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 :التعليم والتعلم .4
 :خصائص الخرجين ومخرجات التعلم 1 /4

 :المسارات الرئيسة أو التخصصات التي يشملها البرنامج إن وجد 1 /1 /4
 االدارة  التربوية  -أ

  الخطة الدراسية: 2 /1 /4

 نوع المقرر اسم المقرر رمز المقرر المستوى
 المتطلب 

 السابق

الساعات 
 المحتسبة

 -عملي -)معتمدة 
 نظري(

المستوى 
 األول

 2  مقرر اجباري دارة في اإلسالماإل 2-0205611
 2  مقرر اجباري أسس ونظريات اإلدارة التربوية 2-0205612
 2  مقرر اجباري إدارة الموارد البشرية في المؤسسات التربوية 2-0205613

 3  مقرر اجباري اإلحصاء التطبيقي 0206621-3فس ن

المستوى 
 الثاني

 2   اريمقرر اجب التخطيط التربوي 2-0205621
 2  مقرر اجباري إدارة المؤسسات التربوية 2-0205622

 3  مقرر اجباري مناهج وطرق البحث العلمي 0206611-3نفس 
 2  مقرر اجباري إدارة الجودة واالعتماد االكاديمي 2-0205623
 2  مقرر اجباري قراءات في اإلدارة التربوية باللغة االنجليزية 2-0205624

المستوى 
 لثالثا

 2  مقرر اجباري طرق بحث في اإلدارة التربوية 2-0205631
 2  مقرر اجباري القيادة التربوية 2-0205632
 2  مقرر اجباري اقتصاديات التعليم 2-0205633
 2  مقرر اجباري إدارة االشراف التربوي 2-0205634

المستوى 
 الرابع

 2  مقرر اجباري قضايا ومشكالت في اإلدارة التربوية 2-0205641
 2  مقرر اجباري مدخل لتحليل النظم التعليمية 2-0205642
 2  مقرر اجباري حلقة بحث في اإلدارة التربوية 2-0205643
 2 0205624-2   مقرر اجباري قراءات في اإلدارة التربوية باللغة االنجليزية 2-0205644

 

 2  مقرر اختياري   ليممدخل للتحليل الكمي القتصاديات التع 2-0205645
 2  مقرر اختياري األصول اإلسالمية للتربية 2-0205644
 2  مقرر اختياري تكوين المعلم وتطويره   020260143 - 2نهج

 10  مقرر اجباري رسالة الماجستير  10-0205650
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  :الدراسية توصيف المقررات 4 /1 /4
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 اسم المقرر: اإلدارة في اإلسالم  

 0205611-2 رمز المقرر:   
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى مية:إسم المؤسسة التعلي م2٠18هـ سبتمرب144٠حمرم    : تاريخ التوصيف

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (  ٠2٠5611-2) اإلدارة يف اإلسالم. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 (املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه 3 .3

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

 األولاملستوى  /السنة األوىل . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .4
 ال يوجد  هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات السابقة5 .5
 اليوجد   . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .7

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %60 نسبة: ا  قاعات احملاضرات التقليدية .أ

 

   

 %20 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

   النسبة:   باملراسلة .د
    

    النسبة:   أخرى تذكر .ه

 تعليقات:
 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوين :من أنماط الدراسة األخرى
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 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 من املنظور اإلسالمي وتطورها التارخيي سالم والتعرف على وظائف اإلدارةالتعرف على األسس واملبادئ اليت تقوم عليها اإلدارة يف اإل
 . اعدهبوما العهد النبوي واخلالفة الراشدة بًء بذج من شخصياهتا اليت متثل القدوة مع تقدمي منايف الدولة اإلسالمية 

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

 .   سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم واخللفاء الراشدينمن ة والرتبية اإلسالمية اإلدار القيم والنماذج يف  أبرزاستنباط 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ج

 وصف عام للمقرر:
حملة تارخيية عن التنظيم اإلداري يف  - لتعريف، األمهية، املفهوماإلدارة يف اإلسالم: ايتناول مقرر اإلدارة يف اإلسالم املواضيع التالية: 

الوظائف اإلدارية يف اإلدارة  - مرتكزات الفكر اإلداري يف اإلسالم - األبعاد الفكرية اإلدارية لإلدارة اإلسالمية -اإلسالمي الدولة 
 .مفاهيم اإلدارة احلديثة من منظور إسالمي - اإلسالميرواد الفكر اإلداري  - مناذج من اإلدارة اإلسالمية - اإلسالمية

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 مقدمة يتم من خالهلا التعرف على:أوال: 
 اإلدارة يف اإلسالم: التعريف، األمهية، املفهوم

2 4 

 –الدواوين  -الوزارة  -اخلالفة  :الميةاالسحملة تارخيية عن التنظيم اإلداري يف الدولة 
 2 1 احلسبة

 األبعاد الفكرية اإلدارية لإلدارة اإلسالميةثانيا: 
 املصلحة الشرعية - األمانة – الشورى - الشمولية

2 4 

 ثالثا: مرتكزات الفكر اإلداري يف اإلسالم:
 العقدي، املصدري، املقاصدي، املفاهيمي، القيمي، العناصري، الوظيفي

3 6 

 خامسا: مناذج من اإلدارة اإلسالمية
، عمر بن اخلطاب، أبو بكر الصديقاخللفاء الراشدون: و صل اهلل عليه وسلم  إدارة الرسول

 العزيز عمر بن عبد، علي بن أيب طالب، عثمان بن عفان

3 6 

 4 2 سا: رواد الفكر اإلداري االسالميداس

 4 2 سالميا: مفاهيم اإلدارة احلديثة من منظور إبعسا
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   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 3٠     3٠ ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات المعتمدة

 

 ( ساعات4) التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .4
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

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

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

 طرق التقويم يجيات التدريس للمقرراسترات مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1

 احملاضرات والعروض أسس، ومفاهيم اإلدارة يف اإلسالم وتطبيقاهتاالتعرف على  1-1
 التعلم التعاوين

 املناقشة واحلوار

 املناقشة
 احلوار

 األحباث
 اسس ومرتكزات الفكر اإلداري يف االسالمالتعرف على  1-2

1-3    
 معرفيةالمهارات ال 2

 احملاضرات والعروض استنباط قيم وأبعاد الفكر اإلداري االسالمي 2-1
 التعلم التعاوين

 املناقشة واحلوار

 املناقشة
 احلوار

 األحباث

 لقيم ومبادئ اإلدارة االسالميةالتطبيق العملي  2-2

2-3    

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 األحباث التعلم التعاوين العمل التعاوينالتعاون مع جمموعات  3-1

   قيادة فريق العمل 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
 األنشطة البحثية القدرة على استخدام قواعد املعلومات 4-1

 التعليم اإللكرتوين
 التقارير العلمية

4-2    
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 طرق التقويم يجيات التدريس للمقرراسترات مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 (جدتو  المهارات النفسية الحركية )إن 5

   ال يوجد 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %1٠ اسبوعيا الدراسيةاملناقشات احلوارية داخل القاعة  1
 %1٠ اسبوعيا املشاركة الفعالة للمناقشات العلمية يف التعلم االلكرتوين 2

3 
ملفاهيم ونظريات اإلدارة االسالمية(  إعداد وعرض حبث علمي )تطبيقات عملية

 )مجاعي(
 %15 حسب اجلدول 

 %15 جلدول حسب ا ( )فردي(5) عن اإلدارة يف االسالم قراءة ناقدة ملقاالت علمية 4
 %5٠ هناية الفصل اختبار هنائي 5
6    

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

  كل أسبوع(.  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف
  ساعتان مكتبية

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 اإلدارة يف اإلسالم. دار اخلرجيي للنشر والتوزيع، الرياض. .(1427أبو سن، أمحد إبراهيم. )
  اإلسالمية. اململكة العربية السعودية. اإلدارة (. مقدمة يف1424األشعري، أمحد بن داود املزجاجي. )

 (. اإلدارة يف اإلسالم: املنهجية والتطبيق والقواعد. دار املسرية للنشر والتوزيع، عمان. 1424الفهداوي، فهمي خليفة. )
 (. اإلدارة يف اإلسالم. املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، جدة.1422الربعي، حممد عبداهلل و مرسي، حممود عبداحلميد. )

 مبادئ اإلدارة والقيادة يف اإلسالم. نادي املنطقة الشرقية األديب، الدمام. (.1416الربعي، حممد عبداهلل. )
 (. اإلدارة واحلكم يف اإلسالم: الفكر والتطبيق. اململكة العربية السعودية.1411الضحيان، عبدالرمحن إبراهيم. )

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
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 العلمية احملكمة يف اجلامعات السعودية )العلوم الرتبوية واالدارية( مثل: اجملالت
 جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية    
 جملة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: العلوم اإلنسانية واالجتماعية    
 جملة جامعة امللك سعود: العلوم اإلدارية     
 لك سعود: العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالميةجملة جامعة امل    
 جملة جامعة امللك عبد العزيز: العلوم الرتبوية    

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

 طلوبةالمرافق الم .و
بنين 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

 .جمهزةدراسية  قاعة

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 جهاز عرض –جهاز حاسب 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 ت احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيا .س

   .االستبانات، واملقابالت 
 .تفاعل الطالب أثناء احملاضرة 
 .)التقييم االلكرتوين للمقرر من قبل الطالب يف هناية الفصل الدراسي )موقع اجلامعة 

 م:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القس .ش
  تقييم القسم 
 استبانات القسم 
 تقارير جلان اجلودة 

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 .حتديث التقنيات واملواقع والربامج االلكرتونية التعليمية املستخدمة يف عملية التدريس 
 . ،(تنمية املهارات التدريسية الفعالة ألعضاء هيئة التدريس )دورات تدريبية، قراءات موجهة، تبادل اخلربات... 
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 ..... ،تفعيل دور الطالب يف تطوير اسرتاتيجيات التدريس )املشاركة واملناقشة، البحث الذايت 
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  .ض

 لواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من ا
   .مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين 
 .مقارنة نتائج الطالب بنتائجهم يف املقررات األخرى بالقسم 

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

 )شهرية(
 )مراجعة جلان اخلطط الدراسية واجلودة لتوصيف املقرر ومفرداته. )فصلية 
 تعلم اخلاصة باملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال.حتديث مصادر ال 
 .توظيف النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب للمقرر يف حتسينه وتطويره 
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 مقرر دراسي نموذج توصيف

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية:   2٠18هـ سبتمرب144٠حمرم   تاريخ التوصيف:

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (  ٠2٠5612-2) أسس ونظريات االدارة التربوية. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .8
 . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط3 .9

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

 املستوى األول /السنة األوىل الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  . السنة أو املستوى الدراسي4 .1٠
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .11
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .12
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .13

 خرت كل ما ينطبق(:. منط الدراسة املتبع )ا8
%80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ  

 

   

   النسبة:   التعليم اإللكرتوين .ب
    

   النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

   النسبة:   باملراسلة .د
    

 20%  النسبة:   أخرى تذكر .ه
 

 تعليقات:
 طالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوينالبحث واال :من أنماط الدراسة األخرى
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 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

المختلفة لإلدارة األسس التي تقوم عليها االدارة التربوية ، وتعريفه بالنظريات   بأهميسعي المقرر إلى إحاطة الدارس   
 التربوية

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

 
 امج(. دليل الربن )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ح

 وصف عام للمقرر:
العامة ، االدارة التربوية ، والعالقة بينهما ، وعناصر ومستويات  العملية االدارية ،وأهم  لإلدارةيحتوى هذا المقرر على المفاهيم 

  النظريات لإلدارة التربوية وتصنيفاتها

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
 دريس ساعات الت عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 تعريف الطالب بأهداف املقرر ومتطلباته.

 نشأة اإلدارة وتطورها:
 مفاهيم اإلدارة:-

مفهوم اإلدارة العامة، الرتبوية عالقة اإلدارة الرتبوية بالعامة، عالقة اإلدارة الرتبوية باملدرسية، 
  مستويات اإلدارة، أمهية اإلدارة.

 ودي .واقع االدارة التربوية في المجتمع السع -

1 2 

 عناصر العملية اإلدارية ووظائفها
 التخطيط ــ التنظيم ــ التوجيه ــ التنسيق ــ الرقابة ــ االتصال ـ اختاذ القرارات.

2 4 

 2 1 النظرية يف اإلدارة الرتبوية مفهومها وتطورها التارخيي وتصنيفاهتا.

 املدرسة الكالسيكية اإلدارية 
 أ ـ نظرية اإلدارة العلمية.

 ـ نظرية البريوقراطية. ب
 ج ـ نظرية التقسيمات اإلدارية.

2 4 

 مدرسة العالقات اإلنسانية ونظرياهتا :
 (.X&Yأ ـ نظرية ماك جرجيور )

 ب ـ جتارب هوثورن.

2 4 
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 ج ـ نظرية ماسلو.
 د ـ نظرية فوليت.

 هـ ـ نظرية احلوافز والدافعية.

