 2010سى )املنيزل، عبدهللا فالح ، غرابية، عايش مو  -

 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
. اإلسكندرية: دار  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2014منسي، حممود عبداحلليم ، الشريف، خالد حسن ) -

 .دةاجلامعة اجلدي
 

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

Estimation. London: SAGE Publications.   

-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical 

Introduction. London: SAGE Publications.   

 -Rasch, D., Kubinger, K. & Yanagida, T. (2011). Statistics in Psychology Using R and SPSS. 

German:  John Wiley & Sons. 

-Steyn H. S. &  Ellis S. M. (2009). Estimating an Effect Size in One-Way Multivariate Analysis 

of Variance (MANOVA). Multivariate Behav Res. 44(1),106-29. 

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

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795108
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-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

-international-the-http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading

all/resources/statistics-for-agenda/education 

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

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

(APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, 

Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

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

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

-SPSS 

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

- SAS 

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

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

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

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

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

 
 املرافق املطلوبة

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

 مقعد متحرك ، جهاز عر  ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالب 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, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:
  علم النفس الرقميمعمل  -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 استمارة تقومي املقرر.

 بطاقات التطبيق العملي.

 الراجعة والسريعة ابجتاهني.التغذية 

 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة 

 .LEARNمنوذج 

 (.CIQمقياس التحري الناقد )

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب . –
 املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً. بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات -

http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html
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 إجراءات تطوير التدريس:
ظراء بني الن واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -

 ، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.)األقران( يف التدريس
 .من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  -
 الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. عمل تتناول استخدام ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  -
وي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت -

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

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ابلقسم.جمتمعات التعلم صفية ضمن برانمج مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الو  -
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  -
 .أخرى جبامعات املقرر مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  -

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف 
ير والتحديث تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  -

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  املقرر النظراء )األقران( يف تدريسقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل مراجعة ت -

 التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج ، مع  ةار وفقاً للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمر  -

 .تقرير املقرر والربانمج
 SWOTحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها، مع  -

Analysis  استنادًا ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، ، نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAE االسرتاتيجيسس التخطيط أل 
 .الوطينلالعتماد 

 

 منسق الربانمج: ا.د. حممد حممود عبدالوهاب
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 سم املقرر: تقنيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليما
 2-020270142رمز املقرر: 

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: م 1/8/2018اتريخ التوصيف:  
 كلية الرتبية   قسم املناهج وطرق التدريس   ختصص: املناهج  والوسائل التعليمية    القسم: /لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه

 2-020270142 تقنيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 الدكتوراه يف املناهج وتقنيات التعليم. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3
 املستوى الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6
 الزاهر ، وغريها( –يسة للجامعة )العابدية . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  املقرات الرئ7
 . 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
 

 تعليقات:

 

 

 االهداف
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 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -

واالستفادة منه يف جمال التعليم ، وعالقته  وأمهيته وجماالته وعمليات بناء املعرفة اليت تتم من خالله دراسة ماهية الذكاء االصطناعي
 . الذكاء اإلصطناعي لألغراض التعليمية يف ضوء املعايري العامليةابلنظم اخلبرية والربواتت وتنمية امليول لعمل أحباث يف جماالت 

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

 التعريف مبفهوم وأمهية الذكاء االصطناعي ونشأته ومستوايته. -
 وجماالته.شرح فلسفة الذكاء االصطناعي وأهدافه ومميزاته ومساته ومكوانته  -
 معرفة أساليب استخدام احلاسب ودوره يف توظيف الذكاء االصطناعي يف اجملال التعليمي -
 التعرف على العالقة بني الذكاء البشري والذكاء االصطناعي. -
اخلبرية ونقل التعرف غلى مفهوم النظم اخلبرية ومبادئ بناءها وعناصرها ومكوانهتا ومزاايها وحدودها، وجماالت تطبيق النظم  -

 اخلربة يف جمال التعليم .
 التعريف ابلربوت  ونشأته ومراحل تطوره وأنواعه وأمهيته يف التعليم والتطبيقات التعليمية له.  -
  االدوار الرتبوية اليت يؤديها الروبوت لدعم املعلمني .أهدافه و خمترب الروبوت و -
 الوطنية لتصميم الربواتت ومنوذج العمل اجلديد من خالل برامج لتنشيط االبداع بني الطالب.طرح االسرتاتيجيات  -
 دراسة مؤشرات االبتكار العاملي وتطبيقها يف ضوء املعايري العلمية لبناء وبرجمة الربواتت التعليمية.  -
 اسبة يف حل املشكالت .التعرف على وجهة االختالف بني النظم اخلبرية والذكاء االصطناعي وبني برامج احل -
 حتليل ونقد دراسات علميه يف جمال الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية يف ضوء املعايري العلمية للبحوث العلمية. -
التعريف بكيفية وضع خطة إلنشاء مشروع رايدي صغري وأسلوب إدارته بنجاح مع اكساهبم املهارات األساسية للتفاوض  -

 والرعاية للمشروع الرايدي.مع جهات الدعم 
 معرفة التوجهات البحثية احلديثة يف جمال الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية والربواتت .  -
 تصنيف حبوث الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية والربواتت يف ضوء االجتاهات البحثية احلديثة واولوايهتا. -
 البحوث املوجهة ألفكار الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية لإلستفادة تنمية مهارات البحث العلمي يف اجلوانب التطبيقية يف -

 منها لألغراض األكادميية والتعليمية.
 تنمية االجتاهات البحثية احلديثة حنو حتسني جودة احباث الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية يف القطاع التعليمي.  -

 سني  املقرر الدراسي . لتطوير وحت -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
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 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
املعلومات وبرامج تقنية االتصــــــــاالت للتواصــــــــل ابني أســــــــتاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشــــــــه كل ما يتعلق تفعيل تقنية  -

 ابملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
ملكتبات الرقمية لالستفادة من االستعانة ابلشبكة العنكبوتية يف التواصل مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي وا -

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

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي 
ناعي والتعرف على الربامج قرر مبتابعة التطورات يف جمال الذكاء االصطناعي وتنمية اجلوانب املعرفية واخلربات العملية يف حتديد مفاهيم أساسية يف الذكاء االصطيهتم هذا امل

ناعي والتعرف على متثيل املعرفة، وفق املعايري الرتبوية املستخدمة فيه والتدرب على استخدام براجمه بكفاءة يف اجملال التعليمي  مع اتقان مهارات حتليل نظم الذكاء االصط
 العاملية وطرح تطبيقات عملية وتقدمي مناذج عاملية وإقليمية ملهمة.

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .29

 قائمة املوضوعات
عدد 
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

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

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

1 2 

 مبفهوم الذكاء وأنواعه ونظرايته.مقدمة يف الذكاء االصطناعي والتعريف 

 خماوفه (  -قدراته   -مفهوم الذكاء االصطناعي. )أتسيسه 

 تعريف الذكاء االصطناعي .

 نشأة واتريخ الذكاء االصطناعي ومراحل تطوره.

1 2 

 4 2 فلسفة الذكاء االصطناعي وأهدافه ومميزاته ومساته.



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 القرىجامعة أم 

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Quran University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

 مكوانت الذكاء االصطناعي وجماالته .

 ذكاء البشري والذكاء االصطناعي.العالقة بني ال

 الذكاء االصطناعي والتدريس بواسطة احلاسب اآليل.

 جماالت وتطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم.

2 4 

 مفهوم النظم اخلبرية ومبادئ بناءها .   

 عناصر النظم اخلبرية ومكوانهتا. 

 مزااي وحدود النظم اخلبرية . 

2 4 

 االنظمة اخلبرية ونقل اخلربة.

 جماالت تطبيق النظم اخلبرية. 

2 4 

 عالقة الذكاء االصطناعي ابألنظمة الذكية والنظم اخلبرية. 

 حتديد خواص النظم اخلبرية والذكاء االصطناعي. 

 برامج احلاسب يف حل املشكالت .وجهة االختالف بني النظم اخلبرية والذكاء االصطناعي وبني 

2 4 

 دوافع املنظمة أو الفرد إىل اللجوء الستخدام النظم اخلبرية، والذكاء االصطناعي يف اجملال التعليمي. 

 استخدامات النظم اخلبرية والذكاء االصطناعي يف اجملاالت املختلفة. 

2 4 

 الربوت والذكاء االصطناعي.

 مناذج وتطبيقات عن التجارب العاملية املعاصرة يف الذكاء االصطناعي. 

أمهية توجيه البحوث والدراسات لإلستفادة من تقنيات وتطبيقات الذكاء اإلصطناعي والروبواتت لألغراض 
 التعليمية وتعلمها كأحد الركائز األساسية لتقنيات العصر احلايل واملستقبل.

2 4 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .30
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32  4 4  28 ساعات التدريس الفعلية

 32  4 4  28 الساعات املعتمدة

 

 : املتوقع أربع ساعاتالدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً عدد ساعات  .31
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .32

 اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
دريسها املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات ت: ضع طرق التقييم اثلثاً  -

 لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
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 Curriculum Mapيطة منهج املقرر خر 

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

 املعرفة 1

التعريف ابملادة ومتطلباهتا وتوزيع مواضـــــــيع املقرر واملراجع ذات العالقة مبواضـــــــيع مقرر  1-1
الذكاء االصـــــطناعي، والتعرف على بعض املفاهيم األســـــاســـــية حول مقدمة يف الذكاء 
االصـــطناعي ونشـــأته واترخيه ومراحل تطوره والتعرف على فلســـفة الذكاء االصـــطناعي 

ته العالقة بينه وبني الذكاء البشـــري، وكيفية اســـتخدامه، وأهدافه ومميزاته ومساته ومكوان
 وجماالته 

احملاضرات التمهيدية وعصف ذهين الستجداء 
 املعلومات السابقة لديهم.

 

 أوراق عمل 

التعرف على مفهوم النظم اخلبرية ومبادئ بنائها  ومكوانهتا ومزاايها وحدودها وجماالت  1-2
وعالقتها ابلذكاء االصطناعي الربواتت وبرامج احلاسبة يف حل تطبيقها يف نقل اخلربة 

 املشكالت.

التحليـــل الفكري للقضــــــــــــــــااي وحمـــاولـــة جتزئتهـــا 
وإجياد احللول املناســـــبة هلا من خالل املناقشـــــة 

 واحلوار.

 أنشطة 

الوقوف على أمهية الدوافع اليت تدفع املنظمة أو الفرد إىل اللجوء الستخدام النظم  1-3
اخلبرية. ، والذكاء االصطناعي يف اجملاالت املختلفة مناذج وتطبيقات عن التجارب 

 العاملية املعاصرة يف الذكاء االصطناعي.

طرح بعض املهام املفتوحة املصممة حبيث 
يطبق الطالب مهاراته التنبؤية والتحليلية 

 -وتعلم تعاوين ومهارات حل املشكالت 
 جمموعات صغرية

 تقارير

 املهارات املعرفية 2

األنشطة الشفهية  املالحظة واملناقشة يقارن بني املفاهيم املتداخلة واملتنوعة للذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية والربواتت. 2-1
 االلكرتونية

 وأوراق عملتقارير  العصف الذهين  يستنتج الطرق املناسبة لتخزين املعلومات واسرتجاعها وطرق االستفادة منها . 2-2

عروض تقدميية  اجملموعات الصغرية واحلوار وطرح األفكار يقارن بني اشكال خمتلفة للربواتت واخلدمات اليت تقدمها. 2-3
 وفيديوية 

يتعامل مع مصادر األفكار االبتكارية الستخدام الذكاء االصطناعي وآليات حتويلها إىل  2-4
 مشروع تعليمي.

 معارض مصغرة ز املشروعيتشارك يف وضع اخلطط إلجنا
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طرح قضااي  العمل التشاركي داخل القاعة الدراسية مهارات تقدمي املعلومات وعرض خطة عمل املشروع بفاعلية. 2-5
ومشكالت واقعية 
 ومالحظة

يوظف مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت والتقنيات احلديثة يف تطوير ونشر  2-6
 جديدة.املشروعات وتطوير أفكار 

طرح األفكار البناءة والبدعة على األقران 
 وتطويرها

 مالحظة ومتابعة 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

قدرة على احلوار واملناقشة مع اآلخرين من اللتطوير املشاركة يف جمموعات عمل صغرية  3-1
 احلوار االلكرتوينمتالك مهارات خالل العرض واإللقاء لكسر حاجز اخلوف وال

 

 العمل يف جمموعات صغرية الكرتونياَ 

احلوار واملناقشة 
 االلكرتونية

أن يستطيع الطالب التعلم ذاتيًا لبعض املفاهيم واملهارات من خالل استخدام وسائل  3-2
 االتصال املختلفة.

طرح ملخص  البحث واالطالع الفردي جلمع املعلومات
األفكار على 

 بصفة فرديةاجملموعة 

 املالحظة املقننة العمل يف جمموعات صغرية  يدير جمموعات املناقشة واحلوار بفاعلية.. 3-3

مهارات االتصال والتواصل مع اجلهات واألطراف ذات العالقة ابملشروع وااللتزام  3-4
 أبخالقيات التعلم التعاوين.

تقومي االعمال  تكوين جمموعات عمل مجاعية 
 اجلماعية والفردي

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 التدريب العملي ورش عمل القدرة على استخدام وسائل اتصال خمتلفة  4-1

 البحوث الفردية ورش عمل القدرة على البحث والوصول وتقييم املعلومات  4-2

   املعلومات املختلفة )تطوير| ختزين| نشر(القدرة على التعامل مع اشكال  4-3

تطوير قدرة الطالب على احلوار واملناقشة مع اآلخرين من خالل العرض واإللقاء لكسر  4-3
 .متالك مهارات احلوار االلكرتوينحاجز اخلوف وال

 تقومي أقران التدريب العملي

القدرة على العمل يف جمموعات للحوار واملناقشة والبحث من خالل مصادر تعلم خمتلفة  4-5
 واكسابه القدرة على التعامل مع أنظمة إدارة التعلم.

مالحظة مقننة  ورش عمل
 واستبياانت
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 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

   احرتام اآلراء املختلفة  5-1

   االلتزام بقوانني النشر  5-2

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .33
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 % 10 األسبوع الرابع  دراسات حالة معينة، والطلب منهم دراستها وإجياد احللول هلا.إعطاء الطالب مشاكل إحصائية أو  1

الواجبات اجلماعية والفردية تتطلب تطبيق األدوات التحليلية يف مهام حل املشكالت. ومتثل أسئلة حل  2
 من جمموع اختبار كل موضوع. %50املشكالت 

 % 15 طوال الفصل

 
أدوار يف قضـــااي جدلية ذات صـــلة ابملقرر الدراســـي ومبنية على دراســـة حالة معينة، مع نقاش التمرين على لعب 

حول الردود املناســـبة واملشـــاركة يف نشـــاط الكرتوين أكادميي )مؤمتر| دورة | ورشـــة| حلقة نقاش( وتقدمي تقرير 
 عن طبيعة املشاركة )عمل فردي(.

 % 10 األسبوع العاشر

 % 10 طوال الفصل استخدام ألحد تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم )فردي(تطوير دليل  3

 % 15 الفصل الثامن اختبار منزيل يف النظم اخلبرية وعالقتها ابلذكاء االصطناعي. 4

 % 40 االختبار النهائي اختبار نظري هنائي. 5

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم

 
( ساعات أسبوعية الستقبال ومساعدة الطالب، كما يتم ختصيص ساعات للتواصل 3خيصص كل عضو هيئة تدريس ساعات مكتبية تقدر ب)

 االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة للمهمة 
 
 

 مصادر التعّلم
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 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .1
" ، جامعة االمام الصادق ، كلية تكنولوجيا املعلومات ، قسم هندسة الربجميات   Artificial Intelligence(: الذكاء االصطناعي " 2012كاظم ، أمحد )

 ( : الذكاء االصطناعي .. " واقعه ومستقبله " ، ترمجة علي صربي فرغلي، دار املعرفة .1995الن بونيه )ا.

 (:" مقدمة يف الذكاء االصطناعي"، القاهرة : دار األندلس للنشر والتوزيع.2006ي )حجازي ، حممد عثمان عل -
(: إىل أعماق العقل: البحث عن الذكاء االصطناعي يف الوالايت املتحدة األمريكية ) انفذ اسحاق ، ترمجة( القاهرة : 2011روز، فرانك ) -

 دار وائل للطباعة والنشر.
(. أثر النمذجة اإللكرتونية القائمة على احملاكاة االفرتاضية يف تنمية 2013عبدالعزيز، محدي والبوعينني، جنالء وسعيد، أمحد والعجب، العجب. ) -

(، ع 14، مج )البحرين-جملة العلوم الرتبوية والنفسية مهارات صيانة احلاسب اآليل و حتسني الرضا عن التعلم لدى طالبات كلية الرتبية جامعة الدمام، 
 م، متوفرة على الرابط التايل:2018 /10 /8. مت الدخول يف 172 -139(، ص4)

- http://search.mandumah.com/Record/508072 
 صطناعي ، القاهرة : دار السحاب للنشر والتوزيع.(: الذكاء اال2008عرنوس ، بشري علي)  -
(: النظم اخلبرية / الذكاء االصطناعي وإمكانيات استخدامها يف املكتبات ومراكز املعلومات، صنعاء ، مركز عبادي 2006غويل ، عفاف سامي القره)  -

 للدراسات والنشر.
حلاسوبية يف تعديل التصورات الفيزايئية البديلة املتعلقة ابحلركة الدورية لدى طلبة (. أثر استخدام احملاكاة ا2016ملكاوي، آمال واملعمري، راشد. ) -

 م، متوفرة على الرابط التايل:2017 /10 /8الصف احلادي عشر يف سلطنة عمان، جملة املنهل، مت الدخول يف 
rm.almanhal.com/Reader/Article/85506http://platfo 

 م(. الواقع االفرتاضي واستخداماهتا التعليمية. َعمان: دار املناهج للنشر. 2010نوفل، خالد حممود.) -
Abeer ;"  "Artificial Intelligence 401" E- BOOK  AL-Ameeri -  

34604553?next_slideshow=1-https://www.slideshare.net/mohammedfattah2/ss 
- - Huimin Lu, Xing Xu(2018): "Artificial Intelligence and Robotics / media Name 

Ebook  
Kipper, G.& Deperlioglu, O.(2012). Intelligent Learning Environment within Blended Learning for 
Ensuring Effective C Programming Course . International Journal of Artificial Intelligence & 

Applications (IJAIA), Vol.3,No.1. 

 

Hall, -edition, Prentice th, 3tificial Intelligence: A Modern Approach"Ar", Stuart Russel, Peter Norvig
2009. 

• Ivan Bratko, "Prolog Programming for Artificial Intelligence", 4th edition, Pearson Education, 
2011. 

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Record/508072
http://platform.almanhal.com/Reader/Article/85506
https://www.slideshare.net/mohammedfattah2/ss-34604553?next_slideshow=1
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George F. Luger, “Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving”, 
.2008edition, Addison Wesley  th6  

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: -يف قائمة  –أدرج  .2
 /http://titmag.net.yeجملة تكنولوجيا االتصاالت   

 https://alriyadah.ksu.edu.sa/ar/alriyadah_magazineجملة الرايدة   -
 /http://www.rowadalaamal.comجملة رواد األعمال  -
 https://search.mandumah.com/Record/477891السعودية/  –مركز العبيكان لألحباث والنشر  –جملة فكر  -
 العلمي العريب ، جملة الكرتونية هتتم أبحباث واخبار  الذكاء االصطناعيجملة نقطة ، اجملتع  -

-https://www.nok6a.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
A9%8D9%B8%D7%A8%D9%86%D7%B8%D5%B8%D7%A8%D9%84%D7%A8%%D/ 

 
 احلاسباتلنظم املعلومات وتكنولوجيا  اجلمعية املصرية -

http://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/Arabic_Template.htm 
- MAGAZINE RESOURCEShttps://www.entrepreneur.com/magazine 
- 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 

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

- International Journal of Entrepreneurship and Innovation 
Managementhttp://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijeim 

- Research Methods in Service Innovation 
Services, Economy and Innovation series 

o Lapenta, Flemming  Sørensen, Department of Social Sciences and Business and Francesc
Department of Communication and Humanities, Roskilde University, Denmark 

innovation-service-in-methods-elgar.com/shop/research-https://www.e 

- Services, Experiences and Innovation 

http://titmag.net.ye/
http://titmag.net.ye/
http://titmag.net.ye/
http://www.rowadalaamal.com/
http://www.rowadalaamal.com/
http://www.rowadalaamal.com/
https://www.nok6a.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://www.nok6a.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://www.nok6a.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://www.nok6a.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
http://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/Arabic_Template.htm
https://www.entrepreneur.com/magazine
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=19400158815&tip=sid&clean=0
https://www.e-elgar.com/shop/books/innovation-and-technology/research-methods-in-innovation-and-technology-iat?book_series=379
https://www.e-elgar.com/shop/research-methods-in-service-innovation
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Integrating and Extending Research 

Services, Economy and Innovation series 

Professor, Department of Social  Edited by Ada Scupola, Associate Professor and Lars Fuglsang,
Sciences and Business, Roskilde University, Denmark 

innovation-and-experiences-elgar.com/shop/services-https://www.e  

 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:أدرج املواد .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.kwيج املركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلل

 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية  

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية 

 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية  

 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية )

 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية.

 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    )

 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة  

https://www.kfcris.com/ar 

https://www.nctm.org/ 

www.minshawi.com 

http://b7oth.com/ 

http://www.kapl.org.sa/ 

https://www.e-elgar.com/shop/books/innovation-and-technology?book_series=379
https://www.e-elgar.com/shop/services-experiences-and-innovation
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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 

 اصل االجتماعي وغريها:أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التو 

 جورانل للذكاء اإلصطناعي •
http://www.cs.washington.edu/research/jair/home.html  

 مواد ودروس للذكاء اإلصطناعي •
http://archive.comlab.ox.ac.uk/comp/ai.html 

 

 أوراق حبثية
 

http://www.ai.mit.edu/projects/human...lications.html 

 

https://www.ebscohost.com/
http://www.cs.washington.edu/research/jair/home.html
http://archive.comlab.ox.ac.uk/comp/ai.html
http://www.ai.mit.edu/projects/human...lications.html
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Artificial Intelligence: A Modern Approach 

http://aima.cs.berkeley.edu 

 مواد تعليم أخرى:
 موقع كتب عربية •
 www.kutub.info/libraryhttp:// 
 موقع كتب رقمية •

 /http://4kitab.com 

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

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

 

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

   الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 قاعات دراسية جمهزة تقنياً  -
 معامل الكلية والقسم. -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .24

 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية.     -
 استخدام أجهزة الداات شو للعرو  التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardكية )السبورات الذ  -

( طالب كحد 20)يتطلب تدريس هذا املقرر وجود معمل للحاسب االيل متصل بشبكة االنرتنت جبودة عالية، حبيث ال يتجاوز عدد الدارسني يف الشعبة الواحدة 
  أقصى.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .25
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية.   -
 استخدام أجهزة الداات شو للعرو  التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

http://aima.cs.berkeley.edu/
http://www.kutub.info/library
http://4kitab.com/
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 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: 
 استديو لتطوير وإنتاج أنواع التطبيقات املختلفة جبودة عالية ، مركزتعلم ، مكتبة الكرتونية ، مستودع رقمي لالعمال - توفري شبكة )اإلنرتنت(

 

 جراءات تطويره تقومي املقرر الدراسي وإ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -
 حتليل نتائج االختبارات  -
  املالحظة -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. -
  االستفادة من  تقارير املقررات ومناقشتها بشكل مجاعي مع زمالء التخصص -

 إجراءات تطوير التدريس:
 متابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم الرايضيات والعمل على توظيفه يف املقرر.   -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -
 .إنشاء وسيلة إتصال خمصصة للتطوير املهين لزالء التخصص -ث الصعوابت وطرق التغلب عليهاعقد لقاءات دورية مع زمالء التخصص لبح -
 يف جمال املقرر.متابعة ما يستجد  -

دوريٍة لتصحيح  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة
 االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
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 تدقيق ومراجعة عينة عشوائية من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.   

 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.

  الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر.املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا.   -
 ملقرر.حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة اب -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
 اين.تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة، وتصميم وتطوير الدروس، والتدريب امليد -
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر.استخدام  -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -
 حتديث املراجع واملواضيع اخلاصة ابملقرر ابستمرار مبا يتناسب مع املستحداثت التقنية يف علم املعلومات واالتصاالت . -

 منسق الربانمج: د. سيد شعبان عبد العليم
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 ادارة شئون الطالباسم املقرر: 
  (  0205733-3رمز املقرر:   )

 هـ1440حمرم   -م  2018اتريخ التوصيف سبتمرب              جامعة أم القرى . اسم املؤسسة التعليمية :1
 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط  -القسم : كلية  الرتبية     /. الكلية 2

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
 (  0205733-3اسم ورمز املقرر الدراسي  : إدارة شئون الطالب   ) .1
 عدد الساعات املعتمدة :   ساعتان .2
 مقرر اختياري يقدمه قسم اإلدارة الرتبوية ضمن متطلبات الكلية.: الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي .3
 )يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة هبذه الربامج( .4
 الدراسي  :  السنة الثانية املستوى الثالث. السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر 4

 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(: 5

 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6

 . فرع  أو فروع تقدمي املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7

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

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     
 

   النسبة؟                                   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(     ب.     
 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوين        ج.     
 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     
 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     
 عليقات:ت

 

80% 

20% √ 

 

√ 
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 :األهداف

 . هدف املقرر الرئيس ؟1
يهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبجال شئون الطالب وإدارته  يف مؤسسات  التعليم   ، ويركز املقرر على التعريف بطبيعة 

ادارهتا وتنسيقها بفعالية ودجمها كجزء من األهداف الرتبوية العامة اليت تسعى وأهداف شئون الطالب ووظائفه وكيفية 
املؤسسات التعليمية لتحقيقها .كما يفحص هذا املقرر االسرتاتيجيات اليت تستخدمها هذه املؤسسات يف التنظيم والتوظيف 

 والتمويل للربامج واخلدمات والتسهيالت املخصصة لدعم تعلم وتطوير طالهبا .
املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،  اذكر إبجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

  والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
  شبكات االنرتنت و قواعد البياانت الرقميةزايدة االستفادة من املواد واملراجع العلمية املتاحة على 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة املستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(. وصف املقرر الدراسي  
 وصف عام للمقرر:

ستخدم يف تقدمي يتناول املقرر موضوعات شؤون الطالب ، مفاهيمها ، وهيكلها االدارية ، والطرق اليت ت             
اخلدمات الطالبية يف مؤسسات التعليم املختلفة ، وقضااي شؤون الطالب ، مث واقع شؤون الطالب يف املؤسسات التعليمية 

 ابململكة .

 
 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا :-1

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 التدريس 

 2 1 مدخل للتعريف ابملادة ومتطلباهتا  .1
 2 1 ربط عملية تعلم الطالب داخل وخارج الفصل  .2
 2 1 النظرايت والبحوث املوجه لشئون الطالب  .3
 2 1 دور البحث والقياس والتقومي يف شئون الطالب  .4
جوهر عمل شئون الطالب : مكوانته واهليكل التنظيمي له والكفاايت املطلوب تنميتها  .5

  . 
2 4 
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اخلدمات اليت تقدم للطالب )القبول والتسجيل ،الدعم االكادميي ،الرعاية الصحية ،  .6
 .....اخل(

1 2 

 4 2 جتارب عاملية يف جمال اخلدمات الطالبية. .7
الطاليب) األساس االجتماعي ، النفسية ،الرتوجيية ، األسس اليت يقوم عليها النشاط  .8

 ...إخل( .
1 2 

 2 1 األطر اإلدارية لشئون الطالب   .9
دور شئون الطالب يف بناء اجملتمع وتعزيز السالم والتسامح والتعايش واالحرتام  .10

 وحتقيق العدالة االجتماعية 
1 2 

 2 1 قضااي املصادر يف شئون الطالب : امليزانية ، واملوارد البشرية ، والتسهيالت. .11
 2 1 القضااي التقنية والقانونية يف شئون الطالب  .12
 2 1 إدارة القضااي واألحداث احلرجة يف شئون الطالب   .13
 2 1 القواعد األخالقية واملعايري املهنية ، والقيم يف شئون الطالب  .14

واقع شئون الطالب يف املؤسسات التعليمية يف اململكة العربية السعودية  .15
 يف ضوء النظرايت واملمارسات العاملية 

1 2 

 2 1 االختبار النهائي
   

 

    -امجايل عدد ساعات  املقرر الدراسي  وتوزيعها :-2

معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق

 36     36 التدريسساعات 

      2 ساعات معتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل األسبوع؟  -. عدد ساعات الدراسة 3

 ساعة للقراءة وإجناز واجبات املقرر طوال الفصل 56من املتوقع أن خيصص الطالب ماال يقل عن 
 

5 
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 وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها:. خمرجات التعلم للمقرر 4

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

التعلم املناسبة )انظر إىل الشرح أسفل : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم للمقرر تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت أوالً 
 اجلدول(.
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب و تتسق مع طرق القياس ومع خمرجات التعلم املأمولة.اثنياً 
 : ضع طرق القياس املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفةاثلثاً 

وطرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن يتضمن 
 خمرجات تعلم من كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي تدريس للمقرراسرتاتيجيات ال خمرجات التعلم وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

معرفة املفاهيم واملصطلحات والتطور التارخيي   شئون - 1-1
 الطالب كمجال معريف ومهنة احرتافية .

 معرفة جوهر عمل شئون الطالب-

 احملاضرة 
 املناقشة  -
التكليف بقراءات ومناقشتها  -

 يف الصف

اختبارات 
 حتصيلية 

مدى مشاركة  -
الطالب يف 
النقاش داخل 
 القاعة الدراسية. 

التقديرات  -
املعطاة لبعض 
 التكليفات 

 

 معرفة ونقد وتقومي واقع شئون الطالب يف التعليم السعودي- 1-2

 املهارات املعرفية 2
 تنمية قدرة الطالب على حل املشكالت . 2-1

تعلمه من نظرايت تنمية قدرة الطالب على تطبيق ما  -
 وتقنيات يف املقرر .

تكليف الطالب ابقرتاح حلول -
لبعض املشكالت اليت تدخل 

 ضمن شئون الطالب .