 ا :املدرسة السلوكية االجتماعية يف اإلدارة ونظرياهت
 أ ـ نظرية التنظيم اإلدارية.
 ب ـ اإلدارة باألهداف.

 ج ـ اإلدارة اليابانية.
 د ـ منوذج جويا جتزلز.

3 6 

 6 3 تطبيقات عملية للنظريات االدارية
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 3٠     3٠ عليةساعات التدريس الف
 2     2 الساعات المعتمدة

 

 ( ساعات4) التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .4
 التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت يحدد الجدول

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

 م يف كل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعل
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1

 احملاضرة التعرف على املفاهيم اإلدارية املرتبطة باملقرر. 1-1
 

ملخص للقراءة 
 ة للموضوعاملسبق

املشاركة وإثراء النقاش  املناقشة واحلوار التعرف على الوظائف اإلدارية وتطبيقاهتا. 1-2
 أثناء احملاضرات

العرض والتقدمي  العرض .التطبيقات  لنظريات االدارة الرتبويةالتعرف على  1-3
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 للتقارير
لمكتبة وشبكة الرجوع ل التعرف على املدارس الفكرية يف اإلدارة ونظرياهتا. 1-4

 املعلومات العاملية )اإلنرتنت(.
 االختبارات

   لبعض النظريات. حتليل ونقد 1-5
 المهارات المعرفية 2

 ـ احلوار واملناقشة. 1 القدرة على النقاش وإبداء الرأي أثناء احملاضرة  2-1
ـ التعلم التعاوين من خالل  2

 جمموعات العمل.

ـ مالحظة تفاعل  1
احملاضرة الطالب أثناء 
 ولعب األدوار.

ـ تقومي وتقدمي  2
التغذية الراجعة 

للمشاهد واحلاالت 
 املقدمة يف املقرر.

القدرة على حتليل احلاالت واملواقف املقدمة يف املقرر وتقدمي  2-2
 التغذية الراجعة وتقبل النقد.

ـ لعب األدوار )تقدمي  3
مشهد متثيلي ألمناط القيادة، 

 بعض النظريات(.
 راسة احلالة.ـ د 4

 

2-3     
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

   التعاون واإلجيابية مع الزمالء أثناء العمل اجلماعي. 3-1

3-2     
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 استخدام الربيد االلكرتوين التواصل مع أستاذ املقرر والزمالء. 4-1
للتواصل بني الطالب وأستاذ 

 املقرر.

تكليف الطالب بإرسال التكليفات 
 بالربيد االلكرتوين.

استخدام العروض التقدميية يف أداء  4-2
 التكاليف.

تقدمي التكاليف باستخدام 
 العروض التقدميية.

تكليف الطالب باستخدام العروض 
التقدميية أثناء عرضهم لتكليفاهتم يف 

 املقرر.
بحث عن املعلومات والدراسات ال 4-3

 واألحباث ذات العالقة مبوضوعات املقرر.
التعلم الذايت من خالل الرجوع 

إىل املواقع العلمية وقواعد 
تقييم املعلومات اليت تتضمنها تكليفات 

الطالب من حيث توثيقها ورجوعهم 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م

 إىل مصادر املعلومات واملواقع العلمية. البحث.
وأستاذ املقرر عن طريق  التفاعل مع الزمالء 4-4

منتدى خاص باملقرر فيس بوك قروب 
 واتس.

إنشاء منتدى أو صفحة فيس 
بوك أو قروب واتس اب خاص 

 باملقرر.

متابعة مشاركة الطالب يف املنتدى أو 
صفحة الفيس بوك أو قروب الواتس 

 آب.
 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

  ال يوجد ال يوجد 5-1

5-2    
 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %1٠ اسبوعيا احلضور وإثراء احملاضرات باملناقشة واحلوار البناء. 1

2 
زيارة ميدانية ملؤسسات التعليم العام أو احلايل ملشاهدة املمارسات للوظائف اإلدارية 

 وكتابة تقرير عنها )التكليف فردي(.

 %2٠ اخلامس

3 
اختيار نظرية من النظريات اليت مت دراستها وتقدمي دراسة حالة لتطبيقاهتا يف امليدان 

 )التكليف فردي(.

 %1٠ الثامن

4 
نمط من أمناط القيادة يف قاعة احملاضرات وتناوله بالتحليل واملناقشة من متثيل مشهد ل
 قبل الزمالء.

 العاشر
 

1٠% 
 

5 
وفقاً للتقومي  اختيار هنائي جلميع ما مت تناوله يف املقرر.

اجلامعي 
 لالختبارات

50% 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د
ليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التع

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ( توزيع توصيف املقرر من اللقاء األول1 (1
 [، منذ اللقاء األول( توضيح السياسات ]احلضور، االلتزام باملواعيد، استخدام اهلاتف النقال .. اخل2 (2

 ( حتديد املعايري املطلوبة ألداء التكليفات ومواعيد تسليمها.3
 متابعة التكليفات واملشاريع اليت يقوم هبا الطالب وتقدمي التغذية الراجعة والتسهيالت الالزمة.( 4
  اوهلم.اليت يتم حتديدها مبا يتناسب مع جدئة التدريس يف الساعات املكتبية تواجد أعضاء هي( 5
 ( حتديد وسائل التواصل مع الطالب ]هاتف، إمييل [.6
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 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
: مفاهيمها النظرية وتطبيقاهتا العملية، دار الثقافة للنشر م(، اإلدارة املدرسية احلديثة2٠13هـ/ 1435جودت عزت عطوي ) (1

 والتوزيع، عمان ـ األردن.
م(، اإلدارة املدرسية والصفية املتميزة، الطريق إىل املدرسة الفعنالة ـ عمان ـ دار الفكر 2٠٠6عظيم حسني )د. سالمة عبد ال (2

 للنشر والتوزيع.
هـ(، اإلدارة والتخطيط الرتبوي )أسس نظرية وتطبيقات عملية( الرياض مكتبة 1427دهيش، خالد بن عبد اهلل، وآخرون ) (3

 .2ط امللك فهد الوطنية للنشر والتوزيع،
 م(، نظريات اإلدارة احلديثة ووظائفها، دار أسامة للنشر، عمان ـ األردن.2٠11هاين خلف الطراونة، ) (4
م(، اإلدارة الرتبوية والسلوك املنظمي؛ سلوك األفراد واجلماعات يف النظم، دار وائل 1998هاين عبد الرمحن صاحل الطويل ) (5

 للنشر، عمان ـ األردن

 ة األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعي2 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

 المرافق المطلوبة .و
يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية  بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا

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

 .تناسب عدد الطالبقاعة دراسية 

 عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات   .2
 ـ جهاز حاسوب مبلحقاته.

 (.Data Showـ جهاز عرض ) 
 ـ سبورة إلكرتونية أو لوح سبوري. 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
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 جراءات تطويره تقويم المقرر الدراسي وإ .ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س

 موقع خدمايت لتقييم أعضاء هيئة التدريس. - 
 استبانة تقييم املقرر الدراسي املوزعة على الطالب. -         

 التقييم االلكرتوين للمقرر من قبل الطالب ) موقع اجلامعة ( -
 يات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيج .ش

 حلقات النقاش مع الطالب      
 إجراءات تطوير التدريس: .ص

 بالقسم. الزمالء أعضاء هيئة التدريستبادل اخلربات مع 
تدريس مستقلني،  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة .ض

 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 مراجعة درجات الطالب من قبل الزمالء بالقسم. 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط
 ت تقييم املقرر.أ ـ حتليل استبانا

 ب ـ تطوير املقرر يف ضوء نتائج التقييم والتوجيهات املعاصرة وحاجات اجملتمع.
 ج ـ مقارنة األداء الفعلي بنموذج التوصيف والتخطيط لسد الفجوة بينهما إن وجدت.
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 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

  ويةإدارة الموارد البشرية في المؤسسات الترباسم المقرر:   

 (  0205613-2) رمز المقرر:   
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية:  2٠18هـ سبتمرب144٠حمرم   تاريخ التوصيف:

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (  0205613-2) إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات الرتبوية قرر الدراسي ورمزه: . اسم امل1

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .14
 . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط3 .15

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

 األولاملستوى  /السنة األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .16
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .17
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .18
 ن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يك7 .19

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

 

   

 %2٠ النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

 %1٠  النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

   النسبة:   باملراسلة .د
    

   النسبة:   رى تذكرأخ .ه
 

 

 تعليقات:
 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوين :من أنماط الدراسة األخرى



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

66 

 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 التخطيط والتوصيف عليها إجراءاتيهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب باملعارف واملهارات اإلدارية والسياسات الرتبوية اليت تبىن 
 التوظيف والرتقيات واإلجازات واملعاشات، واحلقوق والواجبات والتدريب والتطوير للموارد البشرية يف املؤسسات التعليميةو 

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

 زيارة املكتبة املركزية، استخدام املكتبة الرقمية. -
 استخدام الشبكة العنكبوتية. -
 استضافة عضو هيئة تدريس من القسم لتبادل اخلربات وإتاحة الفرصة للطالب لطرح األسئلة واملناقشة املفتوحة. -
 زيارات ميدانية للمؤسسات والشركات املتميزة يف ادارة املوارد البشرية. -

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:

األساسية يف إدارة املوارد البشرية ، لكي يتمكنوا من  إدارة املوارد البشرية باملهارات واملعارف الدارسني   يتم تزويدمن خالل املقرر     
باحرتافية  مبهنية واحرتافية يف مؤسساهتم التعليمية ويف هذا املقرر يتم الرتكيز على  املعارف واملهارات احلديثة لتطبيق إدارة املوارد البشرية

الة يف هذا اجملال وتأهيلهم لتطبيقها  بكفاءة وفعالية يف مؤسساهتم ،ويتم الرتكيز على عالية  وتزويد الطالب  باألدوات والتطبيقات الفع
 أسلوب املشاريع التطبيقية إلكساب  املعارف واملهارات املطلوبة.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 :الموارد البشرية الوحدة األولى:  ماهية إدارة وتخطيط 

 نشأة إدارة   وتخطيط الموارد البشرية  وتطورها. -

 مفهوم إدارة وتخطيط الموارد البشرية.  -

 أهداف إدارة وتخطيط الموارد البشرية -

 هيكلة وتنظيم الموارد البشرية -

 عالقة إدارة وتخطيط الموارد البشرية باإلدارات األخرى. -

2 4 

 الموارد البشرية : الوحدة الثانية:وظائف إدارة وتخطيط

 وظيفة الحصول على الموارد البشرية. -

 الموارد البشريةتحفيز وظيفة  -

 وظيفة تقييم وتطوير الموارد البشرية -

 4 2 وظيفة الحفاظ على الموارد البشرية -

)تحليل :تحليل الوظائف وتوصيفها وتقييمها ووضع سلم الرواتب الوحدة  الثالثة:

وصف وظائف لبعض العاملين  اح بطاقاتبطاقات التوصيف الوظيفي، واقتر

 بمؤسسة تعليمية(

2 4 
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 مفهوم تحليل الوظائف. -

 أهداف توصيف الوظائف. -

 تقييم الوظائف.وأساليب مفهوم  -

 طرق تقييم الوظائف -

 أنواع الرواتب واألجور -

 تخطيط الموارد البشرية: الوحدة  الرابعة :

 تحليل االحتياج -

 اإلعالن الوظيفي  -

 االختيار -

 باالستقطا -

 المقابالت -

 التعيين -

 التدريب والتطوير -

 تخطيط المسار المهني -

 إدارة المواهب -

2 4 

 الوحدة الخامسة: تقييم أداء الموارد البشرية:

 مفهوم تقييم أداء الموارد البشرية. -

 أهداف تقييم أداء الموارد البشرية. -

 طرق تقييم أداء الموارد البشرية. -

 مسؤوليات تقييم أداء الموارد البشرية. -

 طريقة إعداد تقارير األداء. -

 خطة تحسين األداء -

1 2 

 نقل وترقيات الموارد البشرية: الوحدة السادسة:

 مفهوم وإجراءات النقل والترقيات للموارد البشرية . -

 أهمية وفوائد النقل والترقية للموارد البشرية -

 معايير الترقيات للموارد البشرية -

 يةصالحية النقل والترقيات للموارد البشر -

1 2 

 الوحدة السابعة: إدارة وتخطيط  خدمات الموارد البشرية:

 واجبات وحقوق الموارد البشرية.  -

 اإلجازات -

 العالوات -

 المكافآت -

2 4 

 الوحدة الثامنة: إدارة وتخطيط إنهاء الخدمات :

 مواد نظام الخدمة المدنية .  -

 السياسات واللواح الداخلية للمؤسسات -

 أنواع إنهاء الخدمات -

 أة نهاية الخدمة مكاف -

  2 4 

 2 1 الوحدة التاسعة: نظام الخدمة السعودي : 
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 
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 3٠     3٠ ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات المعتمدة

 

 ( ساعات7) دي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:التعلم الفر  -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .4
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : 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.ثانياً  -
رجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمثالثاً  -

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

 م
التعلم للمقرر وفقا  لمجاالت اإلطار الوطني مخرجات 

 للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر

 طرق التقويم

 المعرفة 1

 –الحوار  -المحاضرة يعرف الطالب التطور التاريخي إلدارة الموارد البشرية  1-1

 -العرض  –التلخيص 

 التقارير

تقييم  -االختبار

 العروض والتقارير

 –الحوار  -المحاضرة هية إدارة وتخطيط الموارد البشريةيعرف الطالب ما 1-2

 -العرض  –التلخيص 

 التقارير

تقييم  -االختبار

 العروض والتقارير

 –الحوار  -المحاضرة يعرف الطالب أهداف وأهمية إدارة الموارد البشرية 1-3

 –العرض  –التلخيص 

 التقارير

تقييم  -االختبار

 العروض والتقارير

 –الحوار  -المحاضرة الب وظائف إدارة الموارد البشريةيعرف الط 1-4

 –العرض  –التلخيص 

 التقارير

تقييم  -االختبار

 العروض والتقارير

يعرف الطالب األنظمة والسياسات التي تنظم عمل إدارة  1-4

 الموارد البشرية

 –الحوار  -المحاضرة

 –العرض  –التلخيص 

 التقارير

تقييم  -االختبار

 اريرالعروض والتق

 المهارات المعرفية 2

 قائمة المراجع والمصادر. يحدد الطالب عناصر تخطيط الموارد البشرية 2-1

 )االنترنت(. الشبكة العالمية-

تقييم  -االختبار

 العروض والتقارير

 قائمة المراجع والمصادر. يحلل الطالب الوظائف  2-2

 )االنترنت(. الشبكة العالمية-

تقييم  -االختبار

 وض والتقاريرالعر

 قائمة المراجع والمصادر. يصمم الطالب الهيكل التنظيمي  2-3

 )االنترنت(. الشبكة العالمية-

تقييم  -االختبار

 العروض والتقارير

وزيادة قدرته على تحليل بطاقات  –يقيم الطالب الوظائف  2-4

 الوصف الوظيفي للعاملين داخل المؤسسات التعليمية

 ادر.قائمة المراجع والمص

 )االنترنت(. الشبكة العالمية-

تقييم  -االختبار

 العروض والتقارير

 قائمة المراجع والمصادر. يحدد الطالب طرق تقييم األداء 2-5

 )االنترنت(. الشبكة العالمية-

تقييم  -االختبار

 العروض والتقارير
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 م
التعلم للمقرر وفقا  لمجاالت اإلطار الوطني مخرجات 

 للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر

 طرق التقويم

 يحدد الطالب معايير الترقيات 2-6

 

 

 قائمة المراجع والمصادر.

 )االنترنت(. عالميةالشبكة ال-

تقييم  -االختبار

 العروض والتقارير

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة  3-1

 على تحمل المسئولية المطلوب تطويرها 

 

 المناقشة والحوار.

 طرح القضايا للنقاش.-

كتابة التقارير والبحوث -

 ةالمكتبي

تشكيل مجموعات 

عمل )مشروع 

 جماعي(.

إتاحة الفرصة -

للطلبة بإدارة 

المحاضرة خالل 

عمليات المناقشة 

 والحوار.

 التعاون .-

 تقسيم األعمال -

القدرة على االتصال الفعال والمناقشة والحوار وتقبل  3-2

 اآلخر.

 المناقشة والحوار.

 طرح القضايا للنقاش.-

كتابة التقارير والبحوث -

 مكتبيةال

تشكيل مجموعات 

عمل )مشروع 

 جماعي(.

إتاحة الفرصة -

للطلبة بإدارة 

المحاضرة خالل 

عمليات المناقشة 

 والحوار.

 التعاون .-

 تقسيم األعمال -

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

تقييم األعمال  ورش العمل  -المحاضرة تصميم وتقديم العروض التقديمية وإدارة ورش العمل   4-1

 والمشاريع

تقييم األعمال  ورش العمل  -المحاضرة استخدام وتصميم الخرائط الذهنية 4-2

 والمشاريع

تدريب على برامج األوفيس مايكروسوفت والبرامج  4-3

 المستخدمة في  إدارة الموارد البشرية 

تقييم األعمال  ورش العمل  -المحاضرة

 والمشاريع

 (وجدت ارات النفسية الحركية )إنالمه 5

   ال يوجد 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %2٠ السادس ل االختبار األو  1
 %2٠ العاشر املشاريع وأوراق العمل 2
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 %1٠ اسبوعيا التفاعل واملشاركة واحلضور والغياب 3
 %5٠ هناية الفصل االختبار النهائي 4
 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د

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

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح  -
  ساعات مكتبية مبا يتناسب مع الساعات احملدد لكل عضو هيئة تدريس -

 مصادر التعّلم .ه
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1
 ،إدارة املوارد البشرية) إدارة األفراد(، عمان، دار الشروق.2٠٠7الشاويش، مصطفى جنيب،  -1
 فاضل جكرت ومصطفى عشوي دليل لرؤساء األقسام والعمداء، ترمجة وحتقيق: ،ادارة شؤون املوظفني،2٠٠6،دريل آر، ليمنغ -2

 ،مكتبة العبيكان.
 :املفهوم والرسالة وعالقات االستخدام دارة املوارد البشرية النموذجية،املدخل املهين إل1432،منصور عبد العزيز، املعشوق -3

 ،الرياض. ،معهد اإلدارة العامة
مركز  معهد اإلدارة العامة، ترمجة رباب حسين هاشم، ،قيادة شخاص وإدارهتم يف الرتبية،2٠1٠توين وميدلود،ديفيد، بوش، -4

 .البحوث
 .شرية في المؤسسات التعليمية، عمان دار أسامة للنشر( إدارة الموارد الب2011أبو شندي، سعد عامر) -5

( إدارة الموارد البشرية في 2015المهدي، ياسر فتحي ، الفهدي ، راشد سليمان ، حسن ، محمد السعيد ) -6

 التعليم ، الكويت : دار الفالح

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
هـ(.دوافع العاملني يف األجهزة احلكومية يف اململكة العربية السعودية، حبث ميداين، الرياض ، 14٠6ر حممد.)العديلي، ناص -1

 معهد اإلدارة.
م(.اقتصاديات التعليم،مبادئ راسخة و اجتاهات حديثة، عمان ، دار املسرية للنشر والتوزيع 2٠٠3فليه، فاروق عبده.) -2

 والطباعة.
م(. ادارة رأس املال الفكري يف منظمات األعمال، عمان ، دار البازوري 2٠٠9محد علي.)العنزي، سعد علي و صاحل، ا -3

 العلمية للنشر و التوزيع، األردن.
بايلي،مارتن و نيل، بريتلس و جاري، لينان وبريت أ ، النمو مع السادة هدف السياسة االقتصادية للقرن القادم ، القاهرة  -4

 مركز األهرام للرتمجة و النشر.
م(. إدارة االبتكار املفاهيم و اخلصائص و التجارب احلديثة، عمان، دار وائل للنشر و التوزيع، 2٠٠3م ، جنم عبود.)جن -5

 األردن.
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و رشدي، امحد و سعيد، امحد و النقيب، عبد الرمحن و سعيد، حمسن املهدي و  طعيمهالببالوي، حسن و حسني،  -6
م(.اجلودة الشاملة يف التعليم بني مؤشرات التمييز ومعايري 2٠٠5امحد.)،مصطفى  و عبد الباقي البندري، حممد بن سليمان

 االعتماد األسس و التطبيقات، عمان، دار املسرية للنشر و التوزيع.
 م(. منظمة العمل العربية، املوارد البشرية، العدد األول، السنة األوىل.2٠٠5املركز العريب لتنمية املوارد البشرية.) -7
 ، الرياض، مطابع الفرزدق التجارية.1طيب. اجتاهات حديثة يف التدريب، طاخلطيب ، امحد اخل -8
،زكي و  :غوشة :مرسي، حممود مراجعة هـ(. إدارة األداء دليل شامل لإلشراف الفعال، ترمجة14٠9،ماريسن اي .) هاينز -9

 احلسن، ادارة البحوث ،معهد االدارة العامة، الرياض راتب،
 قع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية وموا3

WWW.ju.edu.jo 
  WWW.yu.edu.jo 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4

 لى املتجرتطبيق ادارة املوارد البشرية  ع

 المرافق المطلوبة .و
بنين 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(:
 املعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، و  .1
 .مقعد 15حماضرات بعدد  قاعة

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 سبورة ذكية  -  جهاز عرض –جهاز حاسب 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 أجهزة حاسوب معمل

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س

 استبيان الكرتوين وورقي لقياس رضا الطالب ومدى  استفادهتم من املقرر  
  اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش

 اجملموعات املصغرة -

http://www.ju.edu.jo/
http://www.yu.edu.jo/
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 اسرتاتيجية حل املشكالت -
يثري  لأو سؤاموضوع الدرس على هيئة مشكلة  وصياغة  solving problemحل املشكالت اسرتاتيجية العصف الذهين. -

مجع البيانات وتصنيفها وإجراء التجارب وحتليل  لاملشكلة. مثويدفع اىل القيام بالنشاطات التعليمية للوصول حلل  االهتمام
 .تفسري النتائجو 

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 زيارة تبادلية ألعضاء هيئة التدريس  -
 قياس رضا الطالب بشكل مستمر  -
 العمل على تطوير أساليب التدريس بناء على النتائج  -

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

 تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  -
  يس من مؤسسة أخرىالتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات وتقييم املشاريع أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدر  -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط
 سنوات لتحديد احتياجات إدارات املوارد البشرية يف املؤسسات التعليمية. 3مسح ميداين كل  -
 البشريةاالطالع على أحدث املمارسات العاملية والعربية واحمللية يف إدارة املوارد  -
 تقييم لفعالية املقرر الدراسي بناء على ما سبق والعمل على تطويره. -
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 إحصاء تطبيقي اسم المقرر:  

 (  3-0206621)نفس  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 لقرىجامعة أم ا المؤسسة التعليمية: اسم هـ 1440-2-8 تاريخ التوصيف:

 كلية التربية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 (     3-0206621)نفس   إحصاء تطبيقي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 جستير  ) متطلب كلية ( والدبلوم العالي في القياس والتقويمالما. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .4
 المستوى الثاني: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .5
  مناهج وطرق البحث العلمي  (:. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت5 .6
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .7
  ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .8

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .و
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ز
    

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

 - النسبة: - باملراسلة .ط
    

  - النسبة: - تذكر أخرى .ي

 تعليقات:
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 األهداف .ث
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ية الخاصة باإلحصاء التطبيقيإكساب الطلبة األطر النظرية والمهارات التطبيقية والبرمجيات الحاسوب

المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 حصاء في مجال العلوم التربوية والنفسية.التركيز على الجوانب التطبيقية لإل -

 متابعة مصادر المعلومات المختلفة بشأن تحديث موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا التخصص. -

 استخدام قواعد البيانات اإللكترونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث المتعلقة باإلحصاء التطبيقي. -

رية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء المراجعة المنتظمة والدو -

 هيئة التدريس والطالب.
دليل  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ج

 الربنامج(. 
 وصف عام للمقرر:

يف الطالب بعلم اإلحصاء، وجمع وتبويب البيانات اإلحصائية، والتوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية، ومقاييس النزعة يهدف هذا المقرر إلى تعر  -
والداللة  ،المركزية ومقاييس التشتت ومقاييس العالقة، والدرجة المعيارية والرتبة المئينية، واإلحصاء االستداللي، والفروض اإلحصائية واختبارها

 . وفرضيات استخدامهوقوة االختبار اإلحصائي، واختبار "ت " اإلحصائية 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .6
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 مقدمة في علم اإلحصاء 
 3 1 جمع وتبويب البيانات اإلحصائية

المتوسط  –المتوسط التوافقي  –ط الهندسي المتوس –المنوال  –الوسيط  –مقاييس النزعة المركزية ) المتوسط 
 المرجح "الموزون"(

1 3 

 6 2 المئينات(  –االعشاريات  –االرباعيات  –معامل االختالف –التباين  –االنحراف العياري  –مقاييس التشتت )المدى
 6 2 االرتبط المتعدد(  –ي األصيلاالرتباط الثنائ –االرتباط الجزئي  -االرتباط الرتبي –مقاييس العالقة )االرتباط التتبعي 

 3 1 التوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية
 3 1 التائية ( والرتبة المئينية  –الدرجة المعيارية ) الزائية 

 3 1 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي
 3 1 الفروض اإلحصائية واختبارها  

 3 1 الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي
 3 1 وفرضيات استخدامهاختبار "ت " 
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 3 1 اختبار "ت " لعينة واحدة
 3 1 اختبار" ت " لعينتين مستقلتين
 3 1 اختبار " ت " لعينتين مرتبطتين

 
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .7
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات المعتمدة
 
 

 ال يوجد ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .8

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .9
 التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول 

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

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

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
  :القدرة على الطالب من يتوقع المقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 المعرفة 1

 ى االحصاء الوصفي واالستدالليأن يتعرف عل 1-1
المحاضرة باستخدام العروض  -

 التقدمية.
الحوار والمناقشة الموجهة  -

 الهادف.
 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-
 

 -االختبارات القصيرة  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يتعرف على الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي 1-2
 أن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3
 أن يحدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-4
 أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها 1-5
  .اختيار األسلوب اإلحصائي المناسب شروطمعايير و  دأن يحد 1-6
أن يحدد الخطوات المتسلسلة منطقيًا للوصول إلى األسلوب اإلحصائي  1-7

 المناسب لتحليل البيانات.
 المهارات المعرفية 2

أن يصمم مخطط لسير العمليات لتحديد األسلوب اإلحصائي األمثل  2-1
 أنواعها. .لتحليل البيانات على اختالف 

 العصف الذهني  -
 استراتيجية التعلم االستكشافي -

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
الكفايات والمهارات اإلحصائية األساسية لالختيار الصحيح  أن يحدد 2-2

 لألسلوب اإلحصائي األكثر مالئمة.
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
التعلم النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 الحياة.