تقييم -
التكليفات 

السابقة من قبل 
 استاذ املقرر

 
 تنمية قدرة الطالب على العمل املستقل . - 2-2
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تكليف الطالب إبعداد  - تنمية مهارات البحث العلمي . -
خطط عمل قصرية لبعض 

 املوضوعات .
تكليف الطالب بكتابة مقالة  -

قصرية يطبق فيها مهارات 
 البحث العلمي  .

تطبيق بعض املقاييس  -
 يف شئون الطالب .املستخدمة 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تنمية عالقات جيده مع زمالء الفصل .- 3-1

 االستقاللية واالعتماد على الذات .تنمية مهارات  -
تنمية االحساس واالعرتاف ابجلانب االخالقي والقيمي يف  -

 عمل شئون الطالب .

 تبادل املعلومات مع الزمالء. -
اعطاء تكليفات تتطلب  -

 العمل مع جمموعة .
تكليف الطالب أبحد االعمال -

اليت تظهر قدرته على العمل 
 الفردي املستقل .

قياس اداء 
الطالب يف هذه 
التكليفات من 
 قبل استاذ املقرر 

تنمية االحساس واالعرتاف ابجلانب االخالقي والقيمي يف  - 3-2 
 عمل شئون الطالب .

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
القدرة علي اجناز التكليفات ابقل قدر ممكن من االخطاء  4-1

 اللغوية  .
القدرة على عر  بعض التكليفات على الزمالء شفهياً  -

 بكل وضوح ودقة .

التكليفات اليت تظهر قدرة 
الطالب على استخدام مهارات 

 . االتصال املناسبة

التقدير املباشر 
من استاذ املقرر 
ألداء الطالب يف 
مهارات االتصال 
املتضمنة يف 
 التكليفات . 

اعداد التكليفات مطبوعة وتقدميها على برامج احلاسب )  - 4-2
 بور بوينت( .

 احلركية  -املهارات النفسية  5
   ال توجد 5-1
5-2    

  
 
 الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي  الطلبة خالل  -5
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مهمة التقومي املطلوبة: )مثال: اختبار ، مشروع مجاعي ، كتابة مقال ،      التقومي
 خطابة، تقدمي شفهي ،مالحظة ، .... إخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من 
 التقييم النهائي

 15 طوال الفصل  املشاركة الفاعلة يف املناقشة ابلفصل والتحضري املسبق للدرس واحلضور  1
 10 االسبوع الثالث تقرير عن فلسفة شئون الطالب ابلتعليم العايل   2
 10 التاسع تقرير عن جماالت عمل شئون الطالب   3
االسبوع احلادي  تلخيص مخس مقاالت ذات صلة وثيقة مبفردات املقرر 4

 عشر  
10 

 35 اخلامس عشر  خطة عمل أو مشروع حبثي  5
االسبوع السادس  االختبار التحصيلي النهائي  6

 عشر 
20 

7  
 

  

8  
 

  

 االرشاد األكادميي للطالب ودعمهم:

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية  لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  -1
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

ساعات اسبوعيا . 4الساعات املكتبية بواقع -  
اهلاتف النقال .التواصل من خالل  -  
 التواصل من خالل اإلمييل . -
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 مصادر التعّلم
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:-1

1-Komives, S.R., and Woodard, D.B. (4th ed). (2003).  Student services:  a 
handbook for the profession.  San Francisco:  Jossey-Bass . 

2-  2-Sandeen, A. & Barr, M.J. (2006).  Critical issues for student affairs 
[challenges and opportunities].      San Francisco:  Jossey-Bass. 

.  (http://www.chronicle.comThe Chronicle of Higher Education ( -3  
4-Pascarella, E., & Terenzini, P.  (1991). How college affects students.  San 

Francisco: Jossey-Bass . 
5-Pascarella, E., & and Terenzini, P.  (2005). How college affects students, 

Vol. 2:  A third decade of research.  San Francisco: Jossey-Bass . 
6-Astin, A. (1993). What matters in college: Four critical years revisited. San 

Francisco: Jossey-Bass. 
7-Barr, M.J., Desler, M.K., & Associates. (2000). The handbook of student 

affairs administration (2nd ed.).  San Francisco:  Jossey-Bass . 
8-Blimling, G.S., Whitt, E.J., & Associates.  (1999).  Good practice in student 

affairs: Principles to foster student learning.  San Francisco:  Jossey-Bass . 
9-CAS book of professional standards for higher education (published 

periodically). 10-Council for the Advancement of Standards:  Washington 
D.C 

About Campus (publication of ACPA ). 
(11-NASPA Journal (National Association of Student personnel Administrator 

12-Journal of College Student Development (American College Personnel 
Association. 

.13-Journal of Counseling and Development (American Counseling 
Association 

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: أدرج-2
والتوزيع   القاهرةم( إدارة االنشطة واخلدمات الطالبية يف املؤسسات التعليمية ، دار الفجر للنشر 2009أبو النصر ، مدحت )-  

http://www.chronicle.com/
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م( عمادات  شئون  الطالب يف اجلامعات السعودية : دراسة لواقعها ومنوذج مقرتح لتطويرها يف ضوء 2008العمري ، انعم أمحد )-
 بعض التجارب العربية واألجنبية ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية .

م( اخلدمات الطالبية ، مركز اخليارات املهنية لإلدارة ، القاهرة2006)قناديلي ، جواهر -  .  
م( اسهام برامج االنشطة الطالبية يف تعزيز مفاهيم املواطنة لدى طالب جامعة أم القرى ، جملة 2016الشقران ، رامي ابراهيم ) -

م ، األردن .2016، اجلزء األول ، ابريل  2العلوم الرتبوية ،ع  
هـ( اخلدمات الطالبية يف اجلامعات السعودية يف ضوء جتارب اجلامعات العاملية ) تصور مقرتح ( 1439طف عبد هللا )البلوي ، عا-

 رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة أم القرى.
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

نشورة يف مواقع  االنرتنت واليت تدور حول  موضوعات إدارات شؤون الكتب والبحاث  والدراسات العلمية امل -
 الطالب  يف مؤسسات التعليم.

 https://uqu.edu.sa/libوميكن الرجوع  إىل موقع مكتبة امللك عبد هللا بن عبد العزيز اجلامعية  :  -
 http://shamela.wsاملكتبة الشاملة  -

 /https://www.kfcc.gov.saاملكتبة الرقمية مبركز امللك فهد الثقايف  -
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية ،الربجميات واألسطواانت املدجمة :. أي 4
 ال توجد  -

https://uqu.edu.sa/lib
http://shamela.ws/
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 والتقارير وغريها(:املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية  أدرج-2
م( إدارة االنشطة واخلدمات الطالبية يف املؤسسات التعليمية ، دار الفجر للنشر والتوزيع   القاهرة2009أبو النصر ، مدحت )-    
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م( عمادات  شئون  الطالب يف اجلامعات السعودية : دراسة لواقعها ومنوذج مقرتح لتطويرها يف 2008العمري ، انعم أمحد )-  
عض التجارب العربية واألجنبية ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية .ضوء ب    

م( اخلدمات الطالبية ، مركز اخليارات املهنية لإلدارة ، القاهرة 2006قناديلي ، جواهر )-  .  
يز مفاهيم املواطنة لدى طالب جامعة أم القرى ، جملة م( اسهام برامج االنشطة الطالبية يف تعز 2016الشقران ، رامي ابراهيم ) -  

م ، األردن .2016، اجلزء األول ، ابريل  2العلوم الرتبوية ،ع  
هـ( اخلدمات الطالبية يف اجلامعات السعودية يف ضوء جتارب اجلامعات العاملية ) تصور مقرتح ( 1439البلوي ، عاطف عبد هللا )-

  عة أم القرى.رسالة دكتوراه غري منشورة ، جام
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

الكتب والبحاث  والدراسات العلمية املنشورة يف مواقع  االنرتنت واليت تدور حول  موضوعات إدارات شؤون  -
 الطالب  يف مؤسسات التعليم.

 https://uqu.edu.sa/libوميكن الرجوع  إىل موقع مكتبة امللك عبد هللا بن عبد العزيز اجلامعية  :  -
  http://shamela.wsاملكتبة الشاملة  -
 /https://www.kfcc.gov.saاملكتبة الرقمية مبركز امللك فهد الثقايف  -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية ،الربجميات واألسطواانت املدجمة :. أي 4
 ال توجد  -

 املرافق املطلوبة:

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

 . املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:1
  قاعة حماضرات بطاولة مستديرة أو مستطيلة-
 . مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت واللوحات الذكية والربجميات وغريها(:2

 .جهاز لوب توب 
 جهاز عر  بياانت وشاشة عر  . -
 خدمة االنرتنت . -
 مصادر أخرى )حددها: مثل احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:-3

 ال يوجد 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 

https://uqu.edu.sa/lib
http://shamela.ws/
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 التدريس :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية -1
 يتم ذلك من خالل منوذج تقومي املقرر واالستاذ املعد من قبل الطالب يف هناية الفصل الدراسي . -
 تغذية راجعة من الطلبة حول املقرر متاحة ومعززة من قبل مدرس املقرر   -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:. 2
 س القسم .من خالل تقييم رئي -
 تقييم احد الزمالء بناًء على طلب من مدرس املقرر . -
 إجراءات تطوير التدريس :-3
 املراجعة الدورية للمقرر من قبل استاذ املقرر لتحديث مفرداته . -
املناهج وجملس تعبئة تقرير املقرر الفصلي املعد من اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد وعر  أي حتسينات على جلنة  -

 القسم إلقرارها .
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني، -4

 والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:
 الطلبة على استاذ يف ذات التخصص من خارج اجلامعة .فحص عينة من واجبات واختبارات  -
 وملف املقرر من جهة خمتصة حمايدة . syllabus Courseفحص مفردات املقرر  -
 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
املقرر الفصلي املعد من اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد وعر  أي حتسينات املراجعة الدورية للمقرر من خالل تقرير  -

 على جلنة املناهج وجملس القسم إلقرارها .
 مقارنة اهداف املقرر وحمتوايته مع مقررات مشاهبة يف جامعات عاملية معتمدة . -

 اسم منسق الربانمج: ا.د. عباس بله حممد
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 الرتبيةاسم املقرر: فقه 
(020170134-2) 

 جامعة أم القرى . اسم املؤسسة التعليمية: 14..../...../.....  اتريخ التوصيف:
 قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة /كلية الرتبية   القسم: /لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
  (.2-020170134فقه الرتبية ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان  2
. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه يف ختصص األصول اإلسالمية للرتبية 3

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

 ثالثاملقرر الدراسي:  ال. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد 5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 املقرر الرئيس. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %70 النسبة: √ ات احملاضرات التقليديةقاع

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(

    

 %10 النسبة: √ ابملراسلة
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 %20 النسبة: √ أخرى ورش العمل وحلقات التدريب 
 

 تعليقات:
 األهداف

 ما هدف املقرر الرئيس : اكساب الطالب مهارات يف  فقه الرتبية فيكون اجتهادات الطالب مضبوطة ابلضوابط الشرعية 
 األهداف الفرعية : 

 التعرف على مفهوم فقه الرتبية     •
 ادراك عالقة فقه الرتبية ابلفقه بشكل عام     •
 التعرف على ضوابط  االجتهاد الرتبوي  •
 الفقه يف جمال  مقاصد الرتبيةالتعرف على قواعد   •
 معرفة ضوابط االجتهاد يف بناء املنهج الرتبوي  •
 . معرفة الفقه يف جمال وسائل التعليم، ويف جمال طرق التعليم، يف جمال تقومي التعليم  •

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

 متابعة الدراسات السابقة واحلديثة لرسائل املاجستري والدكتوراه املتعلقة ابملوضوع   •
 من خالل القراءة يف وثيقة الرؤية 2030تطوير املقرر حسب الرؤية  •
 متابعة املؤمترات املتعلقة بفقه الرتبية  •

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

وصف عام للمقرر:  يهتم املقرر بتزويد الطلبة مبهارات الفقه الرتبوي وضبط اجتهادات الطالب ابلضوابط الشرعية حبيث 
 أن يكون اجتهاده يف بناء املنهاج الرتبوي متفقا مع منهج الرتبية اإلسالمية 

 2030اكبة رؤية وكيف ميكن تطوير مهارات الطالب ملو  
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
 مقدمة عامة عن املقرر -

 الفقه الرتوي مفهوم 
2 4 

 4 2 التعرف على اتريخ  الفقه الرتبوي •
 2 2 اإلملام بـ ضوابط االجتهاد يف جمال الرتبية     •
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 6 3 معرفة خطوات الفقه يف الرتبية   •
 4 2 مقاصد الرتبيةالتعرف على قواعد الفقه يف جمال   •
 6 2 التعرف على الفقه الرتبوي يف جمال وسائل التعليم   •
التعرف على الفقه الرتبوي يف جمال  طرق التعليم )اسرتاتيجيات التعلم(  •

 4 2 وجمال التقومي الرتبوي

 2 1 االطالع على مناذج من مصادر الفقه الرتبوي •

 32 16 االختبار النهائي 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 
 

حماضرا
 ت

 دروس 
 إضافية

معامل 
أو 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     15 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات املعتمدة

 

 ساعات  4عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:  

 

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

 اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم : ضع طرق التقييم اثلثاً  -

املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال 
 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 خمرجات التعلم للمقررجدول 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
احملاضرة واإللقاء ابستخدام جهاز  أن يلم الطلبة مبفهوم الفقه الرتبوي 1-1

عرض البوربوينت، واحلوار واملناقشة 
املوجهة اهلادف ، واجبات قصرية 

 فردية واسبوعيا لتحضري الدرس 
 

الواجبات 
 الفردية

 املناقشة أن يوضح الطلبة ضوابط االجتهاد الرتبوي 1-2
أن يشرح الطلبة مناذج من االجتهاد الرتبوي يف جمال  1-3

مقاصد الرتبية ، طرائق التعليم، وسائل التعليم، تقومي 
 التعليم 

 

أن يقدم الطلبة ضوابط االجتهاد يف بناء املناهج  1-4
 الرتبوي

 

 املهارات املعرفية 2
يقارن بني االجتهادات غري املضبوطة ابلضوابط  2-1

 الشرعية وبني املضبوطة بضوابط الفقه الرتبوي    
إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
أو التعلم النشط، املعتمدة على 

املشاركة العلمية ، العصف الذهين 
 ، احلوار واملشاركة اجلماعية 

 لذايت التقومي ا

ينقد الطالب مناذج من اآلراء الرتبوية يف ضوء فقه  2-2
 الرتبية

 تقومي االقران 

  حيلل الطلبة ضوابط بناء املنهاج الرتبوي 2-3
  ابراز ضوابط االجتهاد يف جمال الرتبية 2-4
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
احلوار واملناقشة اجلماعية ، تقدمي  العروض اجلماعية 3-1

العروض احلاسوبية اجلامعية ، 
التكليف داخل جمموعات عمل 

 مشرتكة 

املالحظة 
 واملتابعة

 تقييم األقران  التجاوب مع الزمالء يف التكاليف اجلامعية 3-2
  ورش العمل اجلماعية وحلقات النقاش 3-3
  حسن التعاون البناء بني الطلبة 3-4
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة  4-1

 أبسلوب مناسب.
تنفيذ واجبات مجاعية ، استخدام 

التقنيات احلديثة يف العرض 
واملناقشة ، استخدام تقنيات 

 املناقشة واحلوار

يستنتج فرص جديدة ومتميزة يف خلق فرص حديثة  4-2
 يف بناء منهاج تربوي  

 تقيم األقران
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املعلومات يف البحث ومجع  مهارة استخدام التقنيات احلديثة 4-3
 املعلومات 