 األنشطة ومهام األداء

 أن يناقش نتائج المعالجات ومخرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها.  2-3
أن يقترح عددا من المعايير لحقيبة اإلنجاز الخاصة بأنشطته وواجباته  2-4

 ومشاريعه. 
، لحل مشكالت فعالأقرانه في المجموعة على نحو ل مع أن ينظم العم 2-5

 متكاملة لحلها. ةمعقدة توفرها مهمة األداء المعطاة، ويقترح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 .وسعيه الستثمارها إيجابياً أن يلتزم الثقة بالنفس والوعي بأهدافه وقدراته  3-1

 التعلم الذاتي  -
ى طرائق التعلم القائمة على إحد -

مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
التعلم النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 الحياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات جماعية  -

)المشاريع البحثية 
 والعملية(

التقويم الذاتي، وتقويم  -
األقران وتقوم األستاذ 

 باستخدام:
وصفية  قاعدة أداء
(Rubric)  لتقويم كل

من )األنشطة ومهام األداء 
 –مهارات االتصال  –

مهارات العالقات 
تحمل  –الشخصية 

، والعمل ضمن المسؤولية
 فريق(

 يتعامل بثبات وحساسية مع القضايا األخالقية المعقدة ويصدر أحكاماً أن  3-2
 عادلة وصحيحة.

 المقرر وتسليمها في الوقت المحددأن يلتزم بقوانين الجامعة ومتطلبات  3-3
التفاعل الهادف مع أقرانه في مجموعته والمجموعات األخرى، أن يتقبل  3-4

 بكفاءة وتميز. ويمارس دور القيادة إذا أسندت إليه
أن يقوم أداء أقرانه في مجموعات التعلم األخرى في ضوء قاعدة أداء  3-5

 ء.وصفية يتم تصميمها لتقويم مهام األدا
أن يبادر في المشاركة في النقاش، وتقديم تغذية راجعة جيدة ألنشطة  3-6

 ومشاريع المجموعات األخرى أثناء عرضها.
في أداء العمل المكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  يتحمل المسؤوليةأن  3-7

 معه، وينجزه في الوقت المحدد.
، ح آراء هادفة بأسلوب مناسبيتفاعل مع أقرانه في المجموعة، ويقتر أن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية التي كل ل مولدةبيانات  أن يعالج 4-1

 تم دراستها يدوياً 

 التعلم الذاتي  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
التعلم النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 الحياة.

تقديم تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق أسلوب 
 إحصائي ومناقشة نتائجه

 وتفسيرها.
التقويم الذاتي، وتقويم  -

األقران وتقوم األستاذ 
 باستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric) تقويم  ل

كل من ) األنشطة 
مهارات  –ومهام األداء 

أسلوب كل لباستخدام البرمجيات الحاسوبية  مولدةيحلل بيانات أن  4-2
 إحصائي من األساليب اإلحصائية التي تم دراستها 

عليها كمخرجات للبرمجيات المتحصل  النتائجعن  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-3
 التي تم حسابها يدوياً لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها بالحاسوبية 

مشروعاً بحثيا بالتعاون مع مجموعته لتحليل بيانات مقياس ينجز أن  4-4
)استبانة( يتم تطبيقه فعليًا، ويكتب تقريراً وافياً عن المشروع، ويعرضه في 

 ة من أستاذ المادة وأقرانه.المحاضرة، ويتلقى التغذية الراجع
أن يكتسب مهارات جمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتقويمها بشكل  4-5

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتناقٍد و 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
أن يستخدم التقنية وقواعد المعلومات اإللكترونية في البحث العلمي،  4-6

 وبحث القضايا وإيضاح النتائج والتوصيات
ت مهارا –االتصال 

تقنية المعلومات 
 ( والمهارات العددية

 (وجدت النفسية الحركية )إن المهارات 5

5-1 
 

أن يستخدم الطالب البرمجيات الحاسوبية لمعالجة كل أسلوب من 
 التي تم دراستها ةاألساليب اإلحصائي

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
أو التعلم النشط، المعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 .الحياة

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم

ت استخدام مهارا
 البرمجيات الحاسوبية

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .1٠

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

نسبته من التقييم  األسبوع المحدد لتسليمه
 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات جماعية وعمل مشروعات مشترك 2
 %5 15 تقديم تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتائجه وتفسيرها 3
 %20 12،  4 اختبارات قصيرة أثناء الفصل الدراسي 4
 %15 8 راسياختبار  منتصف الفصل الد 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار نهاية الفصل الدراسي 6

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

 ة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئ
 وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص لمقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاتهم واستفساراتهم وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم. -
 صل مع الطالب في أي وقت يحتاجونه..تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتوا -
 مصادر التعّلم .ي

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . األردن: دار البداية ناشرون وموزعون.مبادئ اإلحصاء(. 2008طيبة، أحمد عبدالسميع ) -
 النشر للجامعات.   (. القاهرة: دار3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 2009أبو عالم، رجاء محمود ) -
 . القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية. األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية(. 2000مراد، صالح أحمد )  -
البارامترية   واالجتماعية:  ةاألساليب اإلحصائية االستداللية في تحليل بيانات البحوث النفسية والتربوي( . 2010عالم، صالح الدين محمود )  -

 (. القاهرة: دار الفكر العربي.2)ط  والالبارامترية
(. األردن: دار 4)ط الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ماإلحصاء التربوي تطبيقات باستخدا(. 2010المنيزل، عبداهلل فالح ، غرابية، عايش موسى ) -
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 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
 .. اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة SPSS(. التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 2014لشريف، خالد حسن )منسي، محمود عبدالحليم ، ا -

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

Estimation. London: SAGE Publications.   

-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical 

Introduction. London: SAGE Publications.   

 -Rasch, D., Kubinger, K. & Yanagida, T. (2011). Statistics in Psychology Using R and SPSS. 

German:  John Wiley & Sons. 

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

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

-international-eth-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 )    

 جمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املد. 4

  مجموعة منتقاه من األقراص المضغوطة المشتملة على موضوعات المقرر، والبرامج اإلحصائية على حسب االحتياج : -

-SPSS 

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

- SAS 

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

-Minitab 

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

- Lisrel 

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

 المرافق المطلوبة .أأ
بنين 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(:
 هاز حاسب آلي لكل طالبمقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صوتي متكامل، ج 20 -

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4
  طالب 20يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آلي 20قاعة دراسية تتسع لـ  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5
  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelموضوعات المقرر مثل :  البرامج الحاسوبية المذكورة في -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .6
  معمل علم النفس الرقمي -

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظ
 ب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطال .ع

 استمارة تقويم المقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 الراجعة والسريعة باتجاهين.التغذية  -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNنموذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غ
 ضاء هيئة التدريس بالقسم للمشاركة في تقييم التكليفات الفردية والجماعية والمشاريع والتقارير الفصلية للطالب .ورشة عمل ألع – .ف
 المقرر باألقسام والكليات بالجامعات المختلفة محلياً وإقليماً. بين النظراء )األقران( في تدريس واالستشارات تبادل الزيارات والخبرات - .ق

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/
http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html
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 ريس:إجراءات تطوير التد .ك
بين النظراء  واالستشاراتتبادل الزيارات والخبرات : وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس - .ل

 ، والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.)األقران( في التدريس
 .من خالل  المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلميةعضاء هيئة التدريس ألإيجاد فرص للتطوير األكاديمي والبحثي  - .م
 عمل تتناول استخدام الطرق واالستراتيجيات الحديثة فى التدريس لالستفادة منها. ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .ن
م النشط ، والتعلم التعاوني ،.....الخ مع إحداث تعديالت في محتوي المقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة المعاصرة في ايصال المعلومة، مثل التعل - .ه

     بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال.
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  .و

 دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة 
 بالقسم.مجتمعات التعلم مراجعة معايير حقائب اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج  - .ي
 ي التخصص.بالقسم من ذو  بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين بحوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .أأ

 .أخرى بجامعات المقرر مع النظراء )األقران( في تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .بب
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .تت
ء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير تكوين مجموعات التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضا - .ثث

 والتحديث ووضع خطط التحسين المستقبلية.
بالقسم والكلية والجامعة، وكذلك تقرير المراجعة الداخلية  المقرر النظراء )األقران( في تدريسمراجعة تقييم المقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .جج

  لتطوير والجودة النوعية واألخذ بها.لعمادة ا
المراجعة الدورية ، مع  ةتحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات المستجدة في المجال باستمرار وفقًا للمعطيات الحديث - .حح

 .لنتائج تقرير المقرر والبرنامج
 SWOTتحليل الوضع الراهن دريس والطالب في االستبانات التي يقومون بتعبئتها، مع تطوير المقرر باستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة الت -

Analysis  استنادًا لمعايير الفرص المتاحة /التهديدات المحتملة ، ، نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAE االستراتيجيسس التخطيط أل 
 .الوطنيلالعتماد 

 

 بد/ محمد محمود عبد الوها اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي

 

 

 

 التخطيط التربوياسم المقرر:   

 (  0205621-2) رمز المقرر:   
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: م 2٠18بتمربس-144٠حمرم   تاريخ التوصيف:

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (    ٠2٠5621-2)  التخطيط الرتبوية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .9

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .1٠
 امج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط. الربن3 .11
 الثايناملستوى  /السنة األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .12
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .13
 ذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات املتزامنة مع ه6 .14
 الزاهر طالبات –العابدية طالب . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .15

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

 

   

 %1٠ النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

   النسبة:   عليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(ت .ج
    

   النسبة:   باملراسلة .د
    

    النسبة:   أخرى تذكر .ه

 تعليقات:
 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوين :من أنماط الدراسة األخرى
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 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 حاطته إ، و  سرتاتيجيته ، ومراحله ، وأهدافه بالتخطيط بصفة عامة والرتبوي بصفة خاصة : مفهومه ، أنواعه ، واالطالب  تعريف  
 . الشاملة المستدامة أهم أدوار التخطيط الرتبوي يف التنمية و وجماالته والعوامل املؤثرة فيه  أساليب التخطيط الرتبويب

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

 - الرتكيز على تزويد الطالب مبهارات تطبيق ما تعلمه   يف املقرر من نظريات ومبادئ وأسس.
 ة من املواد واملراجع العلمية املتاحة على شبكات االنرتنت  وقواعد البيانات الرقمية.زيادة االستفاد -

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:

ويتناول  .ه، ودوره يف التنمية االقتصادية، وأساليبصفة عامة والرتبوي بصفة خاصةيط بالتعريف بأمهية التخطيهدف هذا املقرر إىل 
 - ساليب التخطيط التعليمي والرتبوي، والعوامل املؤثرة فيهأ - أنواعه، اسرتاتيجيته، مراحله، أهدافه، التخطيط ومفهومهاملفردات التالية: 

ل التعليم املختلفة وحمو التخطيط ملراح -جماالت التخطيط التعليمي  -لة منهج ختطيط القوى العام -املعلومات الالزمة للتخطيط 
 .ةمشكالت التخطيط يف الدول النامي -األمية 
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 6 3 .مفهوم التخطيط وأهدافه وأمهيته -1

 2 1 أمهيته وأهدافهعريفاته و يف جمال الرتبية: تالتخطيط  -2

 4 2 .وأساليبه، والعوامل املؤثرة فيه أنواع التخطيط الرتبوي -3

 2 1 املعلومات الالزمة للتخطيط الرتبوي وأدواته. -4

 2 1 .رتبوي من عناصر العملية االداريةمكانة التخطيط ال  -5

 2 1 .جماالت التخطيط التعليمي -6

 2 1 .يم املختلفةالتخطيط ملراحل التعل -7

)  )المشاركة في خطة سنوية لمؤسسة تربوية( خطوات بناء الخطط التربوية-8

 تحليل الخطط التربوية (
2 4 

 4 2 مشكالت يف التخطيط املدرسي. -9
 
 
 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

85 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 28 2    26 تدريس الفعليةساعات ال
 2     2 الساعات المعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .4
 التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت يحدد الجدول