حقيبة اجناز 
حتمل مجيع 

االنشطة 
 الفردية

يكتب تقرير شامل عن املنجزات العلمية خالل  4-4
 الفصل ملقرر

 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
5-1    
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %20 الثالث  اعمال اسبوعية وفردية  1
 %30 الثالث تقدمي ملخص شفهيه  ابألدوار  2
 %50 السادس عشر حقيبة االجناز إلكرتونية جلميع األنشطة الفردية  3
   االختبار النهائي 4

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 والتفاعل مع طلباهتم واستفساراهتم .وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطلبة  •
 تكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطلبة يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات  •
 تقدمي اإلرشاد األكادميي للطلبة يف أي وقت حيتاجونه. •
 تزويدهم ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل . •

 التعّلممصادر 
 الكتب املقررة املطلوبة:

  على إمساعيل الرتبية         سعيد فقه
 الرسالة  املفصلة ألحوال املتعلمني أبو احلسن القابسي
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 آداب املعلمني أبو عبدهللا حممد بن سحنون
 فقه الرتبية خالد حممد التومي

 املدخل ألبن احلاج العبدري املالكي
 أجبد العلوم صديق حسن خان

 تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم أبو عبد هللا عز الدين ابن مجاعة
 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: -يف قائمة  –. أدرج 2 

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

 

 د تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. أدرج أي موا4

 الربجميات احلاسوبية السابقة

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 طالب 20قاعة تتسع لعدد 

مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: السبورة الذكية ، جهاز عرض تلفزيوين ، سبورة  
 زرقيه 

 جهاز عرض تلفزيوين
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 ورقة امللخص للموضوعات تقييم املقرر من قبل الطلبة
 شرح املفردة االكثر غموضا

 التغذية الراجعة السريعة بني االجتاهني
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 تقييم  عضو هيئة التدريس  التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية 
 استشارة املدرسني يف نفس التخصص

 حضور الدورات التدريبية يف جمال البحث العلمي
  إجراءات تطوير التدريس:

 تبادل الزايرات واخلربات بني االقران يف التدريس 
 حضور دورات تدريبية يف عمادة التطوير املهين

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

 أخرى(:
 تصحيح عينة من الواجبات من خالل مدرسني مستقلني 

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِ 
 اجراء االحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية املتعلقة ابملوضوعات 

 حضور الدورات يف جمال االحباث التطوعية 
 واملشاركة يف املسابقات القائمة يف اجلامعة من خالل املراكز العلمية 

 اسم منسق املقرر: ا.د. خالد حممد التومي
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 االسالميةاسم املقرر: الرتبية األخالقية 
 (2-020170135)رمز املقرر:  

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-1-10 اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية االسالمية واملقارنة -الرتبية -لكليةا

 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر 
 .(2-020170135)اإلسالمية  الرتبية األخالقيةاسم املقرر الدراسي ورمزه:  .1
 ساعتانعدد الساعات املعتمدة:  .2
يف األصول اإلسالمية للرتبية )متطلب  برانمج الدكتوراه  الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ) .3

 (.ختصص
 لثالث.املستوى االسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .4
 املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .5
 املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: .6
 : املقر الرئيسالرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر  .7

 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:

 90 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين

    

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

    

 10 النسبة: √ ابملراسلة
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  النسبة:  تذكرأخرى 
 

 تعليقات:

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 اكساب الطلبة يف املعرفة ابألخالق احملمودة واملذمومة وميار التحسني والتقبيح للسلوك يف اإلسالم.

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

ونية يف جمال الرتبية اإلسالمية )الرتبية األخالقية يف قواعد بياانت املكتبات اإللكرت  االطالع على األحباث العلمية يف -2
 اإلسالمية( 

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

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

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

يهتم املقرر ببيان مفهوم الرتبية األخالقية ومكانة األخالق يف اإلســالم و مبادا الرتبية األخالقية من الكتاب والســنة ،اســاليب 
والســـــــــــنة ،اإلعجاز الرتبوي يف الرتبية األخالقية للصـــــــــــحابة رضـــــــــــي هللا عنهم ،الرتبية األخالقية  الرتبية األخالقية من الكتاب

اإلســــالمية معيار األخالق يف اإلســــالم ومقارنته يف املذاهب الفلســــفية ،أثر الرتبية األخالقية اإلســــالم يف الفرد واجملتمع املســــلم 
ألخالقي يف زمن العوملة ،وســـــــــائل حتويل األخالق يف الكتاب والســـــــــنة إىل ،الرتبية االخالقية اإلســـــــــالمية يف مواجهة اإلحنالل ا

 سلوكيات .

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .ص

 قائمة املوضوعات
عدد 
 األسابيع

 ساعات التدريس 

 مفهوم الرتبية األخالقية ومكانة األخالق يف اإلسالم . •
 

1        2 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 القرىجامعة أم 

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Quran University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

 مبادا الرتبية األخالقية يف الكتاب والسنة  •
 

2   4 

   4   2 أساليب الرتبية األخالقية يف الكتاب والسنة . •
  اإلعجاز الرتبوي يف الرتبية األخالقية للصحابة رضي هللا عنهم . •

2 
 
   4 

  معيار التحسني والتقبيح للسلوك يف اإلسالم •
4 

   
  8 

 2   1 اإلسالم يف الفرد واجملتمع املسلمأثر الرتبية األخالقية  •
 2        1      الرتبية االخالقية اإلسالمية يف مواجهة اإلحنالل األخالقي يف زمن العوملة.  •
 2         1 اإلختبار النهائي •
 

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

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

           14 ساعات التدريس الفعلية
      28 الساعات املعتمدة

 

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

 
 ساعات  يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت  -عدد ساعات الدراسة 

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

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول أوالً  -
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 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة،اثلثاً  -

وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات 
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين خمرجات التعلم 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 ادراك مفهوم الرتبية األخالقية • 1-1

 ادراك مكانة األخالق يف اإلسالم •
ادراك مبادئ و أساليب الرتبية األخالقية يف  •

 الكتاب والسنة .

 احملاضرات العلمية 
 املناقشة واحلوار 
 العروض التقدميية 
 التقارير العلمية 

 التعلم الذايت

احلوار واملناقشة ، 
 االختبارات

ادراك اإلعجاز الرتبوي يف الرتبية األخالقية للصحابة رضي  • 1-2
 هللا عنهم 

 ادراك أثر الرتبية األخالقية اإلسالم يف الفرد واجملتمع املسلم•

 احملاضرات العلمية 
 املناقشة واحلوار 
 العروض التقدميية 
 التقارير العلمية 

 التعلم الذايت

احلوار واملناقشة ، 
 االختبارات

 معرفة معيار األخالق احملمودة واملذمومة يف اإلسالم • 1-3
 

 احملاضرات العلمية 
 املناقشة واحلوار 
 العروض التقدميية 
 التقارير العلمية 

 التعلم الذايت

احلوار واملناقشة ، 
 االختبارات ، 
 التقارير العلمية

 املهارات املعرفية 2
ادراك الفرق بني  مفهوم الرتبية األخالقية و مكانة األخالق  2-1

 يف اإلسالم
 املناقشة واحلوار 

 التعلم التعاوين ، والذايت 
 احملاضرات العلمية

 ورقة عمل

ادراك الفرق بني  مبادئ و أساليب الرتبية األخالقية يف  2-2
 الكتاب والسنة .

 املناقشة واحلوار 
 التعلم التعاوين ، والذايت 

 احملاضرات العلمية

 ورقة عمل
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 م
للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين خمرجات التعلم 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

حتديد األساليب حتويل األخالق يف الكتاب والسنة إىل  2-3
 سلوكيات )تربية الصبيان ، الرتبية الذاتية (

 املناقشة واحلوار 
 التعلم التعاوين ، والذايت 

 احملاضرات العلمية

 حبث علمي

حتديد أساليب مواجهة اإلحنالل األخالقي يف زمن العوملة من  2-4
 خالل الرتبية االخالقية اإلسالمية .

 

 املناقشة واحلوار 
 التعلم التعاوين ، والذايت 

 احملاضرات العلمية

 ورقة عمل

 الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات  3
تنمية القدرة على النقد الذايت و تتقبل النقد وفق معايري  3-1

 موضوعية .
 فريق العمل 

 املشاركة يف احلوارات الصفية 
 تقيم األداء الذايت 

 تقيم القرانء

 املالحظة .
 

 تقيم األداء الذايت  تنمية مهارة التعلم الذايت وحتمل املسؤولية 3-2
 تقيم القرانء

 املالحظة .
تقيم التكليف 

 الفردية.
 فريق العمل  تنمية مهارات فريق العمل واخالقياته . 3-3

 املشاركة يف احلوارات الصفية 
 تقيم األداء الذايت 

 تقيم القرانء

 املالحظة .
تقيم التفاعل اإلجيايب 
مع فريق العمل علميا 

 وخلقيا .
تنمية مهارة حسن االنصات وتقبل االراء ومناقشتها  3-4

 مبوضوعيه 
 املالحظة . املشاركات يف احلوار

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 الفصول االفرتاضية . مهارة توظيف التقنية واالستفادة منها 4-1

التدريب على استخدام 
احلصول الربجميات واملواقع يف 
 على املعرفة

تقيم املشاركات 
االلكرتونية والتكاليف 

. 

التواصل االلكرتوين عرب الربيد  مهارة التواصل مع القرانء والعلماء شفهيا والكرتونيا 4-2
 االلكرتوين واملواقع العلمية 

 

تقييم التكاليف اليت 
يتم ارساهلا عرب الربيد 

 االلكرتوين
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 م
للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين خمرجات التعلم 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 تقيم العروض التقدميية اعداد العروض التقدميية العرو  التقدميية وفق معايري علمية وفنيةمهارة اعداد  4-3
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

5-1    
5-2    

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

التقييم نسبته من 
 النهائي

 %5  كتابة مقال عن أمهية ومكانة األخالق يف اإلسالم  1
 %5  تقرير حتليل كتاب يف الرتبية األخالقية يف اإلسالم 2

3 
استخالص منهج لرتبية األوالد أخالقيا من الكتاب والسنة مثل )من وصااي 

 لقمان إلبنه ومن حديث ايغالم احفظ هللا حيفظك( 
 5% 

4 
استخالص منهج للرتبية الذاتية من الكتاب والسنة مثل )من خالل سورة 

 احلجرات وقوله صلى هللا عليه وسلم إن مل تستح فاصنع ماشئت (.
 5% 

 %5  املشاركة يف احلوار واثراء املعرفة 5

6 
حبث علمي عن أساليب مواجهة اإلحنالل األخالقي يف زمن العوملة من خالل 

 الرتبية االخالقية اإلسالمية .
 15% 

 %60  االختبار النهائي 7
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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الساعات املكتبية : اربع ساعات أسبوعيا   ، االرشاد االكادميي :  ) ساعتني اسبوعيا (  ، التواصل االلكرتوين عرب الربيد ، 
 التواصل عرب اجلوال .  

 مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 زايد حممد أمحيدان. مقاصد الشريعة االسالمية  •
. 

 م 2001هـ / 1422الرتبية اإلسالمية لألوالد هدفا ومنهجا وأسلواب . عبداجمليد طعمه احلليب . دار املعرفة . بريوت .  •
 م2001هـ/ 1422النيب املريب . أمحد رجب األمسر . دار الفرقان عَمان .  •
 اإلسالمية، دار النفائس ، األردن ، )د.ت ( األشقر .عمر سليمان، معامل الشخصية •
 م .1998هـ/1419، ، 1عرقسوسي. حممد خري،األصول اإلسالمية للرتبية )املبادئ العليا(،املكتب اإلسالمي، بريوت، ط •
 م.2000مقاصد الشريعة عند ابن تيميه .يوسف أمحد حممد البدوي .دار النفائس . األردن .  •
 هـ1416الرتبية األخالقية اإلسالمية يف بناء الفرد واجملتمع واحلضارة اإلنسانية، دار عامل الكتب ، الرايض،ايجلن .مقداد، دور  •
 م .1999هـ/ 1420 5األخالق اإلسالمية وأسسها . عبدالرمحن حسن حبنكه امليداين . جزءان. دار القلم . دمشق .ط •
هـ .رسالة دكتوراه 1413محد عبدالعزيز احلداد . جامعة أم القرى أخالق النيب صلى هللا عليه و سلم يف الكتاب والسنة . أ •

 غري منشوره 
م .رسالة 1995العالقة بني القلب والعمليات العقلية يف ضوء القرآن الكرمي . صاحل سالمه حممود بركات . جامعة الريموك .  •

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

 م .1428/2007، 20إلياس بلكا، جتديد علوم الفقه واملقاصد يف ضوء املستقبل، جملة التسامح،ع - •
 م .1416/1995، 1لؤي صايف ،حنو منهجية أصولية للدراسات االجتماعية، جملة إسالمية املعرفة، ع - •
 علي مجعة، ، جتديد علم أصول الفقه. -40 •

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 ربية األبناء يف االسالم ت
 https://saaid.net/tarbiah/h.htm 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 املكتبة الشاملة ، وبرانمج مكتبة الرتاث اإلسالمي  ، املكتبة الوقفية .

 

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

https://saaid.net/tarbiah/h.htm
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 املرافق املطلوبة
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

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

 قاعة دراسية للدراسات العليا . •
 قاعة مزودة ابحلاسب االيل •
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها: 
 بروجكرت  •
 سبورة ذكية  •
 جهاز حاسب ايل •

 )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 املناقشة واحلوار مع الطالبات .• 
 منوذج تقومي مقرر للطالبات • 
 التقومي الذايت لعضو هيئة التدريس من خالل تقرير املقرر .• 
 مراجعة اعمال الطالبات .• 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 منوذج تقومي مقرر للطالبات • 
 مناقشة أعضاء هيئة التدريس .• 

 يس:إجراءات تطوير التدر 
 لقاءات علمية مثرية بني أعضاء هيئة التدريس لتبادل اخلربات داخليا وخارجيا .

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

 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

 تقيم عضو هيئة التدريس للمقرر .
 

 اسم منسق الربانمج: ا.د. خالد حممد التومي
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 اسم املقرر: نظرية املعرفة يف اإلسالم
 (2-020170136) املقرر:رمز 

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-1-10 اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية االسالمية واملقارنة -الرتبية -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .(2-020170136) نظرية املعرفة يف اإلسالم. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد 3

 قائمة بكل هذه الربامج(
 يف األصول اإلسالمية للرتبية )متطلب ختصص(. برانمج الدكتوراه

 لثالث.املستوى ا. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6
 : املقر الرئيسملقر الرئيس للمؤسسة التعليمية. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف ا7

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

 90 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ع

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ف

    

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

    

 10 النسبة: √ ابملراسلة .ق
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  النسبة:  أخرى تذكر .ر
 

 تعليقات:

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -3

تعريف الطلبة بنظرية املعرفة يف اإلسالم  وما متيز به من تفسري لظاهرة املعرفة ومصادر املعرفة واملنهجية العلمية لتحقيق 
 التكامل املعريف بني علوم الوحي والعلوم الكونية  .