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

 م يف كل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعل
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1

 الرتبوي.تعريف الطالب مبفاهيم التخطيط  – 1-1
الفعال ودوره يف تطوير تزويد الطالب بأسس التخطيط الرتبوي  –

   التعليمية.األنظمة 

     احملاضرات. -
    املناقشات. -
 إعداد التقارير -
  

 االمتحان التحريري        - 
تكليفات كتابية   -

لتقدير مدي التطبيقات 
    التعليمي.تعريف الطالب بأهداف التخطيط  - 3أ      2-1 وجودة اإلعداد

1-3   
 

   

 المعرفية المهارات 2
         ومستوياته.استنتاج أنواع التخطيط الرتبوي  -1 2-1

إكساب الطالب املهارات الالزمة للقيام ببعض العمليات التخطيطية  -2
  املدرسي. جمال العمليف 
اكساب الدارسين مهارة وضع خطة سنوية لمؤسسة -3

    تربوية

 املناقشات. -
 جلسات العصف الذهين . -

 التحريري       االمتحان  -
تكليفات كتابية   - 

لتقدير مدي التطبيقات 
 وجودة اإلعداد     

اختبارات شفهية  -
 لتقدير مدي الفهم         

     والتعليمي.حتليل أساليب التخطيط يف جمال العمل الرتبوي  - 2-2
2-3     

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 االمتحان التحريري        –  املناقشات. -ستفادة من عمليات التخطيط الرتبوي يف جمال الرتبية اال علىالقدرة  - 3-1
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 والتعليم     

 خطوات ومراحل بناء اخلطة الرتبوية السنوية  –
تكليفات كتابية   - إعداد التقارير . -

والكرتونية لتقدير مدي 
 التطبيقات وجودة اإلعداد     

اختبارات شفهية  -
 دير مدي الفهم  لتق

القدرة علي حتليل الصعوبات اليت تعرتض عملية التخطيط الرتبوي يف   - 3-2
 التطبيقات امليدانية .

 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
 .  التخطيط ملراحل التعليم املختلفة  - 4-1

 التخطيط الرتبوي والتحسني املدرسي .  -  
 ملناقشات .ا -
 إعداد التقارير . -

 االمتحان التحريري       -
تكليفات كتابية -

والكرتونية لتقدير مدي 
 التطبيقات وجودة اإلعداد     

اختبارات شفهية  -
 لتقدير مدي الفهم           

   مشكالت مصاحبة لعملية التخطيط الرتبوي يف العملية التعليمية . – 4-2
 (وجدت الحركية )إن المهارات النفسية 5

   ال يوجد 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م

 مالحظة......الخ(
نسبته من التقييم  األسبوع المحدد لتسليمه

 النهائي

 %2٠ طوال الفصل الدراسي واحلضور وحتضري بعض األنشطةاملشاركة الفاعلة  1

2 
حتضري أوراق عمل شاملة كاملة ) حبوث مكتبية موثقة ( لغرض اإللقاء يف عروض 

 توضيحية .
ابتداًء من األسبوع 

 العاشر
2٠% 

 %6٠ هناية الفصل الدراسي االمتحان التحريري 3
 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د

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

االسبوع.( ساعات يف 5) الساعات املكتبية بواقع -  
 اتف واالنرتنت .التواصل املستمر مع الطالب عرب اهل -
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 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 م. 2009، الكتاب املصري دار القاهرة: العريب،التخطيط الرتبوي على مستوى الوطن . نصحيفؤاد  -
  .م2٠٠9دار جرير،  عمان: والتطبيق،املفهوم والواقع  الرتبوي:التخطيط  يعقوب.هشام   -
م( الخطيط االجتماعي " األسس 2015هـ ـ 1436المجيد بن طاش نيازي) حسن مصطفى حسن، وعبد -

 النظرية واالتجاهات الحديثة و خطط التنمية بالمملكة " مكتبة المتنبئ ، الدمام .

دار المسيرة  –هـ( اإلدارة والتخطيط التربوي ، النظرية والتطبيق، عمان 1434محمد حسنين العجمي) -

 للنشر والتوزيع.

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: . أدرج2 
جامعة أم القرى: معهد  العايل،للدراسات املستقبلية يف التعليم  -األساليب الكمية .حممد معيض الوذيناين الثبييت،جوبري ماطر  -

  م.1998 -هـ  1419 العلمية،البحوث 
 م .2٠٠5ان : دار املسرية ، التخطيط الرتبوي ، عم غنيمة.حممد متويل  -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

-  www. faculty.ksu.edu.sa/almdhwah/Documents 

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

 المرافق المطلوبة .و
قرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات امل

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

 .أجهزة حاسب - قاعات عرض - قاعات حماضرات
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2

 بروجكرتشاشة، أجهزة 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 .مقاالت وكتب واسطوانات مدجمة

 وإجراءات تطويره تقويم المقرر الدراسي  .ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

88 

 

 .ناءةمع القدرة على إجياد احللول الباجعة التقارير واستخالص النتائج حتليل األداء من خالل اختبارات ومر   

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 املقرر.استطالع أراء املنسوبني من أعضاء هيئة التدريس ومن الطالب جتاه مفردات  -

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 .ئج املناقشات إىل اجلهات املختصةإيصال نتا -مناقشات وحضور ورش العمل لتطوير األداء 

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

قامة تدريبات حول معايري التقومي من خالل بناء االختبارات ومناقشة نتائجها ومضامينها بأسلوب العصف الذهين ، إيل جانب إ  
 التحقق من مستويات إجناز الطالب .ل لتبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس من أجل ورش عم

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط
علمية احلديثة  ذات العالقة عقد اللقاءات بني املتخصصني وإجراء املناقشات وإعداد املقاالت املتخصصة يف ضوء حتليل األحباث ال 

 هبذا املقرر .
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 توصيف المقرر الدراسي

 

 

 

 إدارة المؤسسات التربويةاسم المقرر:   

 ( 0205622-2) :   رمز المقرر  
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 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: م2٠18سبتمرب-هـ 144٠حمرم    تاريخ التوصيف:

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
  (  ٠2٠5622-2) إدارة املؤسسات الرتبوية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .16

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .17
 رة الرتبوية والتخطيط. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدا3 .18

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

 الثايناملستوى  /السنة األوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .19
 إدارة املوارد البشرية –ت اإلدارة الرتبوية أسس ونظريا 514،  512. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .2٠
 ال توجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .21
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .22

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

 

   

 %2٠ النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

   النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

   النسبة:   باملراسلة .د
    

    النسبة:   أخرى تذكر .ه

 تعليقات:
 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوين :من أنماط الدراسة األخرى

 هدافاأل .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

اسس االدارة الرتبوية ونظريات القيادة إطار يهدف هذا املقرر ايل مناقشة واقع ادارة املؤسسات الرتبوية يف اململكة العربية السعودية يف 
بوية مبختلف املستويات االدارية يف اجملال الرتبوي والدور املتوقع هلا يف تطوير املؤسسات الرت  البشرية، وذلكالرتبوية وادارة املوارد 

  مقارنة ذلك ببعض الدول املتقدمة والنامية. التعليم، معوضمن مراحل التعليمية، 
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)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2
  وى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  والتغيريات يف احملت

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

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:
 إطاراململكة يف  الرتبوية يفنظام ادارة املؤسسات  - اسة واهداف وخصائص االدارة التعليمية يف اململكةفلسفة وسييتناول هذا املقرر 

ونظرية  االهداف، )نظريةنظريات االدارة السلوكية  إطاراململكة يف  الرتبوية يفتطبيق فاعلية نظام ادارة املؤسسات  -اإلدارية النظريات 
 - (واملستويات، واالمناط الوظائف،حيث ) الرتبوية منالقيادة االدارية يف ادارة   املؤسسات  - (الوظيفة االجتماعية للنظم ...اخل

دراسة ومقارنة االدارة التعليمية يف اململكة مع  - (واملسؤوليات )الصالحيات،حيث  الرتبوية من ادارة املؤسساتالسلطة االدارية يف 
 والعاملية.بعض الدول العربية واالسالمية 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 الوحدة األوىل:   
)تحليل وثائق االدارة  التعليمية يف اململكةاإلدارة وخصائص  وسياسة، واهداففلسفة 

 التعليمية في المملكة(

2 4 

  الوحدة الثانية
)تشخيص واقع .يف اطار النظريات االدارية  نظام ادارة  املؤسسات الرتبوية  يف اململكة

 االدارة التربوية بصورة عامة، واجراء المقارنات ببعض النظم التعليمية(

2 4 

  :الوحدة الثالثة
تطبيق فاعلية نظام ادارة  املؤسسات الرتبوية  يف اململكة يف اطار نظريات االدارة السلوكية 

 عية للنظم ....(.)نظرية االهداف ، ونظرية الوظيفة االجتما

2 4 

 الوحدة الرابعة:  
 إدارة مؤسسات التعليم العايل

2 4 

 الوحدة اخلامسة:
 ( واملسؤوليات )الصالحيات،حيث  الرتبوية من ادارة املؤسساتالسلطة االدارية يف 

2 4 

 4 2 الوحدة السادسة: 
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 سالمية والعاملية .دراسة ومقارنة االدارة التعليمية يف اململكة مع بعض الدول العربية و اال

 الوحدة السابعة: 
 حسب املواضيع احملددة من استاذ املقرر. مناقشة و مراجعة التقارير البحثية املطلوبة

3 6 

 الثامنة:الوحدة 
 االختبار النهائي للمقرر

1 2 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 المجموع رىأخ تطبيق  استديو

 3٠     3٠ ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات المعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 دريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات ت .4
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

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

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

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1

 إكساب الطلبة معارف ومهارات وخربات إدارية  تربوية تساعده يف 1-1
 التعامل مع املواقف الصفية والرتبوية .

 احملاضرة.-
 املناقشة واحلوار.-
 العرض.-
 التقارير.-
  
  

 االختبارات. -
متابعة التقارير وطريقة  -

 عرضها.
 مناقشه. -
 مالحظه -

 .الوقوف على إدارة التعليم العايل 1-2
 الرتبوية. القدرة على حل املشكالت واختاذ القرارات يف بعض القضايا 1-3
 يف جمال االدارة التعليمية يف خمتلف االنظمة ةالتعرف على االنظمة الرتبوي 1-4

الرتبوية مبختلف مستوياهتا ) التعليم العام والتعليم العام( ومقارنتها 
 . باألنظمة على املستوى االقليمي والعاملي

 المهارات المعرفية 2
 قائمة املراجع واملصادر.- بيق، تقييم.معرفة، فهم واستيعاب، حتليل، تط 2-1

 الشبكة العاملية)االنرتنت(.-
 االختبارات. -
العرض والتقدمي  -

 للتقارير.
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 املناقشة واحلوار.- القدرة على االتصال الفعال واملناقشة واحلوار وتقبل اآلخر. 3-1
 طرح القضايا للنقاش.-
ة التقارير والبحوث كتاب-

 املكتبية.

تشكيل جمموعات عمل -
 )مشروع مجاعي(.

إتاحة الفرصة للطلبة -
بإدارة احملاضرة خالل 

 عمليات املناقشة واحلوار. 
 التعاون.-
 تقسيم األعمال. - 

3-2     
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

4-1      
4-2    

 (وجدت ت النفسية الحركية )إنالمهارا 5
   ال يوجد 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %1٠ الثالث األول  االختبار 1

 %2٠ السابع املشاريع وأوراق العمل 2

 %2٠  التفاعل واملشاركة واحلضور والغياب 3

 %5٠ الثامن االختبار النهائي 4

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 .ساعات مكتبية مبا يتناسب مع الساعات احملدد لكل عضو هيئة تدريس. تقدر بساعتني

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 النظريات والعمليات والوظائف، عمان، دار وائل للنشر. -ة، مبادئ اإلدار 2٠٠9القريويت، حممد قاسم،  -1
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 اإلدارة التعليمية: مفاهيم وآفاق، عمان دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن. (،2٠٠6الطويل، هاين عبد الرمحن ) -2
 (، السلوك التنظيمي يف مؤسسات األعمال، عمان، دار وائل. 2٠٠4العميان، حممود سليمان ) -3
 ، نظرية املنظمة والتنظيم، عمان، دار وائل للنشر.2٠٠٠مد قاسم، القريويت، حم -4
، السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسات التعليمية، عمان، دار املسرية للنشر 2٠٠5فلية، فاروق عبده، وعبد اجمليد، السيد حممد، -5

 والتوزيع والطباعة.
 دار وائل. سلوك األفراد واجلماعات يف النظم، عمان، -نظمي، اإلدارة الرتبوية والسلوك امل2٠٠8الطويل، هاين عبد الرمحن،  -6
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 م، استشراف املستقبل، حتديد ومراجعة: أبو اصبع، صاحل و املناصرة،2٠٠4ابريل 28-26أوراق عمل املؤمتر العلمي التاسع  -1
 والفنون. ية اآلداب،كل دليفياعز الدين، جامعة فال

اململكة العربية  دورية علمية متخصصة وحمكمة يصدرها كل ثالثة أشهر معهد اإلدارة العامة، الرياض: م(.2٠٠9) جملة اإلدارة. -2
 السعودية.