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

 ونية يف نظرية املعرفة يف اإلسالم االطالع على األحباث العلمية يف يف قواعد بياانت املكتبات اإللكرت  -3

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

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

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

يهتم املقرر ببيان مفهوم )النظرية ،املعرفة يف اإلسالم (،الفرق بني العلم و املعرفة ،مصادر املعرفة اإلسالمية )الوحي والعقل ( ، 
عرفة ،منهج العقل يف الوصـول إىل املعرفة ،منهج الشـريعة يف احلفاع على العقل ،حجية العقل وموقفه من احلاجة اىل العلم و امل

النقل و خصوصية الوحي املميزة له عن سائر مصادر املعرفة األخرى ،مفهوم التكامل العلمي بني علوم الوحي والعلوم الكونية 
إلنســـــــــانية التوحيدية من خالل اجلمع بني القراءتني: قراءة الوحي وقراءة و حتديد العالقة بينهما وضـــــــــبطها ، صـــــــــياغة املعرفة ا

 الكون، مقارنة بني املعرفة يف الفكر اإلسالمي والفكر غري اإلسالمي .

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 قائمة املوضوعات
عدد 
 األسابيع

 ساعات التدريس 
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 مفهوم )النظرية ،املعرفة يف اإلسالم ( •
 الفرق بني العلم و املعرفة •

1          2 

 مصادر املعرفة اإلسالمية ) الوحي والعقل التجريب (  •
 احلاجة اىل العلم و املعرفة .   •

1     2 

   2   1 منهج العقل يف الوصول إىل املعرفة •
 2   1 منهج الشريعة يف احلفاع على العقل   •
 حجية العقل وموقفه من النقل . •
 خصوصية الوحي املميزة له عن سائر مصادر املعرفة األخرى .  •

2        4 

 مفهوم التكامل العلمي بني علوم الوحي والعلوم الكونية . •
 حتديد العالقة بني علوم الوحي والعلوم الكونية وضبطها .  •

2        4 

الوحي وقراءة صياغة املعرفة اإلنسانية  من خالل اجلمع بني القراءتني: قراءة  •
 الكون.

2        4 

 8       4 مقارنة بني املعرفة يف الفكر اإلسالمي والفكر غري اإلسالمي •
 2       1 اإلختبار النهائي •
 

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

 
 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  . 
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

      28 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات املعتمدة

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة 
 ساعات  4

 
 وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر 

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة اثلثاً  -

ات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات وطرق تقييمها واسرتاتيجي
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 التقوميطرق 

 املعرفة 1
 إدراك مفهوم )النظرية ،املعرفة يف اإلسالم ( • 1-1

 إدراك الفرق بني العلم و املعرفة والعالقة بينهما •
 إدراك مصادر املعرفة اإلسالمية ) الوحي والعقل (  •
 إدراك احلاجة اىل العلم و املعرفة .  •

 
 

 احملاضرات العلمية 
 املناقشة واحلوار 
 العروض التقدميية 
 التقارير العلمية 

 التعلم الذايت

احلوار واملناقشة ، 
 االختبارات

 إدراك منهج العقل يف الوصول إىل املعرفة • 1-2
 إدراك منهج الشريعة يف احلفاظ على العقل   •

 إدراك حجية العقل وموقفه من النقل .
املعرفة إدراك خصوصية الوحي املميزة له عن سائر مصادر • 

 األخرى .

 احملاضرات العلمية 
 املناقشة واحلوار 
 العروض التقدميية 
 التقارير العلمية 

 التعلم الذايت

احلوار واملناقشة ، 
 االختبارات

إدراك مفهوم التكامل العلمي بني علوم الوحي  • 1-3
 والعلوم الكونية وحتديد وضبط العالقة بينهما 

إدراك أمهية التكامل املعريف من خالل اجلمع بني  •
 القراءتني: قراءة الوحي وقراءة الكون.

 لعلمية احملاضرات ا
 املناقشة واحلوار 
 العروض التقدميية 
 التقارير العلمية 

 التعلم الذايت

احلوار واملناقشة ، 
 االختبارات ، 
 التقارير العلمية
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 التقوميطرق 

إدراك أمهية إجراء مقارنة بني املعرفة يف الفكر  •
 اإلسالمي والفكر غري اإلسالمي

 
 املهارات املعرفية 2

 املناقشة واحلوار  تنمية مهارة حتليل ومقارنة مصطلحات نظرية املعرفة  2-1
 التعلم التعاوين ، والذايت 

 احملاضرات العلمية

 ورقة عمل

تنمية مهارة نقد وتقييم اجلهود اليت تسعى لتحقيق التكامل  2-2
 املعريف

 املناقشة واحلوار 
 التعلم التعاوين ، والذايت 

 احملاضرات العلمية

 ورقة عمل

اإلسالمي تنمية مهارة إجراء مقارنة بني املعرفة يف الفكر  2-3
 والفكر غري اإلسالمي

 املناقشة واحلوار 
 التعلم التعاوين ، والذايت 

 احملاضرات العلمية

 حبث علمي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
تنمية القدرة على النقد الذايت ونقد القرانء وفق معايري  3-1

 موضوعية .
 فريق العمل 

 املشاركة يف احلوارات الصفية 
 تقيم األداء الذايت 

 تقيم القرانء

 املالحظة .
 

 تقيم األداء الذايت  تنمية مهارة التعلم الذايت وحتمل املسؤولية 3-2
 تقيم القرانء

 املالحظة .
تقيم التكليف 

 الفردية.
 فريق العمل  تنمية مهارات فريق العمل واخالقياته . 3-3

 املشاركة يف احلوارات الصفية 
 تقيم األداء الذايت 

 تقيم القرانء

 املالحظة .
تقيم التفاعل اإلجيايب 
مع فريق العمل علميا 

 وخلقيا .
تنمية مهارة حسن االنصات وتقبل اراء اآلخرين  3-4

 ومناقشتها مبوضوعيه 
 املالحظة . املشاركات يف احلوار

 تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 التقوميطرق 

 الفصول االفرتاضية . مهارة توظيف التقنية واالستفادة منها 4-1
التدريب على استخدام 

الربجميات واملواقع يف احلصول 
 على املعرفة

تقيم املشاركات 
االلكرتونية والتكاليف 

. 

التواصل االلكرتوين عرب الربيد  والكرتونيامهارة التواصل مع القرانء والعلماء شفهيا  4-2
 االلكرتوين واملواقع العلمية 

 

تقييم التكاليف اليت 
يتم ارساهلا عرب الربيد 

 االلكرتوين
 تقيم العروض التقدميية اعداد العروض التقدميية مهارة اعداد العرو  التقدميية وفق معايري علمية وفنية 4-3
 احلركية )إن وجدت(املهارات النفسية  5

5-1    
5-2    

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

1 
كتابة مقال عن مصطلحات ومفاهيم نظرية املعرفة اإلسالمية .وإبراز الفرق بينها 

. 
 5% 

 %5  العقل يف الوصول إىل املعرفةتقرير لنقد وحتليل منهج  2
 %5  مشروع مجاعي لتطبيق التكامل املعريف ألحد موضوعات العلوم الطبيعية . 3

4 
تقرير عن أمهية التكامل املعريف من خالل اجلمع بني القراءتني: قراءة الوحي 

 وقراءة الكون.
 5% 

 %5  املشاركة يف احلوار واثراء املعرفة 5
 %15  مجاعي للمقارنة بني املعرفة يف الفكر اإلسالمي والفكر غري اإلسالميحبث علمي  6
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 %60  االختبار النهائي 7
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
عتني اسبوعيا (  ، التواصل االلكرتوين عرب الربيد ، الساعات املكتبية : اربع ساعات أسبوعيا   ، االرشاد االكادميي :  ) سا

 التواصل عرب اجلوال .  

 مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .2008اجلمع بني القراءتني قراءة الوحي وقراءة الكون .طه جابر العلواين،. القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  •
مصادر املعرفة يف الفكر الديين والفلسفي ) دراسة نقدية يف ضوء اإلسالم ( عبدالرمحن بن زيد الزنيدي املعهد العاملي  •

 للفكر اإلسالمي / مكتبة املؤيد . 
 جوانب الرتبية العقلية والعلمية يف اإلسالم . مقداد ايجلن  •
  خصائص الرتبية اإلسالمية ومميزاهتا األساسية . مقداد ايجلن •
 حنو جتديد الفكر الرتبوي يف العامل اإلسالمي . حممد فاضل اجلمايل •
 التصور اإلسالمي لإلنسان أساس لفلسفة اإلسالم الرتبوية .جعفر شيخ إدريس •
 وسائل الرتبية اإلميانية يف ضوء العلم والفلسفة واإلسالم . مقداد ايجلن •
 د. سعيد إمساعيل علي  كيف نتعامل مع املوروث الرتبوي •
 م .2006هـ/ 1427مدخل اىل إسالمية املعرفة . عماد الدين خليل . دار ابن كثري . دمشق .  •
 م 1983أسلمة املعرفة املبادئ العامة وخطة العمل . إمساعيل راجي الفاروقي . دار البحوث العلمية . الكويت . •
 حلدري .رسالة دكتوراه منشوره . منهجية التفكري العلمي يف القرآن. خليل بن عبدهللا ا •
 نظرية املعرفة بني القرآن والفلسفة . راجح عبداحلميد الكردي . •
أسلمة املعرفة العلوم اإلنسانية ومناهجها من وجهة نظر إسالمية . حممد علي أبو راين . دار املعرفة اجلامعية. اإلسكندريه    •

  م . 1993هـ/1414. 4ر القلم . دمشق . طضوابط املعرفة . عبدالرمحن حسن حبنكة امليداين .دا
 اإلسالم والعوملة . حممد إبراهيم مربوك . الدار القومية العربية . •
التكامل املعريف وأثره يف التعليم اجلامعي وضرورته احلضارية . رائد مجيل عكاشه . املعهد العاملي للفكر اإلسالمي. بريوت  •

 م2012هـ/1433.  
القرآنية املنطلق األساس لإلصالح اإلنساين . عبداحلميد أمحد أبو سليمان . دار السالم .  الرؤية الكونية احلضارية •

 م 2009
 جوانب تربوية يف الفقه اإلسالمي . مصطفى رجب . عامل الكتب احلديث . •
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 اإلعداد الرتبوي للفقيه عند املسلمني مجال حممد حممد اهلنيدي . مكتبة الرشد . الرايض . •
 م . 2006ة يف أصول الفقه اإلسالمي .مصطفى ديب البغا جدارا للكتاب العاملي . عَمان . اجلوانب الرتبوي •
 املعرفة يف اإلسالم مصادرها وجماالهتا . عبدهللا بن حممد القرين . رسالة دكتوراه منشوره . •
 م .1994هـ/ 1414.  3ركائز اإلميان بني العقل والقلب . حممد الغزايل . مكتبة وهبه . القاهره . ط •
 م .1990هـ /1399عاملية افسالم وقضااي العصر . حممد عللوه . مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية .  •
 هـ 1419األدلة العقلية النقلية على أصول اإلعتقاد .سعود بن عبدالعزيز العريفي . دار عامل الفوائد . مكه املكرمه. ط •
 م .1996ه / 1416القرضاوي . مكتبة وهبه . القاهره . العقل والعلم يف القرآن الكرمي . يوسف  •
 القرآن والعلم .عبدالستار نوير •

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

   جملة التأصيل للدراسات الفكرية املعاصرة العدد األول •

 جملة التأصيل للدراسات الفكرية املعاصرة العدد الثاين  •

 11-10حنو نظام معريف إسالمي  . فتحي حسن ملكاوي . أعمال احللقة الدراسية اليت عقدت يف عَمان يومي  •
 م.2000هـ1420م .عَمان . 1998يونيو

أ(. /1. ع ) 9الدراسات اإلسالمية . اجمللد التكامل املعريف يف القرآن الكرمي . زايد خليل الدغامني . اجمللة األردنية يف  •
 م .2013هـ/ 1434

 قيمة العقل ومكانته يف اإلسالم . حممد أمحد حسني . اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية  •

. غزه . 2. ع  13العقل يف السنة النبوية . إمساعيل سعيد رضوان ، عليان عبدهللا احلويل .جملةاجلامعة اإلسالمية . اجمللد  •
 م . 2005

 بني الدين والعلم .التهامي حممد الوكيلي . جملة اإلحياء .  •

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 املقارنة بني املعرفة والعلم د. بليل عبدالكرمي •
  0/8227https://www.alukah.net/culture//  

 نظرة يف مفهوم " العلم"يف القرآن الكرمي وعند علماء املسلمني د.حسن خطاف  •
https://vb.tafsir.net/tafsir5248/#.W-uY2NLXLIU 

https://www.alukah.net/culture/0/8227%20%20/
https://www.alukah.net/culture/0/8227%20%20/
https://www.alukah.net/culture/0/8227%20%20/
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 الفرق بني العلم واملعرفة •

• https://mawdoo3.com/ 

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

 املكتبة الشاملة ، وبرانمج مكتبة الرتاث اإلسالمي  ، املكتبة الوقفية

 

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

 
 املرافق املطلوبة

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:
 قاعة دراسية للدراسات العليا . •
 قاعة مزودة ابحلاسب االيل •
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها: 
 بروجكرت  •
 سبورة ذكية  •
 جهاز حاسب ايل •

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 املناقشة واحلوار مع الطالبات .• 
 منوذج تقومي مقرر للطالبات • 
 التقومي الذايت لعضو هيئة التدريس من خالل تقرير املقرر .• 
 مراجعة اعمال الطالبات .• 

 من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس 
 منوذج تقومي مقرر للطالبات • 
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 مناقشة أعضاء هيئة التدريس .• 
 إجراءات تطوير التدريس:

 أعضاء هيئة التدريس و تبادل اخلربات معهم  . طالع على خرباتاال
بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة 

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 

 

 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

 تقيم عضو هيئة التدريس للمقرر .
 

منسق الربانمج: ا.د. خالد حممد التوميسم ا  
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 حتليل البياانت ابحلاسب اآليلاسم املقرر:

 (  2-0206641)نفس  رمز املقرر:

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-2-22اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم: -الكلية

 

 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر 
 (  2-0206641)نفس   حتليل البياانت ابحلاسب اآليلاسم املقرر الدراسي ورمزه:  .1
 ساعتانعدد الساعات املعتمدة:  .2
 متطلب كلية جلميع األقسام يف الدكتوراة.الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  .3
 برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة  .4
 املستوى الرابعالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .5
 اإلحصاء التطبيقي، اإلحصاء االستداليلاملتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .6
 املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  .7
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: و فروع تقدمي فرع أ .8
 )العابديه،الزاهر(. املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية .9
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية
 :100 النسبة% 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين
    

  النسبة:  )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم مدمج 
    

  النسبة:  ابملراسلة
    

  النسبة:  تذكر أخرى
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  تعليقات:

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

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

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

ااتملعاصرة التطور  املقرر ملواكبةسواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف موضوعات متابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة  ▪
 يف هذا اجملال.