دار املصادر للنشر  نشرة النخبة اإلدارية، يصدرها من أمريكا مركز النخبة لإلعالم اإلداري الوكيل يف اململكة العربية السعودية: -3
 والتوزيع.

جملة نصف سنوية حمكمة متخصصة يف التنمية اإلدارية والعلوم االجتماعية ذات العالقة، تصدرها املنظمة  اجمللة العربية لإلدارة، -4
 مجهورية مصر العربية. العربية للتنمية اإلدارية جبامعة الدول العربية، القاهرة:

 ن اجلمعية السعودية لإلدارة.جملة فصلية تصدر ع أفاق اإلدارة، -5
مؤسسة الفكر العريب، النشرة اإلعالمية الشهرية، الناشر يف اململكة العربية السعودية مؤسسة الفكر العريب،  -6

www.fikrconferences.org 
 الرياض. –قتصادي اجمللة االقتصادية السعودية، فصلية تصدر عن مركز النشر اال -7
 مصر. الشركة العربية لإلعالم العلمي )شعاع( القاهرة، خالصات، كتب املدير ورجل األعمال، نشر نصف شهرية تصدر عن: -8
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

   WWW.ju.edu.jo 
   -  WWW.yu.edu.jo   
 مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة: مواد تعليمية أخرى. 4

 المرافق المطلوبة .و
بنين 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(:

http://www.fikrconferences.org/


 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

95 

 

  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .1
 قاعة دراسية بعدد الطالبات  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2

 جهاز عرض –جهاز حاسب 

 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، .3
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س

 االستبانات، واملقابالت. -
 تفاعل الطالب أثناء احملاضرة. -
 )موقع اجلامعة(.التقييم االلكرتوين للمقرر من قبل الطالب يف هناية الفصل الدراسي  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 اختبارات -
 استبيانات  -

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 التدريس.تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة  -
 عمل.إقامة ورش  -
 حضور املؤمترات والندوات املتخصصة. -

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

 عرض نماذج من انجازات الطالب لتقييمها من قبل الزمالء بالقسم . – .ط
 راجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للم .ظ

 .بةأساتذة املقرر والطل إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل -
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 توصيف المقرر الدراسي

 

 

 

 طرق البحث العلمي اسم المقرر:  

 (  3-0206611نفس ) رمز المقرر:  
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 اسينموذج توصيف مقرر در 

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ 1440-2-10 تاريخ التوصيف:

 كلية التربية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 (  3-0206611) نفس  طرق البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .23
 اعاتثالث س. عدد الساعات املعتمدة: 2 .24
 الماجستير والدبلوم العالي في القياس والتقويم. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .25

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

  األول المستوى: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .26
 ال يوجد  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .27
  ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .28
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .29

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

 %100 النسبة: √ اضرات التقليديةقاعات احمل .ك
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ل
    

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

 - النسبة: - باملراسلة .ن
    

  - النسبة: - تذكر أخرى .س

 تعليقات:

 األهداف .ح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 ارات التطبيقية الخاصة بمناهج وطرق البحث العلميإكساب الطلبة األطر النظرية والمه
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)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 جوانب التطبيقية لمناهج وطرق البحث العلمي في مجال العلوم التربوية والنفسية.التركيز على ال -

 متابعة مصادر المعلومات المختلفة بشأن تحديث موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا التخصص. -

  وطرق البحث العلمي. استخدام قواعد البيانات اإللكترونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث المتعلقة بمناهج -

 المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب. -

 ج(. دليل الربنام )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ح
 وصف عام للمقرر:

لجمع  يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمناهج وطرق البحث العلمي، وتدريبه على كيفية استخدامها وتطبيقها، وتحديد المنهج البحثي المالئم -
 وتحليل البيانات، ومعالجة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نتائجها وتفسيرها، وكتابة التقرير النهائي للبحث.

 

 لموضوعات التي ينبغي تناولها:ا .11
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1   جودته( -مجاالته  –خصائصه  –أهدافه  –البحث العلمي ) مفهومه
المدخل إلى  -مستخلص الدراسة باللغة العربية واإلنجليزية -خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي ) عنوان الدراسة 

ملخص   –عرض نتائج الدراسة وتفسيرها  –منهج وإجراءات الدراسة  -طار النظري والدراسات السابقةاإل-الدراسة
 المالحق (   –مراجع الدراسة  -نتائج الدراسة والتوصيات والبحوث المقترحة

2 6 

 3 1 المنهج التجريبي( –المنهج التاريخي  –مناهج البحوث العلمي )المنهج الوصفي 
 3 1 العاملية ( –التنبؤية  –التفاعلية  –حصائية وكيفية اختبارها ) االرتباطية صياغة الفروض اإل

 3 1 تحليل المحتوى(  –المقابلة  –المالحظة  –االستبيان  –والمقاييس  تطرق وأدوات جمع البيانات في البحوث الكمية ) االختبارا
 3 1 البحوث شبه التجريبية( –البحوث االرتباطية –قارنةالبحوث السببية الم –تصميمات البحوث الكمية )البحوث المسحية

 3 1 معايير تقويمها( –تحدياتها  –تساؤالتها  –محدداتها  –البحوث النوعية ) خصائصها 
 3 1   تحليل الوثائق(. –المالحظة المتعمقة -طرق وأدوات جمع البيانات في البحوث النوعية )المقابلة المتفاعلة 

 3 1 حوث النوعيةخطوات إحراء الب
 3 1 البحث التحليلي( –البحث االثنوجرافي  –تصاميم ومناهج البحث النوعي )البحث التاريخي 

 3 1 معايير تقويمها( –تحدياتها –تساؤالتها  –محدداتها  –البحوث المختلطة ) خصائصها
 3 1 المختلطة وتقويمها. المناهج دراسة إجراء خطوات

 3 1 للبحث العلمي. كتابة التقرير النهائي 
 APA 1 3التوثيق في قائمة المراجع ( وفقاً لـ –التوثيق في البحث العلمي ) التوثيق في المتن 
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   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .12
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 مدةالساعات المعت
 

 ال يوجد ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .14
 م الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعل

 : 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.ثانياً  -
اتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية ق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرت : ضع طر ثالثاً  -

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

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 :علىأن يكون قادراً  الطالب من يتوقع المقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 المعرفة 1

 .اهج وطرق البحث العلميمنأن يتعرف على األطر العلمية ل 1-1
المحاضرة باستخدام العروض  -

 التقدمية.
الحوار والمناقشة الموجهة  -

 الهادف.
 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-
 

 -االختبارات القصيرة  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم
 األنشطة ومهام األداء.

 ن يذكر خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي.أ 1-2
 أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها. 1-3
 والنوعية والمختلطة أن يتعرف على تصاميم ومناهج البحوث الكمية 1-4
والنوعية  أن يستعرض طرق وأدوات جمع البيانات في البحوث الكمية 1-5

 والمختلطة.
  .المناسب البحثي المنهجاختيار  شروطيير و معا أن يحدد 1-6
 أن يتعرف على كيفية كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي 1-7

 المهارات المعرفية 2
أن يصمم مخطط لسير العمليات لتحديد المنهج البحثي األمثل لتحليل  2-1

 البيانات على اختالف أنواعها. 
 العصف الذهني  -
 م االستكشافياستراتيجية التعل -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
التعلم النشط، المعتمدة على تصميم 

 مهام األداء وفقا لسياق الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء

للمنهج البحثي أن يحدد الكفايات والمهارات األساسية لالختيار الصحيح  2-2
 األكثر مالئمة.

أن يناقش نتائج المعالجات ومخرجات البحوث الكمية والنوعية والمختلطة  2-3
 ويفسرها. 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
أن يقترح عددا من المعايير لحقيبة اإلنجاز الخاصة بأنشطته وواجباته  2-4

 ومشاريعه. 
مشكالت ، لحل فعالمع أقرانه في المجموعة على نحو أن ينظم العمل  2-5

 متكاملة لحلها. ةمعقدة توفرها مهمة األداء المعطاة، ويقترح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 .وسعيه الستثمارها إيجابياً أن يلتزم الثقة بالنفس والوعي بأهدافه وقدراته  3-1

 التعلم الذاتي  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مثل التعلم التعاوني، مركزية المتعلم 
التعلم النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 الحياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات جماعية  -

)المشاريع البحثية 
 والعملية(

التقويم الذاتي، وتقويم  -
األقران وتقوم األستاذ 

 باستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقويم كل
م األداء من )األنشطة ومها

 –مهارات االتصال  –
مهارات العالقات 

تحمل  –الشخصية 
، والعمل ضمن المسؤولية

 فريق(

 يتعامل بثبات وحساسية مع القضايا األخالقية المعقدة ويصدر أحكاماً أن  3-2
 عادلة وصحيحة.

 أن يلتزم بقوانين الجامعة ومتطلبات المقرر وتسليمها في الوقت المحدد 3-3
التفاعل الهادف مع أقرانه في مجموعته والمجموعات األخرى، يتقبل أن  3-4

 بكفاءة وتميز. ويمارس دور القيادة إذا أسندت إليه
أن يقوم أداء أقرانه في مجموعات التعلم األخرى في ضوء قاعدة أداء  3-5

 وصفية يتم تصميمها لتقويم مهام األداء.
وتقديم تغذية راجعة جيدة ألنشطة أن يبادر في المشاركة في النقاش،  3-6

 ومشاريع المجموعات األخرى أثناء عرضها.
في أداء العمل المكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  يتحمل المسؤوليةأن  3-7

 معه، وينجزه في الوقت المحدد.
، يتفاعل مع أقرانه في المجموعة، ويقترح آراء هادفة بأسلوب مناسبأن  3-8

 .ه بطريقة ذكيةيوصل استنتاجاتو 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
أن يستخدم المهارات المتصلة بتحديد المهمات والعمليات التي تتطلبها  4-1

صياغة المشكالت وكيفية اختيار المنهج البحثي المالئم لفحص هذه 
 النتائج.المشكالت وطرق جمع البيانات وتحليلها ومن ثم تقييم 

 التعلم الذاتي  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
التعلم النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 الحياة.

تقديم تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق أسلوب 
 إحصائي ومناقشة نتائجه

 وتفسيرها.
التقويم الذاتي، وتقويم  -

قران وتقوم األستاذ األ
 باستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)   لتقويم

كل من ) األنشطة 
مهارات  –ومهام األداء 

ت مهارا –االتصال 
تقنية المعلومات 
 ( والمهارات العددية

أن يحسب أحجام العينات في البحوث الكمية في ضوء الطرق التي تم  4-2
 SPSSيدوياً وباستخدام برنامج  دراستها

كل المناسبة لباستخدام البرمجيات الحاسوبية  البحثية بياناتاليحلل أن  4-3
 منهج بحثي من المناهج البحثية التي تم دراستها

المتحصل عليها كمخرجات  والنتائج عمق الظاهرة عن تقريرا وافياً  أن يُعد 4-4
 للبحوث الكمية والنوعية والمختلطة 

بالتعاون مع مجموعته الستخدام منهج بحثي مالئم  مشروعاً بحثياينجز أن  4-5
لمعالجة بيانات يتم تطبيقها فعليًا، ويكتب تقريراً وافياً عن المشروع، 
 ويعرضه في المحاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ المادة وأقرانه.

أن يكتسب مهارات جمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتقويمها بشكل  4-6
 .استقراء النتائج واالستنتاجات و ناقدٍ 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
أن يستخدم التقنية وقواعد المعلومات اإللكترونية في البحث العلمي،  4-7

 وبحث القضايا وإيضاح النتائج والتوصيات
 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1 
 

أن يؤدي الطالب عرضاً لنماذج من مناهج البحث المختلفة )الكمية  -
ية والمختلطة ( وتحليلها للوقف على أهدافها وافتراضاتها وتقييم والنوع

 تصاميمها في ضوء األهداف التي ترمي لتحقيقها  
 

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
أو التعلم النشط، المعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 الحياة.

 قاعدة أداء وصفية
(Rubric)  لتقويم الدقة

في تصميم وتناول عناصر 
المنهجية التي اختيرت 

 لتناول المشكلة.
 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15
مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م

 مالحظة......الخ(
من التقييم  نسبته األسبوع المحدد لتسليمه

 النهائي
 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات جماعية وعمل مشروعات مشترك 2
 %5 15 مختلط ( ومناقشة نتائجه وتفسيرها –نوعي  –تقديم تقرير علمي إلجراءات بحث )كمي  3
 %20 12،  4 اختبارات قصيرة أثناء الفصل الدراسي  4
 %15 8 بار  منتصف الفصل الدراسياخت 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار نهاية الفصل الدراسي 6

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

 واجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  يتوقع أن يت
 وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص لمقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاتهم واستفساراتهم وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم. -
 و هيئة التدريس للتواصل مع الطالب في أي وقت يحتاجونه..تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال ومواقع التواصل االجتماعي لعض -
 مصادر التعّلم .بب

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(. 2006أبو عالم، رجاء محمود ) -
 . القاهرة: عالم الكتب.لجة بيناتها إلكترونياً تصميم البحوث الكيفية: ومعا(. 2006زيتون، كمال عبدالحميد ) -
. مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم النفس(. 2007عباس، محمد خليل، نوفل، محمد بكر ، العبسي، محمد مصطفي، أبو عواد، فريال محمد ) -

 عمان : دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة. 
 : أسسه ، مناهجه وأساليبه، إجراءاته. عمان : بيت األفكار الدولية.(. البحث العلمي 2001عليان، رحبى مصطفى ) -
دار االعصار  . عمان:البحث النوعي في التربية وعلم النفس(. 2014) خالد محمد، أبو شعيرة ، يوسف عبد القادر، أبو شندي ، ثائر أحمد، غباري -

https://www.abjjad.com/author/2807169040/%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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 للنشر والتوزيع. العلمي
 : دار اليازوري العلمية. عمان البحث العلمي: الكمي والنوعي،(. 2010، السامرائي، إيمان ) قنديلجي، عامر -
) ترجمة: عالم ، صالح  منظور موسع في المنهجية والتصميم : البحث النوعي في علم النفس (. 2007، لوسي )ياردلي ، جيان،رودس، بول ، كامك -

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

Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston, MA: Pearson. 

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

Estimation. London: SAGE Publications. 

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

The Guilford Press.    

-Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: Integrating diversity 

with quantitative & qualitative approaches. London: sage. 

-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical 

Introduction. London: SAGE Publications. 

-Murray, R. (2011). How to Write a Thesis (3th ed.). New York: McGraw-Hill.  

- Walliman, N. (2011). Research Methods: The Basics. London: Routledge. 
  

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

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

Journal of Mixed Methods Research - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Qualitative Research Journal 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3

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

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

 ijqqrm-methods-research 

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

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

- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, 

Sage, Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
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 تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:مواد . 4

  مجموعة منتقاه من األقراص المضغوطة المشتملة على موضوعات المقرر، والبرامج اإلحصائية على حسب االحتياج : -

-SPSS 

software-statistics-www.ibm.com/analytics/spsshttps:// 

 توجد برامج حاسوبية يمكن أن تساعد في تحليل البيانات النوعية مثل: -

  Transanaبرنامج للبيانات المسجلة صوت وفيديو  -       

https://www.transana.com/ 

 Nvivoنامج للبيانات المكتوبة بر  -

https://www.qsrinternational.com/nvivo/home 

 يدعم اللغة العربية MAXQADبرنامج  -

https://www.maxqda.com/ 

  QSR N6برنامج  -

Windows/dp/B008443A7E-Software-Analysis-Data-ativehttps://www.amazon.com/Qualit 

 

 المرافق المطلوبة .تت
بنين 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(:
 ك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صوتي متكامل، جهاز حاسب آلي لكل طالبمقعد متحر  20 -

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .7
  طالب 20يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آلي 20قاعة دراسية تتسع لـ  -

 ية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذك  .8
 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADالبرامج الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر مثل :  -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .9
  معمل علم النفس الرقمي -

 تطويره  تقويم المقرر الدراسي وإجراءات .خخ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .دد

 استمارة تقويم المقرر. -

https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.transana.com/
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
https://www.maxqda.com/
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 بطاقات التطبيق العملي. -
 الراجعة والسريعة باتجاهين.التغذية  -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNنموذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

  عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي .ذذ
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بالقسم للمشاركة في تقييم التكليفات الفردية والجماعية والمشاريع والتقارير الفصلية للطالب . – .رر
 بالجامعات المختلفة محلياً وإقليماً.المقرر باألقسام والكليات  بين النظراء )األقران( في تدريس واالستشارات تبادل الزيارات والخبرات - .زز

 إجراءات تطوير التدريس: .سس
بين النظراء  واالستشاراتتبادل الزيارات والخبرات : وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس - .شش

 تدريس وتطويرها.، والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات ال)األقران( في التدريس
 .من خالل  المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلميةألعضاء هيئة التدريس إيجاد فرص للتطوير األكاديمي والبحثي  - .صص
 عمل تتناول استخدام الطرق واالستراتيجيات الحديثة فى التدريس لالستفادة منها. ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .ضض
دث الطرق التدريسة المعاصرة في ايصال المعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوني ،.....الخ مع إحداث تعديالت في محتوي المقرر استخدام أح - .طط

     بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال.
الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال  .ظظ

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 بالقسم.مجتمعات التعلم مراجعة معايير حقائب اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج  - .عع
 بالقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين ة ومشارعهمبحوث الطلبتدقيق تصحيح عينة من  - .غغ

 .أخرى بجامعات المقرر مع النظراء )األقران( في تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .فف
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .قق
ير والتحديث تكوين مجموعات التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .كك

 ووضع خطط التحسين المستقبلية.
الكلية والجامعة، وكذلك تقرير المراجعة الداخلية بالقسم و  المقرر النظراء )األقران( في تدريسمراجعة تقييم المقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .لل

  لعمادة التطوير والجودة النوعية واألخذ بها.
المراجعة الدورية ، مع  ةتحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات المستجدة في المجال باستمرار وفقًا للمعطيات الحديث - .مم

 .جلنتائج تقرير المقرر والبرنام
 SWOTتحليل الوضع الراهن تطوير المقرر باستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب في االستبانات التي يقومون بتعبئتها، مع  -

Analysis  استنادًا لمعايير الفرص المتاحة /التهديدات المحتملة ، ، نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAE االستراتيجيسس التخطيط أل 
 .الوطنياد لالعتم

 

 د/ محمد محمود عبدالوهاب اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 إدارة الجودة واالعتماد األكاديمياسم المقرر:   

 (    0205623-2) رمز المقرر:   
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 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: م2019هـ سبتمبر 1440التوصيف محرمتاريخ  

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 ( ٠2٠5623-2) الكادمييإدارة اجلودة واالعتماد ا. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .3٠

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .31
 . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط3 .32

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

 الثايناملستوى  /السنة االوىلى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . السنة أو املستو 4 .33
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .34
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .35
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .36

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

%80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ  

 

   

   النسبة:   التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

   النسبة:   باملراسلة .د
    

   النسبة:   أخرى تذكر .ه
 

 تعليقات:
 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوين :من أنماط الدراسة األخرى
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 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

وبتقومي جودة االداء يف مؤسسات التعليم  املتنوعة، وأدواتهيهدف املقرر إىل تزويد الطلبة باملعرفة املتخصصة بتقومي االداء وبأساليبه 
 . و العام داخل اخلاصة باالعتماد االكادميي مبؤسسات التعليم العايل، وباملفاهيم واملو العام  العايل 

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

خيطط القسم لتحسني وتطوير املقرر من خالل مراجعة تقرير املقرر وآراء أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتدريسه ، واراء الطلبة  يف 
ضوء املستجدات املعرفية اخلاصة باملقرر إضافة إىل استخدام اسرتاتيجيات التدريس والتقنيات احلديثة وحث اهليئة التدريسية على 

،كما يسعى القسم إلتاحة الفرصة للطلبة مستقبالً للتواصل عن طريق االنرتنت باخلرباء املتخصصني يف جمال التقومي  استخدامها
 من خرباهتم وجتارهبملإلفادة واالعتماد االكادميي 

 الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليلوصف المقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:

، واجلودة واع والنماذج واالساليب واالدواتمن حيث املفاهيم واالهداف واالمهية واجملاالت واالن الجودة واالعتماديتضمن املقرر 
اء تقومي االد ، ومن حيث الربط بنيت واملتطلبات لتحقيق جودة االداءمن حيث املفاهيم والعملياو العام  الشاملة بالتعليم العايل 

ة ، وجتارب ومناذج عربيوم واالمهية واالنواع واملتطلباتمن حيث املفه األكادميي، إضافة لالعتماد وجودة منظومة التعليم اجلامعي
 . واجنبية عن االعتماد االكادميي

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 و العام  وىل : تقومي األداء يف مؤسسات التعليم العايل الوحدة األ/1
 2 1 املفاهيم / االمهية / االهداف / املربرات . –تقومي األداء - 
 2 1 جماالت تقومي االداء / االنواع / والنماذج .- 
 2 1 متطلبات تقومي األداء /واالساليب واالدوات .- 
  لعايل والعام .ق اجلودة الشاملة بالتعليم االوحدة الثانية : تقومي االداء لتحقي/2
 2 1 املفاهيم / االمهية / االهداف / املبادئ / املداخل . –اجلودة الشاملة - 
 2 1 نظم وعمليات اجلودة الشاملة / املتطلبات والتقنيات / املعوقات  .- 
 2 1 تقومي االداء ونظم ضمان اجلودة.- 
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 2 1 اصرةحتديات القيادة الرتبوية املع-

 االدلة والرباهني / ومراجعة النظراء واملقارنة املرجعية يف تقومي جودة االداء اجلامعي -
 الوحدة الثالثة : نظم االعتماد االكادميي ./3
 2 1 مفهوم االعتماد االكادميي وتطوره .-
 2 1 أهداف االعتماد االكادميي / أنواعه / مبادئه .-
 2 1 ميي وطرقه .مراحل االعتماد االكاد-
 2 1 إدارة االعتماد االكادميي / اهليئات / املهام / االمناط .-
 2 1 متطلبات االعتماد االكادميي ومعوقاته .-
 2 1 العالقة بني نظم اجلودة الشاملة واالعتماد االكادميي .-
 الوحدة الرابعة : مناذج وجتارب يف االعتماد االكادميي ./4
 2 1 عتماد يف الدول الغربية .مناذج وجتارب اال-
 2 1 مناذج وجتارب االعتماد يف الدول العربية .-

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 المجموع أخرى تطبيق  استديو

 3٠     3٠ ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات المعتمدة

 

 ( ساعات4) تعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:ال -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .4
 هالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤ 

 : 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.ثانياً  -
وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياسثالثاً  -

 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 Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1

 الواجبات احملاضرة حتديد مفاهيم وأساليب تقومي االداء ومناذجه املختلفة . 1-1
 ر التحريري االختبا احملاضرة الربط ما بني نظم اجلودة الشاملة وتقومي االداء  1-2
 العروض املرئية   املناقشة والتعلم التعاوين  عرض ملتطلبات االعتماد االكادميي ومراحله وأنواعه . 1-3

 المهارات المعرفية 2
 االختبار التحريري  العصف الذهين  استنتاج العالقة ما بني نظم اجلودة وتقومي االداء  2-1
وعيه بني الدول الغربية التمييز ما بني جتارب االعتماد بن 2-2

 واالجنبية .
 التقرير البحثي دراسة حالة 

 تصميم مؤشرات االداء لبعض ابعاد املنظومة اجلامعية . - 2-3
 تصميم مؤشرات االداء لبعض ابعاد المنظومة الجامعية  -

مترين عملي مع  احملاضرة والتعلم التعاوين 
 العرض 

 مشروع احملاضرة  سم  تعليمي .تطبيق اسلوب املقارنة املرجعية على ق 2-4
حتليل املمارسات املطبقة لتقومي جودة االداء الرباجمي واملؤسسي   2-5

 و مؤسسات التعليم العام.اجلامعي .
 مشروع مجاعي احملاضرة واملناقشة 

مقارنة طرق تقومي جودة االداء من خالل املعايري واملؤشرات بني  2-6
 جامعتني باململكة .

التقرير البحثي  دراسة حالة 
 ومناقشته .