 .وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة  ▪

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

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

 وصف عام للمقرر:

، ويشمل ذلك قوائم احلزمة وملفاهتا وشاشاهتا الضرورية للتشغيل، SPSSيتناول املقرر حتليل البياانت ابحلاسب اآليل ابستخدام حزمة برامج
( واالختبارات الالابرامرتية، F(، واختبار )Tاهلامة حلساب اإلحصاءات الوصفية، وإعداد الرسوم البيانية، واجراء اختبار )ويشمل أيضا األوامر 

وحساب معامل االرتباط ومعامالت الثبات املختلفة، مع التأكيد على حسن استخدام اخليارات الداخلية للشاشات الفرعية، ابإلضافة إىل 
 .Syntaxخدام األوامر يف انفذة تدريب الطالب على است

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 مراجعة عامة ملفاهيم أساسية يف القياس واإلحصاء
 أنواع املتغريات ومستوايت القياس. •
 واالحندارمقاييس النزعة املركزية، مقاييس التشتت، معامالت االرتباط  •
 اختبار الفروض. •
 الصدق والثبات . •

1 2 

 :SPSSتشغيل 
، Data، البياانت View، العرض Edit، التحرير Fileقوائم احلزمة: ملف  •

 .Transformالتحويل 
4 8 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 ، ملف املخرجات Data Fileامللفات األساسية للحزمة: ملفات البياانت  •
Output File اإلشارة إىل ملف تكوين األوامر ،Syntax File . 

 العرضفي احلزمة: عرض البياانت، عرض املتغريات. شاشات •
 :Analyzeقائمة 
 Reportsاألمر  •
 Descriptive Analysisتطبيقات اإلحصاء الوصفي: األمر  •

1 2 

 اختبار الفروض الفارقة:
 Compare Meansاألمر  •
 General Linear Modelاألمر  •
 Nonparametric Testsاألمر •

4 8 

 Regression 1 2، األمر  Correlateمر األحساب االرتباط:
 Scale 1 2حساب الثبات:األمر 

 2 1 : الرسوم البيانية Graphقائمة
 Syntax    2 4استخدام انفذة

 15 30 
 

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

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

ساعات التدريس 
 الفعلية

معمل احلاسب  - 2
 اآليل

 اختبار هنائي عملي 2 28
 

32 

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

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

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها 
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 
 املعرفة 1

 أسلوب احملاضرات .SPSSيعرف أسس إ دخال وتعديل البياانت يف حزمة   6 -1
 أسلوابلتعلم النشط

 تكليفات فردية
 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية .يعرف األوامر األساسية حلساب اإلحصاءات الوصفية  7 -1
 علميتقرير 

 اختبار عملي هنائي
 Descriptiveاالمريقارن بني خمرجات األوامر الفرعية حتت   8 -1

Statistics. 
 تكليفات فردية

 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية .يعرف أوامر الرسوم البيانية  9 -1
 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية يعرف أوامر اجراء االختبارات البارامرتية والالابرامرتية.  10 -1
 علميتقرير 

 اختبار عملي هنائي
 علميتقرير  اخليارات الداخلية االساسية يف شاشةكألمر.يفهم استخدامات   11 -1

 اختبار عملي هنائي
مييز القيمة املناسبة لإلحصاءة بعد اختبار فروضها األساسية يف انفذة   12 -1

 املخرجات.
 علميتقرير 

 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية يستوعب خمرجات أمر حساب الثبات خبياراته الداخلية.  13 -1
 علميتقرير 

 علميتقرير  يفهم طريقة استخدام األمر ارتباط وخياراته.  14 -1
 اختبار عملي هنائي

 اختبار عملي هنائي يدرك طريقة اختبار فرض حبثي.  15 -1
 املهارات املعرفية 2
 : SPSSيتوقع من الطالب أن يقوم ما يلي ابستخدام  

 تكليفات فردية أسلوابلتعلم النشط جيري حساابت اإلحصاءات الوصفية.  12 -2
 علميتقرير 

 اختبار عملي هنائي
 يطبق أوامر الرسوم البيانية املناسبة.  13 -2
 جيري اختبارات الفروض اإلحصائية البارامرتية.  14 -2
 اختبارات الفروض اإلحصائية الالابرامرتية.جيري   15 -2
 معامالت االرتباط الثنائية.حيسب   16 -2
 معامالت الثبات املختلفة.حيسب   17 -2
 .يف تقرير حبثي SPSSيكتبمخرجات برانمج   18 -2

 تكليف مجاعي أسلوب التعلم التعاوين وينفذها Syntaxيكتب أوامر تعديل البياانت يف انفذة   19 -2
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط .القيادة املؤثر إذا أسندت إليهيسهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه، وميارس دور   6 -3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 تكليف مجاعي أسلوب التعلم التعاوين أقرانه.يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل   7 -3
 يشارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشطة زمالئه.  8 -3
 مناسب.يتفاعل مع أقرانه، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب   9 -3
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يف أداء العمل املكلف به وينجزه يف وقته احملدد. يتحمل املسؤولية  10 -3

 تقرير علمي
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يستخدم جهازا حلاسب اآليل مبرونة.  4 -4
 يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي.  5 -4 علميتقرير 

 يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف عرض تكليفاته.  6 -4
 يف حتليل البياانت بكفاءة. SPSSيستخدحمزمة برامج  7 -4

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5- 2  - - - 

 

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

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %25 على مدار الفصل تكليفات فردية   1
 %15 15األسبوع  تكليف مجاعي  2
 %30 يف هناية الفصل  اختبار عملي 3
 %30 14األسبوع  تقدمي تقرير علمي )حبث كمي(. 4

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

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 والتفاعل مع طلباهتم واستفساراهتم.وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب  -
 توظيف وسائل التواصل االجتماعي )مثل جمموعات الواتساب( يف تقدمي االستشارات للطالب. -
 الربيد االلكرتوين للتواصل بني الطالب وعضو هيئة التدريس.استخدام  -

 مصادر التعّلم
 :أدرجالكتباملقررةاملطلوبة. 1

 . عمان:  دار الفكر .SPSSحتليل البياانت ابستخدام برانمج (.  2004رضا عبدهللا أبو سريع ) •
 . مكة: جامعة أم القرى.SPSSالتحليل االحصائي للبياانت ابستخدام برانمج(. 2009شراز، حممد صاحل ) •

 .األردن: داروائلللنشر . SPSSالنظاماإلحصائي. (2009 الزعيب،حممدوالطالفحة،عباس) •
 . الرايض: مكتبة امللك فهد الوطنيةمقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليلهـ(.  1428عز حسن عبد الفتاح  )  •
 . عمان: دار املسرية .(SPSSمقدمة يف اإلحصاء )مبادئ وحتليل ابستخدام (. .2008حممد صبحي و عدانن حممد عوض ) •
)معاجلة البياانت مع اختبار  SPSSستخدام الربانمج اإلحصائي حتليل البياانت اإلحصائية اب(. 2005حممود مهدي البيايت ) •

 . عمان: دار حامد .شروط التحليل وتفسري النتائج(
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

• SPSS Survival Manual 

• http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_usin

g_SPSS.pdf 

• https://www.westga.edu/academics/research/vrc/assets/docs/spss_basics.pdf 

• https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-

data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf 

• http://www.Spss.com 

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

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

 
 املرافق املطلوبة

بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 
 جهاز حاسب آيل20مقعد،  20الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:
 ا.طالب 20يل يتسع ل آمعمل حاسب 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 
 .SPSS اإلحصائيةللعلوماالجتماعيةة الربامج حزم، Data Showجهاز عارض البياانت 

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثالً 
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 تقومي املقرر
 األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل 

 .تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس
 إجراءات تطوير التدريس:

 .مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه
عضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أ

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 .تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني

http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_using_SPSS.pdf
http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_using_SPSS.pdf
https://www.westga.edu/academics/research/vrc/assets/docs/spss_basics.pdf
https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf
https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf
http://www.spss.com/
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 خطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والت
 مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.

 

 اسم منسق الربانمج: د. حممد حممود عبدالوهاب
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 االصول اإلسالمية للرتبيةاسم املقرر: حلقة حبث 
 (3-020170142)رمز املقرر: 

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  هـ 1440-1-1اتريخ التوصيف: 
 كلية الرتبية - الرتبية اإلسالمية واملقارنةالقسم: قسم  -الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 (3-020170142) االصول اإلسالمية للرتبيةحلقة حبث يف . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
 )متطلب ختصص(.االصول اإلسالمية للرتبية الدكتوراه يف . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
  الرابعوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى . السنة أو املست4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد 6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: ال يوجد7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(
    
 - النسبة: - ابملراسلة

    
  - النسبة: - أخرى تذكر

 تعليقات:

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -3

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

 .ألصول االسالمية للرتبيةاتزويد الطالب بنماذج خلطط  حبثية وأحباث ودراسات سابقة يف جمال  -
 متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -
 استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة مبناهج وطرق البحث العلمي.  -
طة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس املراجعة املنتظمة والدورية خل -

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

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

 وصف عام للمقرر:
والتدريب على كيفية ،  األصول االسالمية للرتبيةجمال البحث العلمي يف  كتابة   مهارات الطالبيهدف هذا املقرر إىل إكساب 

اختيار عنوان الدراسة وكتابته؛ حبيث تعكس متغريات الدراسة، وحتديد مشكلة الدراسة وأمهيتها وفق معايري علمية واضحة، وصياغة 
أهداف الدراسة بلغة واضحة وحمددة، والتدريب على صياغة أسئلة الدراسة وفروضها، واختيار أدبيات الدراسة، ونوع مصادرها، 

وضعها يف منت الرسالة ويف كتابة املراجع واملصادر، وكيفية اختيار الدراسات السابقة ابستقصاء الدورايت واألحباث العاملية  وكيفية
األصول واإلقليمية واحمللية، وكيفية اختيار العينة أبنواعها وتوصيفها، وأنواع األدوات وكيفية استخدامها، وتصميم خطة حبث يف جمال 

مبا خيدم العملية التعليمية ويسهم ىف حل مشكالت اجملتمع احمللي من خالل تطبيق املنهج العلمي وااللتزام بضوابطه  يةاالسالمية للرتب
 .وفنياته. 

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

 من قبل كل طالب: األصول االسالمية للرتبيةأحباث يف جمال عرض عناوين 
 واحلدود. ممناقشة الطالب يف املوضوعات اليت مت اختيارها، ومناقشة متغريات حبوثه -
 تكليف الطالب بصياغة املشكلة واألسئلة واألهداف واألمهية. -
تكليف الطالب جلمع الدراسات العربية واألجنبية واملرتبطة مبتغريات البحث)وذلك  -

 لتقدميها مع خطة البحث(.  

2 4 

 عرض مشكلة البحث واألسئلة والفروض واألهداف واألمهية:
 مناقشة صياغة املشكلة واألسئلة والفروض ، واألهداف  وأمهيتها . -

3 6 
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تكليف الطالب بتحديد مصطلحات حبثها وصياغة التعريف اإلجرائي لكل منها ،  -
 وكتابة مقدمة البحث . 

 عرض مصطلحات البحث وتعريفاهتا، وعرض مقدمة البحث: 
مناقشة الطالب يف التكليف السابق واخلاص مبصطلحات حبثها وصياغة التعريف  -

 اإلجرائي لكل منها واملقدمة.
 تكليف الطالب بتحديد جمتمع البحث والعينة ، ومنهج  -

2 4 

 عرض جمتمع وعينة البحث ومنهجه:
 جمتمع البحث والعينة ، ومنهج البحث.مناقشة الطالب بتحديد  -
 تكليفهم بتحديد أدوات البحث ، وإجراءاته.  -

3 6 

 عرض أدوات البحث وإجراءاته
 مناقشة الطالب يف أدوات البحث وإجراءاته .  -
 مناقشة األساليب اإلحصائية املناسبة ملعاجلة بياانت البحث. -

3 6 

 4 2 التعديالت الالزمة إن وجدت .مناقشة اخلطط بصورهتا النهائية ، وعمل 
 2 1 التقييم النهائي للخطط البحثية املعدة.

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

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

ساعات التدريس 
التقييم النهائي للخطط ) 2 - - - 30 الفعلية

 32 (البحثية املعدة.

 32 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

  مالحظات جهة التحكيم
 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: ال يوجد -عدد ساعات الدراسة 

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها
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 جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً 
 املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم اثنياً 
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق اثلثاً 

 تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف
 كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 أن يكون قادراً على: الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1
 كيفية كتابة عنوان البحث. وحتديد متغرياته - 1-1

 .احملاضرة ) املطورة ( -
  .استخدام العروض -
 املناقشة. -
استخدام الشبكة العنكبوتية  -

 يف البحث.
 

التقييم البديل )ملفات 
اإلجناز واملالحظة 

 .واملناقشة(
 حتديد مشكلة البحث، وصياغة أسئلتها. - 1-2
 صياغة األهداف واألمهية.  - 1-3
 اختيار أدبيات الدراسة، ونوع مصادرها. - 1-4
 كتابة املراجع واملصادر. - 1-5
 كيفية اختيار العينة واألدوات - 1-6
 تصميم خطة البحث ) كتابة خطة البحث(.  - 1-7
 االدراكيةاملهارات  2
 طرح األسئلة.  - مهارة حتليل احملتوى. - 2-1

 املناقشة. -
 حل املشكالت. -
 العصف الذهين. -
 العروض التقدميية. -
 التدريبات.  -

املالحظة والتقييم  -
 الشفهي. 

 مهارات البحث العلمي. - 2-2
 مهارات التفكري الناقد. - 2-3
 مهارات حل املشكالت. - 2-4
 مهارات التفكري اإلبداعي - 2-5

 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
 العمل اجلماعي. - 3-1

 إسرتاتيجية التعلم التعاوين. -
 املناقشة. -

 

كتابة التقارير من قبل  −
 الطالب.

 

تبادل املراجع، واملعلومات واالستفادة من الزميالت  - 3-2
يف تصويب األخطاء عند مناقشة العروض التقدميية 

 يف كتابة اخلطة.
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

والربيد االلكرتوين بني التواصل عرب الواتس أب  - 3-3
 أستاذات املادة والطالب

 العمل اجلماعي.  - 3-4
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
استخدام الشبكة العنكبوتية يف البحث عن  - 4-1

 الدراسات السابقة. 
احملاضرة، وضرب األمثلة  -

 وإعطاء النماذج.
مناقشة وعرض ما مت  -

 التوصل إليه.
استخدام مهارات احلاسب 
 اآليل يف العروض التقدميية

تقييم عرض الطالبة  -
خلطة حبثها ابستخدام 

العروض التقدميية 
 ومناقشتها فيما كتبت.  

االلتزام ابلرتتيب املنطقي لكتابة خطة البحث وبناء  - 4-2
 أدوات البحث.

 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

5-1  
 Data)مهارات العرض وتشغيل جهاز العرض   -

Show)  . 

 النمذجة. -
 احملاكاة. -
الشرح والعرض  -

 التوضيحي.  

تقييم العروض  -
التقدميية وأداء الطالبة 

أثناء عرض خطتها 
 البحثية. 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 عنوان البحث 1

 الثالثة اللقاء األخرية

4 

 10 املقدمة 2
 8 مشكلة البحث 3
 4 أهداف البحث 4
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 6 أمهية البحث 5
 6 فروض البحث 6
 2 حدود البحث 7
 4 مصطلحات البحث 8
 8 البحثأدبيات  9
 2 إجراءات البحث 10
 2 جمتمع البحث 11
 4 عينة البحث 12
 4 منهج البحث وتصميمه 13
 8 أدوات البحث 14
 2 األسلوب اإلحصائي املقرتح 15
 4 املراجع 16
 12  ضوابط عامة 17

 10  مناقشة اخلطة 18

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
عل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفا -

 بواقع ساعتني أسبوعياً. األكادميي هلم
تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي وقت  -

 حيتاجونه..
 مصادر التعّلم

 م(. مناهج البحث العلمي، القاهرة: الشركة العربية للتسويق والتوريدات. 20008عوض، عدانن ) -
م(. مناهج البحث العلمي يف اجملاالت الرتبوية والنفسية، اإلسكندرية: دار املعرفة 2003منسي، حممود عبد احلليم ) -

  اجلامعية.
ساسيات البحث العلمي، عمان: مؤسسة الوراق للنشر م(. مناهج البحث العلمي، أ2006احلمداين، موفق وآخرون )  -

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

 القلم دار(. لبنان: نور عوض :وتقدمي ترمجه(. تعليم املقهورين. )1980. )ابولو، فرايرى -
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 . دار املعرفة اجلامعيةاإلسكندرية: التنشئة االجتماعية،  (. 2002. )ماية أمحد ،النيال -
 . 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.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html  

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

http://kacst.summon.serialssolutions.com/
http://kacst.summon.serialssolutions.com/
http://kacst.summon.serialssolutions.com/
http://pqdtopen.proquest.com/search.html
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 املرافق املطلوبة
الدراسية بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
  قاعات دراسية جمهزة تقنياً.املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -

  توفري شبكة )اإلنرتنيت(. كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا  
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

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

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

 تطوير التدريس: إجراءات
 والعمل على توظيفه يف املقرر. األصول االجتماعية للرتبيةمتابعة ما يستجد يف جمال  -
 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(. -



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 القرىجامعة أم 

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Quran University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

  وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -
 :إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 

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

 ات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراء
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا. -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 العمل الرتبوي.االستفادة من آراء املختصني يف  -
  .تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به -
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -

 لتومياسم منسق الربانمج: ا.د.خالد حممد ا
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 املذاهب الفكرية الرتبوية املعاصرة اسم املقرر:
 (2-020170143رمز املقرر: )

 جامعة أم القرى . اسم املؤسسة التعليمية: 14..../...../.....  اتريخ التوصيف:
 قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة /كلية الرتبية   القسم: /لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 (2-020170143ة ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: املذاهب الفكرية الرتبوية املعاصر 1
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه يف ختصص األصول اإلسالمية للرتبية 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()متطلب قسم(. 
 رابعاسي:  ال. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدر 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6
 املقر الرئيس. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
احملاضرات التقليديةقاعات   %60 النسبة: √ 

    
  النسبة:  التعليم اإللكرتوين

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

    
 %10 النسبة: √ ابملراسلة

    
  %20 النسبة: √ أخرى ورش العمل وحلقات التدريب 

 تعليقات:
 األهداف
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 ما هدف املقرر الرئيس : التعرف بشكل موسع على خصائص ومجيع جوانب الرتبية النبوية 
 األهداف الفرعية : 

 توضيح مفهوم املذاهب الفكرية واملذاهب الفكرية الرتبوية املعاصرة    •
 التعرف على أسباب نشأة املذاهب الفكرية الرتبوية املعاصرة  •
 رية الرتبوية املعاصرة توضيح التبعات الرتبوية للمذاهب الفك •
 اكساب الطلبة القدرة على مناقشة خمتلف املذاهب الرتبوية املعاصرة  •
 اكساب القدرة للطلبة على التحيل واالستنتاج  •
املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 نت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.أو مراجع اإلنرت 
 استطالع رأي الطلبة  •
 االطالع على حمركات البحث العلمي •
 استخدام التقنيات احلديثة ووسائل االتصال ف احلوصل على املعلومات •

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

وصف عام للمقرر:  يهتم املقرر بتزويد الطلبة مبفهوم املذاهب الفكرية الرتبوية املعاصرة وأنواعها ومعرفة التبعات الرتبوية  •
 تلف املذاهب الرتبوية املعاصرةللمذاهب الفكرية الرتبوية املعاصرة ومناقشة خم

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .ع
 مقدمة عامة عن املقرر -

 مفهوم املذاهب الفكرية 
 مفهوم املذاهب الفكرية الرتبوية املعاصرة 

2 4 

 4 2 أسباب نشأة املذاهب الرتبوية املعاصر 
 2 1 فساد الكنيسة 

 2 1 صراع بني الكنيسة وعلماء الطبيعة 
 4 2 اإلحلاد _نسبية القيم -جذور الفكر الغريب املعاصر :  حيوانية اإلنسان 

 2 1 ابرز املذاهب الرتبوية املعاصرة  الداروانية ومذهب التطور  
 4 2 املدرسة السلوكية  –مدرسة التحليل النفسي  -الربامجاتية

 انعكاسات  املذاهب الفكرية الرتبوية املعاصرة  على احلياة االجتماعية يف العامل
 8 4 مشاريع حبثية 

 2 1 االختبار النهائي للمادة 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 
حماضرا 

 ت
 دروس 
 إضافية

معامل 
أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

  ساعات اختبار هنائي  2    15 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات املعتمدة

 

 ساعات  4عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:  

 

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

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر : ضع طرق التقييم اثلثاً  -

املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
احملاضرات وحلقات النقاش  توضيح مفهوم املذهب الفكرية الرتبوية املعاصرة   1-1

والعصف الذهين والعروض العملية 
العمل والتعلم الذايت وأوراق 

ابالطالع على حمركات البحث 
 املختلفة

 االختبارات
التعرف على أسباب نشأة املذاهب الفكرية الرتبوية  1-2

 املعاصرة   
 املناقشة

التعرف على اتريخ الصراع بني الكنيسة ورجال العلم  1-3
  –العلمانية   - يف أوراب يف عصر النهضة

املشاريع 
 الشخصية

  التعرف على جذور الفكر الرتبوي الغريب  1-4
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 االحلاد  -نسبية القيم –حيوانية اإلنسان 
 املهارات املعرفية 2
مناقشة أسباب نشأة املذاهب الفكري الرتبوية ة  2-1

 املعاصرة 
املناقشة واحلوار ، أوراق العمل 

 والبحوث الشخصية
املشاريع 
 اجلامعية

املشاريع  التبعات للمذاهب الفكرية الرتبوية املعاصرة حتليل  2-2
 الشخصية

مناقشة املذاهب الفكرية الرت بوية املعاصرة من منظور  2-3
 اإلسالمي

 املناقشة

 التقييم الذايت  
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
احلوار واملناقشة اجلماعية ، تقدمي  العرو  اجلماعية  3-1

العروض احلاسوبية اجلامعية ، 
التكليف داخل جمموعات عمل 

 مشرتكة 

املالحظة 
 واملتابعة

 تقييم األقران  التجاوب مع الزمالء يف التكاليف اجلامعية  3-2
  ورش العمل اجلامعية وحالقا ت النقاش  3-3
  حسن التعاون البناء بني الطلبة  3-4
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تنفيذ واجبات مجاعية ، استخدام  مهارة التعاون مع اآلخرين  4-1

التقنيات احلديثة يف العرض واملناقشة 
، استخدام تقنيات املعلومات يف 

 البحث ومجع املعلومات 

 املناقشة واحلوار
 تقيم األقران مهارة العمل ضمن فريق واحد  4-2
 تقيم املشاريع مهارة التوصل البناء مع اآلخرين  4-3
  مهارة استخدام التقنيات احلديثة  4-4
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5 الثالث تقدمي ورقة عمل  أسباب نشأة املذاهب الفكرية  1
 %5 اخلامس تقدمي ورقة عننظرة اإلنسان إىل اإلنسان ومقارنتها ابلفكر الغريب 2
 %5 السابع تقدمي ورقة اإلرهاب الفكري وانواعه  3
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 %5 التاسع تقدمي ورقة عمل عن تقدمي العقل على النقل   4
 %25 الثالث عشر تقدمي مشروع حبثي عن التبعات الرتبوية للمذاهب الفكرية الرتبوية املعاصرة  5
 %55 السادس عشر االختبار النهائي  7

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعات  2الساعات املكتبة للمقرر             

 كادميي     أسبوعيا االستشارات واإلرشاد األ
 مصادر التعّلم
 الكتب املقررة املطلوبة:

 على إمساعيل سعيد        معاصرة، تربوية فلسفات
 حممود حممد مزروعة  مذاهب فكرية معاصرة    

 املذاهب الفكرية املعاصرة  ودورها يف اجملتمعات      غالب بن علي عواجي          
 املذاهب املعاصرة وموقف اإلسالم منها     عبدالرمحن عمارة 

 تطور النظرايت واالفكار الرتبوية      عمر حممد التومي الشيباين
 درء تعارض العقل والنقل                    ابن تيمية 

 ماذا خسر العامل ابحنطاط املسلمني       أبو احلسن الندوي
 حنن واحلضارة الغربية              ابو األعلى املودودي

 منهجية البحث االجتماعي بني الوضعية واملعيارية م     محد حممد أمزاين
 املرافق املطلوبة

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: قاعات احملاضرات ، مكتبة الكلية والقسم 
مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: السبورة الذكية ، جهاز عرض تلفزيوين ، سبورة  

 زرقيه 
  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 مقابلة عينة من طالب املقرر. -
 ستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت.استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أ -
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-  
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

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

 تطوير التدريس: إجراءات
 والعمل على توظيفه يف املقرر. األصول االجتماعية للرتبيةمتابعة ما يستجد يف جمال  -
 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. -

 :إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف 
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا. -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 ل الرتبوي.االستفادة من آراء املختصني يف العم -
  .تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به -
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -
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 التومياسم منسق الربانمج: ا.د. خالد حممد 
 
 

 اسم املقرر: الرتبية النبوية
 (2-020170144رمز املقرر: )

 جامعة أم القرى . اسم املؤسسة التعليمية: 14..../...../.....  اتريخ التوصيف:
 قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة /كلية الرتبية   القسم: /لكليةا

 عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة 
 .(2-020170144. اسم املقرر الدراسي ورمزه: الرتبية النبوية )1
 . عدد الساعات املعتمدة: ثالث ساعات2
)متطلب . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه يف ختصص األصول اإلسالمية للرتبية 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(ختصص(. 
 املقرر الدراسي:  الرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6
 املقر الرئيس. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين
    

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

    
  %30 النسبة: √ أخرى ورش العمل وحلقات التدريب 

 تعليقات:
 :األهداف



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 القرىجامعة أم 

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Quran University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

 ما هدف املقرر الرئيس : التعرف بشكل موسع على خصائص ومجيع جوانب الرتبية النبوية 
 األهداف الفرعية : 

 توضيح خصائص وميادين الرتبية عند العرب قبل  البعثة النبوية عند العرب قبل النبوة  •
 التعرف على خصائص وميادين الرتبية النبوية يف العهد املكي •
 ين الرتبية النبوية يف العهد املدينالتعرف على خصائص ومياد •
اكتساب القدرة على مناقشة طبيعة العملية التعليمية يف العهد النبوي )األهداف ، احملتوى ، األنشطة والطرائق ،  •

 والتقومي ( وكيفية االستفادة منها يف العصر احلديث  
 القدرة على توظيف املعارف اخلاصة ابلرتبية النبوية يف العصر احلديث  •
 اكتساب مهارات التواصل والعمل املشرتك  •
املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.
 استطالع رأي الطلبة  •
 االطالع على حمركات البحث العلمي •
 استخدام التقنيات احلديثة ووسائل االتصال ف احلوصل على املعلومات •

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

وصف عام للمقرر:  يهتم املقرر بتزويد الطلبة ابملفاهيم الرتبوية املستنبطة من سرية سيد اخللق صلى هللا عليه وسلم كما 
 الرتبية قبل البعثة ويف العهد املكي والعد املدين  يوضح املقرر اجلوانب الرتبوية واالجتماعية ومؤسسات 

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 مقدمة عامة عن املقرر-
 6 2 األحوال االجتماعية عند العرب قبل  البعثة النبوية

 خصائص الرتبية عند العرب قبل  البعثة النبوية
 6 2 امليادين الرتبوية عند العرب قبل  البعثة النبوية

 خصائص الرتبية النبوية يف العهد املكي
 6 2 ميادين الرتبية النبوية يف العهد املكي

 خصائص الرتبية النبوية يف العهد املدين
 6 2 ميادين الرتبية النبوية يف العهد املدين
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 3 1 مؤسسات التعليم يف العصر النبوي
 9 3 األساليب التعليمة النبوية وكيفية االستفادة منها يف العصر احلديث

 9 3 دراسات يف األحاديث النبوية اليت حتث على العلم والتعلم
 3 1 االختبار النهائي للمادة

 16 48 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 
حماضرا 

 ت
 دروس 
 إضافية

معامل 
أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

  ساعات اختبار هنائي  3    15 ساعات التدريس الفعلية
      3 الساعات املعتمدة

 

 ساعات  6عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:  

 

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

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر : ضع طرق التقييم اثلثاً  -

املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 
 خمرجات التعلم للمقرر جدول

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
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احملاضرات وحلقات النقاش  توضيح طبيعة الرتبية عند العرب قبل البعثة النبوية  1-1
والعصف الذهين والعروض العملية 

العمل والتعلم الذايت وأوراق 
ابالطالع على حمركات البحث 

 املختلفة

 االختبارات
التعرف على خصائص الرتبية وميادينها يف العهد  1-2

 املكي 
 املناقشة

التعرف على خصائص الرتبية وميادينها يف العهد  1-3
 املدين 

املشاريع 
 الشخصية

 املهارات املعرفية 2
مناقشة الرتكيبة االجتماعية والرتبوية عند العرب قبل  2-1

 البعثة 
املناقشة واحلوار ، أوراق العمل 

 والبحوث الشخصية
املشاريع 
 اجلامعية

حتليل الفكر الرتبوي املستنبط من االحداث يف العهد  2-2
 املكي 

املشاريع 
 الشخصية

حتليل الفكر الرتبوي املستنبط من االحداث يف العهد  2-3
 املدين 

 املناقشة

 التقييم الذايت توظيف املعارف الرتبوية املستنتجة يف الواقع احلايل  2-4
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
احلوار واملناقشة اجلماعية ، تقدمي  العرو  اجلماعية  3-1

العروض احلاسوبية اجلامعية ، 
التكليف داخل جمموعات عمل 

 مشرتكة 

املالحظة 
 واملتابعة

 تقييم األقران  التجاوب مع الزمالء يف التكاليف اجلامعية  3-2
  ورش العمل اجلامعية وحالقا ت النقاش  3-3
  حسن التعاون البناء بني الطلبة  3-4
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تنفيذ واجبات مجاعية ، استخدام  مهارة التعاون مع اآلخرين  4-1

التقنيات احلديثة يف العرض واملناقشة 
، استخدام تقنيات املعلومات يف 

 البحث ومجع املعلومات 

 املناقشة واحلوار
 تقيم األقران  مهارة العمل ضمن فريق واحد  4-2
 تقيم املشاريع  مهارة التوصل البناء مع اآلخرين  4-3
  مهارة استخدام التقنيات احلديثة  4-4
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
5-2    

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5 الثالث   تقدمي ورقة عمل  عن الوضع الرتبوي عند العرب قبل البعثة  1
 %5 اخلامس تقدمي ورقة عمل شخصية عن خصائص الرتبية يف العهد املكي  2
 %5 السابع  تقدمي ورقة عمل شخصية عن خصائص الرتبية يف العهد املدين 3
 %10 التاسع  تقدمي مشروع مجاعي عن طبيعة العملية التعليمية يف العهد النبوي بشكل عام  4
 %10 الثالث عشر  تقدمي ورقة عمل مجاعية عن الفكر الرتبوي يف العهد املكي 5
 %10 اخلامس عشر  املدين عن الفكر الرتبوي يف العهد تقدمي ورقة عمل مجاعية  6
 %55 السادس عشر  االختبار النهائي  7

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعات  3الساعات املكتبة للمقرر             

 االستشارات واإلرشاد األكادميي     أسبوعيا 
 مصادر التعّلم
 الكتب املقررة املطلوبة:

 على. إمساعيل سعيد       تربوية، رؤية النبوية، السنة
 نبوي          حممد بن عبدهللا الدويش رت معامل يف املنهج الرتبوي ال

 الرتبية النبوية                           حممد بن عبدهللا الدويش
 فقه السرية                              حممد الغزايل 

 منهج تربوي فريد يف القرآن             حممد سعيد البوطي
 منهج القرآن يف الرتبية                   حممد شديد 
 عبقرية حممد )صلى هللا عليه وسلم(     عباس العقاد

 الرتبية يف مدرسة النبوة                   حممد متويل الشعراوي
 منهج الرتبية النبوية للطفل               حممد نور سويد       

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

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: قاعات احملاضرات ، مكتبة الكلية والقسم 
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مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: السبورة الذكية ، جهاز عرض تلفزيوين ،  
 سبورة زرقيه 

  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً 
 املرافق املطلوبة

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: قاعات احملاضرات ، مكتبة الكلية والقسم 
مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: السبورة الذكية ، جهاز عرض تلفزيوين ، سبورة  

 زرقيه 
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 مقابلة عينة من طالب املقرر. -
 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. -
-  

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

 تطوير التدريس: إجراءات
 والعمل على توظيفه يف املقرر. األصول االجتماعية للرتبيةمتابعة ما يستجد يف جمال  -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 مهارات أعضاء هيئة التدريس.ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية  -
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 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
  وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -

 :إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 ح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة دوريًة لتصحي -
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا.مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء  -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
  .تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به -
 )العربية واألجنبية(.االطالع على األحباث يف جمال التخصص  -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -

 اسم منسق الربانمج: ا.د. خالد حممد التومي
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 اسم املقرر: مقاصد الرتبية اإلسالمية

 (2-020170145رمز املقرر: )

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية:إسم  1440-1-10 اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية االسالمية واملقارنة -الرتبية -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 (.2-020170145اإلسالمية )مقاصد الرتبية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2
 )متطلب ختصص(. برانمج الدكتوراه يف أصول الرتبية اإلسالمية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3
 لرابع.املستوى ا. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات 6
 : املقر الرئيس. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية7

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

 90 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين

    

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

    

 10 النسبة: √ ابملراسلة
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  النسبة:  أخرى تذكر
 

 تعليقات:

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -4

الشخصية إكساب طلبة أصول الرتبية اإلسالمية  مهارات املنهجية العلمية يف  توظيف مقاصد الرتبية اإلسالمية يف تكوين 
 الكاملة اليت يريدها اإلسالم ..

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

االطالع على األحباث العلمية يف يف قواعد بياانت املكتبات اإللكرتونية يف جمال الرتبية اإلسالمية )مقاصد الرتبية  -4
 مية( .اإلسال

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

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

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

 يهتم املقرر ببيان مفهوم مقاصد الشريعة ،املقاصد الكلية أنواعها وترتيبها ،أقسام املقاصد الضرورية وكيفية حفظها ،

 تقوم عليها مقاصد الشريعة ،الفرق بني مقاصد الشريعة وعلم مقاصد الشريعة ،مصادر مقاصد الشريعة ،العلوم اليت 

 عالقة مقاصد الرتبية اإلسالمية مبقاصد الشريعة ،مقاصد الرتبية اإلسالمية يف تكوين الشخصية الكاملة اليت يريدها اإلسالم ،
 مقاصد الرتبية بني الفكر اإلسالمي والفكر الوضعي .

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
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  قائمة املوضوعات
عدد 
 األسابيع

 ساعات التدريس 

 مفهوم مقاصد الشريعة  •
 املقاصد الكلية أنواعها وترتيبها  •
 أقسام املقاصد الضرورية وكيفية حفظها  •

1 2 

 مصادر مقاصد الشريعة  •
  العلوم اليت تقوم عليها مقاصد الشريعة. •

 
2 

 
4 

 4 2 الرتبية اإلسالمية مبقاصد الشريعةعالقة مقاصد  •
 مقاصد الرتبية اإلسالمية يف تكوين الشخصية الكاملة اليت يريدها اإلسالم •
-اعداد القوة  -حتقيق مصلحة األمة -احلكمة –التزكية  -حتقيق العبودية هلل •

حتقيق  -طاعة ويل األمر -تطبيق الشرعة يف احلياة االجتماعية -متاسك اجملتمع 
 امليول التعبري عن الرأي ...اخل(0حتقيق الذات  -الفردمصاحل 

4 8 

 8       4 مقاصد الرتبية بني الفكر اإلسالمي والفكر الوضعي •
 2       1 اإلختبار النهائي • •
 

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

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 
 دروس إضافية حماضرات

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

  4    14 ساعات التدريس الفعلية
 32     28 الساعات املعتمدة

 

 .................................................... .................... التحكيممالحظات جهة 
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 ساعات  4 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة 

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

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة اثلثاً  -

تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات وطرق 
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
املقاصد  ادراك املفاهيم )مقاصد الشريعة ، • 1-1

 الكلية (
ادراك الفرق بني مقاصد الشريعة وعلم مقاصد  •

 الشريعة  .
ادراك العالقة بني مقاصد الرتبية اإلسالمية ومقاصد  •

 . الشريعة
 

 احملاضرات العلمية 
 املناقشة واحلوار 
 العروض التقدميية 
 التقارير العلمية 

 التعلم الذايت

احلوار واملناقشة ، 
 االختبارات

ادراك مقاصد الرتبية اإلسالمية يف تكوين الشخصية   • 1-2
 الكاملة اليت يريدها اإلسالم

 احملاضرات العلمية 
 املناقشة واحلوار 
 العروض التقدميية 
 التقارير العلمية 

 التعلم الذايت

احلوار واملناقشة ، 
 االختبارات

إدراك الفروق بني مقاصد الرتبية يف الفكر  • 1-3
 اإلسالمي والفكر الوضعي

 احملاضرات العلمية 
 املناقشة واحلوار 
 العروض التقدميية 

احلوار واملناقشة ، 
 االختبارات ، 
 التقارير العلمية
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 التقارير العلمية 
 التعلم الذايت

 املهارات املعرفية 2
 املناقشة واحلوار  تنمية مهارة حتليل ومقارنة مفاهيم املقاصد  2-1

 التعلم التعاوين ، والذايت 
 احملاضرات العلمية

 ورقة عمل

تنمية مهارة عرض مقاصد الرتبية اإلسالمية يف تكوين  2-2
الشخصية الكاملة اليت يريدها اإلسالم ومقارنتها ابلفكر 

 الوضعي 

 املناقشة واحلوار 
 التعلم التعاوين ، والذايت 

 احملاضرات العلمية

 ورقة عمل

تنمية مهارة عرض مقاصد الرتبية اإلسالمية يف تكوين  2-3
 الشخصية الكاملة اليت يريدها اإلسالم 

 املناقشة واحلوار 
 التعلم التعاوين ، والذايت 

 احملاضرات العلمية

 حبث علمي

تنمية مهارة التحليل والنقد واملقارنة بني الفكر اإلسالمي  2-4
 والفكر الوضعي يف بناء الشخصية
 
 

 املناقشة واحلوار 
 التعلم التعاوين ، والذايت 

 احملاضرات العلمية

 ورقة عمل

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
تنمية القدرة على النقد الذايت ونقد القرانء وفق معايري  3-1

 موضوعية .
 فريق العمل 

 املشاركة يف احلوارات الصفية 
 تقيم األداء الذايت 

 تقيم القرانء

 املالحظة .
 

 تقيم األداء الذايت  تنمية مهارة التعلم الذايت وحتمل املسؤولية 3-2
 تقيم القرانء

 املالحظة .
تقيم التكليف 

 الفردية.
 فريق العمل  تنمية مهارات فريق العمل واخالقياته . 3-3

 املشاركة يف احلوارات الصفية 
 تقيم األداء الذايت 

 املالحظة .
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خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

تقيم التفاعل اإلجيايب  تقيم القرانء
مع فريق العمل علميا 

 وخلقيا .
تنمية مهارة حسن االنصات وتقبل اآلراء ومناقشتها  3-4

 مبوضوعيه 
 املالحظة . املشاركات يف احلوار

 املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية  4
 الفصول االفرتاضية . مهارة توظيف التقنية واالستفادة منها 4-1

التدريب على استخدام 
الربجميات واملواقع يف احلصول 

 على املعرفة

تقيم املشاركات 
االلكرتونية والتكاليف 

. 

التواصل االلكرتوين عرب الربيد  مهارة التواصل مع القرانء والعلماء شفهيا والكرتونيا 4-2
 االلكرتوين واملواقع العلمية 

 

تقييم التكاليف اليت 
يتم ارساهلا عرب الربيد 

 االلكرتوين
 تقيم العروض التقدميية اعداد العروض التقدميية مهارة اعداد العرو  التقدميية وفق معايري علمية وفنية 4-3
 وجدت(املهارات النفسية احلركية )إن  5

5-1    
5-2    

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5  كتابة مقال للمقارنة  بني املفاهيم  1
 %5  كتابة مقال عن العلوم اليت تقوم عليها مقاصد الشريعة 2
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3 
الرتبية اإلسالمية يف تكوين أحد جوانب الشخصية الكاملة تقرير عن مقاصد 
 اليت يريدها اإلسالم

 5% 

4 
تقرير عن أحد مقاصد الرتبية اإلسالمية يف تكوين الشخصية الكاملة اليت يريدها 

 اإلسالم
 5% 

 %5  املشاركة يف احلوار واثراء املعرفة 5

6 
الفكر اإلسالمي والفكر الوضعي حبث علمي للمقارنة بني مقاصد الرتبية يف 

 الشرقي أو الغريب
 15% 

 %60  االختبار النهائي 7
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم

ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
عتني اسبوعيا (  ، التواصل االلكرتوين عرب الربيد ، الساعات املكتبية : اربع ساعات أسبوعيا   ، االرشاد االكادميي :  ) سا

 التواصل عرب اجلوال .  

 مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .الفكر املقاصدي، أمحد الريسوين، دار الكلمة للنشر والتوزيع •
 .مقاصد الشريعة اإلسالمية، عالل الفاسي •
  2006اجلوانب الرتبوية يف أصول الفقه اإلسالمي .مصطفى ديب البغا جدارا للكتاب العاملي . عَمان .  •
املقاصد الشرعية يف القرآن الكرمي واستنباط ما وردمنها يف سوريت الفاحتة والبقرة . رؤى بنت طالل حمجوب . جامعة أم  •

 القرى .رسالة ماجستري غري منشورة
 ابر العلواين . دار اهلادي . القاهره .مقاصد الشريعة . طه ج •
 الرتاث الرتبوي يف املذهب املالكي . أمحد محدان حسانني ، دار العلم و اإلميان •
 الدرر السنية هاشم علي األهدل . الرتبية  الذاتية من الكتاب والسنة .  •
 تربية األوالد يف اإلسالم . عبدهللا انصح علوان . جزءان . دار السالم . مصر . •
 4اجلزائري. دار السالم . ط منهاج املسلم . أبو بكر جابر •
 أثر الرتبية اإلسالمية يف أمن اجملتمع اإلسالمي . عبدهللا قادري األهدل ، •
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 م(.2005ه/1426) .1رضا ، دار الكتب العلمية. بريوت، ط الوحي احملمدي. حممد رشيد •
 م 2003هـ/ 1424 ضارة للنشر والتوزيع الرايض .حماسبة النفس لـماذا؟ وكيـف؟ زيد بن حممد الرماين دار احل •
 م(2004ه/1424. ،)8شلتوت. حممد، من توجيهات اإلسالم ،دارالشروق ،القاهرة ، ط •
 ( ه1422العسكر ) . حماسبة النفس ضرورة ملحة . عبدهللا بن حممد •
 م(1986هـ/1407) الدراسات العربية / جامعة املنيا.عزام ، كلية  األخالق يف اإلسالم بني النظرية والتطبيق. حمفوظ على •
منهج الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الرتبية من خالل السنة النبوية ، منال موسى على داببيش ، قسم أصول الرتبية  •

 هـ1429م/2008اإلسالمية ، كلية الرتبية ، اجلامعة اإلسالمية غزة ،
 الفكر لدى الطالب . سلطان مسفر الصاعدي. . جامعة أم القرى . بناء القيم اإلميانية وأثره على استقامة  •

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

اإلسالمية ، حبث مقدم ملؤمتر الرتبية يف فلسطني ومتغريات العصر إبشراف كلية الرتبية /اجلامعة اإلسالمية / بغزة ،  •
 م( .2004هـ/1425)

اللوح . عبد السالم محدان ، الرتبية األخالقية يف ضوء سورة احلجرات ، حبث مقدم ملؤمتر الرتبية يف فلسطني ومتغريات  •
 العصر إبشراف كلية الرتبية / اجلامعة اإلسالمية / بغزة .

لرتبية /اجلامعة اإلسالمية / بغزة ، اإلسالمية ، حبث مقدم ملؤمتر الرتبية يف فلسطني ومتغريات العصر إبشراف كلية ا •
 م(  .2004هـ/1425)

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 هاشم علي األهدل . الدرر السنيةالرتبية  الذاتية من الكتاب والسنة .  

 ( شيبه . حممد بن شامي . تفسري سورة احلجرات

• https://saaid.net/Doat/shami/t.htm 

 م( التفسري املطول و املختصر 1995/1996النابلسي. حممد راتب،) •

• https://www.facebook.com/MhdRatebNabulsi 

http://www.tarbyatona.net/include/plugins/article/article.php?action=s&id=266
https://saaid.net/Doat/shami/t.htm
https://www.facebook.com/MhdRatebNabulsi
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 اهلاليل . جمدي . نظرات يف الرتبية اإلميانية ،  •

• http://www.saaid.net/book/open.php?cat=82&book=8465 

وسيم فتح هللا . آداب وضوابط اجملتمع اإلسالمي من خالل سورة احلجرات  •
//www.saaid.net/book/open.php?cat=82&book=868http: 

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

 املكتبة الشاملة ، وبرانمج مكتبة الرتاث اإلسالمي  

 

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

 
 املرافق املطلوبة

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: قاعات احملاضرات ، مكتبة الكلية والقسم 
لسبورة الذكية ، جهاز عرض تلفزيوين ، سبورة مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: ا 

 زرقيه 
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية 

 مقابلة عينة من طالب املقرر. -
 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. -
-  

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=82&book=8465
http://www.saaid.net/book/open.php?cat=82&book=868
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 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
 والعمل على توظيفه يف املقرر. األصول االجتماعية للرتبيةمتابعة ما يستجد يف جمال  -
 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(. -
  االجتماعي االلكرتوين.وسائل التواصل  -

 :إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 يدرسون نفس املقرر.املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين  -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا. -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 من آراء املختصني يف العمل الرتبوي.االستفادة  -
  .تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به -
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -

منسق الربانمج: ا.د. خالد حممد التومياسم 