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 املالحظة املناقشة يلتزم بالعمل مع فريق املشروع اجلماعي  3-1
 املالحظة العروض يتقبل اراء االخرين لالفادة منها . 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
 الواجبات واملشاريع  التعلم التعاوين  ل مع زمالئه فيما خيص املادة الدراسية .يتواص 4-1
 الواجبات  املناقشة  يبحث يف االنرتنت واملواقع االلكرتونية ذات العالقة باملادة العلمية . 4-2

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
   ال يوجد 5-1

 
 ل الدراسي:جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفص .5
مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
 نسبته من التقييم النهائي

 ٪ 1٠ طوال الفصل  الدراسية.داخل القاعة  التحضري واالعداد واملشاركة يف النقاشات 1
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 ٪1٠ 11 ورية الواجبات الد 2
 ٪2٠ 13 التقارير البحثية / املشروعات . 3
 ٪1٠ 7 العروض املرئية . 4
 ٪5٠ 15 االختبارات النهائية  5
 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د

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

 الطلبة( )ملراجعةختصيص ساعة مكتبية للتواجد باملكتب  -
 االلكرتوين.التواصل من خالل الربيد  -
 املادة.ختصيص قائد ومنسق من الطلبة للمجموعة للتواصل مع االستاذ خالل االسبوع فيما خيص  -
 موعة واتس آب  للتواصل بني الطلبة .ختصيص جم -
 مصادر التعّلم .ه

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 والتوزيع.دار صفاء للنشر  التعليمية، عمان:تقومي جودة األداء يف املؤسسات  (،م2٠11)سوسن شاكر جميد  .1
 شر والتوزيع دار صفاء للن اجلامعية، عمان:( اجلودة يف املؤسسات والربامج 2٠12سوسن شاكر جميد ) .2
 الكتب. مصر: عامل املؤسسي،اجلودة الشاملة واالعتماد  (،2٠1٠عواد الربازي ) املليجي، ومباركرضا إبراهيم  .3
 دار الوفاء. االسكندرية: الشاملة،( تقييم اداء االدارة اجلامعية يف ضوء إدارة اجلودة 2٠٠7) يعبد احلأمحد  رمزي .4
 منشورات جامعة امللك سعود عكاوي،ترمجة أمحد  لرئيسية،ا( مؤشرات االداء 2٠14ديفيد بارمنرت ) .5
 اجلديدة.دار اجلامعة  التعليم،( ثقافة املعايري واجلودة يف 2٠٠8حممد عطوة جماهد ) .6
 اجلامعي،إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم  (،2٠٠9وهاشم فوزي العبادي ) العبادي،وحممد فوزي  الطائي،يوسف حجيم  .7

 والتوزيع.الوراق للنشر  عمان:
اسرتاتيجي للتحسني املستمر والتميز  )مدخلمؤشرات ومعايري قياس وتقييم االداء  (،2٠٠9سيد حممد جاب الرب ) .8

 .التنافسي(
 والتوزيع.دار الفجر للنشر  الرتبوية،يف املؤسسات  األكادميي( إدارة اجلودة الشاملة واالعتماد 2٠11)نبيل سعد خليل  .9

10- Martin Cave others ( 1996) The Use performance indicators in higher 
education : The challenge  of Quality Movement (higher Education Policy) 
Third Edition     . 
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 املصرية.املكتبة  االسكندرية: اجلامعي،جودة األداء  تقومي)2٠٠1)البنا  دياب، وعادل السعيدإمساعيل حممد  .1
 www.ncaaa.org.sa  األكادمييالوطين للتقومي واالعتماد  ومناذج املركزأدلة وتقارير  .2
عايري هيئات االعتماد مؤسسات التعليم العايل يف ضوء م ( ضمان جودة2٠٠9حسني ) أشرف حممود أمحد ،و حممد جاد .3

 الدولية ، القاهرة : عامل الكتب ، سلسة ضمان اجلودة واالعتماد.
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 www.ust.edu/uaqe اجلامعي.جملة ضمان جودة التعليم  -
- http://asq.org 
- www.iacqa.org 
- www.asicuk.com 
- www.qaa.ac.uk 

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

 المرافق المطلوبة .و
املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 الطلبة ، مع طاوالت تتيح الفرصة لعمل فرق داخل القاعة الدراسيةاعة دراسية تستوعب عدد ق

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 overhead projector، إضافة    data showأجهزة 

 أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، .3
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س

 . ومقرتحاهتم لتحسني وتطوير املقرر أراءهميتم ذلك من خالل تطبيق استمارة التقومي على الطلبة يف هناية الفصل الدراسي للتعرف على     
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش

يتم حتليل تقرير املقرر املقدم من أستاذ املادة من قبل منسق اجلودة بالقسم  لالطالع على رأي االستاذ فيما خيص عملية  
 ستاذ املادةالتدريس اخلاصة باملقرر من حيث الصعوبات وسبل التحسني ، إضافة للتقييم الذايت أل

http://www.ncaaa.org.sa/
http://www.ncaaa.org.sa/
http://asq.org/
http://www.iacqa.org/
http://www.asicuk.com/
http://www.qaa.ac.uk/
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 إجراءات تطوير التدريس: .ص
يسعى القسم لتطوير اسرتاتيجيات التدريس لدى منسوبيه من خالل حثهم على االلتحاق بالدورات التدريبية يف 

 االسرتاتيجيات احلديثة ، إضافة الستخدام مراجعة النظراء لرفع جودة التدريس بالقسم .
مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) .ض

 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
شاد من أعضاء هيئة التدريس يعتمد االستاذ على طرق التقومي احملددة بتوصيف املقرر، مع اتاحة الفرصة له ألخذ النصح واالر 

من خرباهتم عند تدقيقهم لبعض اعمال الطلبة ، كما يسعى القسم مستقبالً لالستفادة من مراجعني  لإلفادةاالكرب يف الرتبة والسن 
 مستقلني من جامعات أخرى ملراجعة االختبارات املقررة على الطلبة .

 ة املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالي .ط
يقوم القسم ويف ضوء نتائج فحص تقرير املقرر اليت قام هبا منسق اجلودة مع أستاذ املادة بتحديد االجراءات التحسينية للمقرر 

 ووضعها ضمن خطة القسم يف الفصول التالية .
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 توصيف المقرر الدراسي

 

 

 

 (1التربوية باللغة اإلنجليزية ) قراءات في اإلدارةاسم المقرر:   

 (  0205624-2) رمز المقرر:   
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: م2٠18سبتمرب-هـ144٠حمرم   تاريخ التوصيف:

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و  .أ
 (٠2٠5624-2) قراءات يف اإلدارة الرتبوية باللغة اإلجنليزية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .37
 . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط3 .38

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

 الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: السنة األوىل/ املستوى 4 .39
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .4٠
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .41
 فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  . فرع أو7 .42

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

 

   

   النسبة:   التعليم اإللكرتوين .ب
    

   النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

   النسبة:   ةباملراسل .د
    

  20%  النسبة:   أخرى تذكر .ه

 تعليقات:
 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوين :من أنماط الدراسة األخرى
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 األهداف .ب
 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

وتنمية مهارات االنجليزية ،  تزويد الطالب  بالمفاهيم األساسية  في مجال االدارة التربوية والتخطيط باللغة

 . الفهم واالستيعاب

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

  يف تقدمي هذا املقرر جتربة اآلخرين )اجلامعات (االستفادة من -

 االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة للمراجعات املتكررة    
 الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليلوصف المقرر الدراسي  .ج

 وصف عام للمقرر:
يف جمال اإلدارة الرتبوية والتخطيط باللغة االجنليزية ، ويتم خالله االطالع باملفاهيم واملصطلحات األساسية  الطالبيهدف إىل تزويد 

 على بعض ملخصات  حبوث  أجريت  يف جمال االدارة والتخطيط الرتبوي وقرأهتا باللغة االجنليزية .
 

 التي ينبغي تناولها:الموضوعات  .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 1-An introduction     1 2 

- 2.Some  terms in educational  
administration 

1 2 

- 3.Some  terms in educational  
administration 

1 2 

- 4.Some  terms in educational  
administration 

1 2 

- 5.Some  terms in educational  
administration 

1 2 

- 6-Test 1 2 

-  .7-Some  terms in educational  
administration 

1 2 
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- 8-Summary of research related to 
educational  administration 

2 4 

-   .9-Some  terms in educational  
administration 

1 2 

-    10-Summary of research related to 
educational administration     

2 4 

- 11-Two positions in educational 
administration and planning in English 

2 4 

- 12-Final test 1  2 
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 32  4   28 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات المعتمدة

 

 ساعات ( 4) التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .4
 ي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التال

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

 ل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف ك
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1

الرتبوية  باإلدارةالتعرف على املفاهيم واملصطلحات املتعلقة  1-1
 . والتخطيط

    

رف على مكونات ملخصات البحوث املتعلقة مبجال التع 1-2
 . االدارة والتخطيط وكيف تصاغ
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
1-3       

 المهارات المعرفية 2
     . إدراك أمهية  امتالك املعرفة باملصطلحات االجنليزية يف اجملال 2-1
2-2       
2-3       

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
     العمل ضمن  الفريق مهارات  3-1
     االلتزام بتسليم التكاليف يف الوقت احملدد  3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
     لقاء اجليد باللغة االجنليزيةاإل  4-1
4-2       
4-3       

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
   ال يوجد 5-1

5-2    
 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
1 Attendance & participation 15  اسبوعيا% 
2 Assignments 15  سبوعياا% 
3 Midterm exam 2٠ منتصف الفصل% 
4 Final exam   5٠ هناية الفصل% 
5    
6    

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

 د خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  يتوقع أن يتواج
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 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1

1-WAYNE K. HOY, CECIL G. MISKEL(1980): EDUCATIONAL 

ADMINISTRATION(Theory, Research, and Practice), FOURTH EDITION.، 

  2-Long  T. & Et al (1990):Completing Dissertation in the Behavioral  science and 

educational. 

  

 .3-Robert G. Owens(1998):Organizational behavior in education 
 4-St. John, E. P. (2009). College Organization and Professional 

Development: Integrating Moral Reasoning and Reflective Practice. New 

York: Routledg.  

    5-Cameron, K. (2008). Positive leadership: Strategies for extraordinary 

performance, Chapters 1 & 2. SF: Berrett-Koehler.    

    6-Bolman, L. C., & Deal, T. E. (1991) Leaders as architects and catalysts 

(chapter 21). Reframing organizations: Artistry, choice, and leadership. SF: 

Jossey-Bass.   
 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 االستعانة بالدوريات العلمية  المحكمة المعنية  بالموضوعات المقررة .  -

 بحوث الماجستير ـ والدكتوراه . -

 ة بالموضوعات المقررة .الكتب العلمية ذات العالق -

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 الرجوع  إلى شبكة المعلومات العالمية ) االنترنت(.  -

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

 المرافق المطلوبة .و
قرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات امل

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

 حماضرات قاعة
 ة )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقني  .2

  جهاز عرض –جهاز حاسب 
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 ة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجع .س

 حتليل األداء ومراجعة التقارير واستخالص النتائج  ، االستعانة باستبيان موجهة للدارسني حتليل نتائجه  
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  اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 . أعضاء هيئة التدريس ومن الطالب جتاه حمتوي املقررالعصف الذهين للوصول إيل نتائج حمددة حول أراء املنسوبني من 

 
 إجراءات تطوير التدريس: .ص

 تكليفات دورية  ، وقراءات ، ومناقشات
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  .ض

 تبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االخ
 .  اعضاء هيئة التدريس اآلخرين تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة   -
  التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات -

 اسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدر  .ط
   األحباث العلمية احلديثة  ملخصات  عقد اللقاءات بني املتخصصني وإجراء املناقشات وإعداد املقاالت املتخصصة يف ضوء حتليل 
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

   طرق بحث في االدارة التربويةاسم المقرر:   

 ( 0205631-2)   رمز المقرر:   
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 ج توصيف مقرر دراسينموذ 

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: م2٠18سبتمرب -هـ 144٠حمرم   تاريخ التوصيف:

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (  ٠2٠5631-2)بوية  طرق حبث يف االدارة الرت . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .43

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .44
 . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط3 .45

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

 املستوى الثالث /السنة الثانيةالدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: . السنة أو املستوى 4 .46
 مناهج وطرق البحث العلمي . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .47
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .48
 يمية: . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعل7 .49

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

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

 %2٠ النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

   النسبة:   باملراسلة .د
    

  %1٠ النسبة:   أخرى تذكر .ه

 تعليقات:
 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوين :أنماط الدراسة األخرى من



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

122 

 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

هج وطرق البحث وتطبيقها يف جمال االدارة الرتبوية، وكتابة خطة البحث مبا يعرب عن الكتابة العلمية يف تزويد الطالب مبفاهيم حول املنا
 .راز وتعميق مناهج  وطرق البحث العلمي وتطبيقاهتا يف جمال اإلدارة الرتبوية ابو  .ي وضوابطهاالبحث العلم

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

القسم إلبداء ُتدرس املقرتحات املقدمة من أعضاء هيئة التدريس واخلرجيني والطالب حول تطوير املنهج وحتسينه ومراجعته ، مث تقدم الدراسة إىل جملس 
 الراي والتوصية بالرفع للجهات العليا إلقرار أي تطوير أو حتسني للمقرر.

 تخدام وسائل التقنية احلديثة يف تدريس املقرر .من املأمول ازدياد اس
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ج

 وصف عام للمقرر:
ومهارات  اكساب الطالب قدرات  -رتبوية ت البحثية يف االدارة التعريف الطالب باملفاهيم األساسية للمشكاليتناول هذا املقرر 

حتليل  -البحث يف جمال االدارة الرتبوية توضيح أهداف وجماالت وأساليب  -يف جمال االدارة الرتبوية  اختيار املناهج العلمية الصحيحة 
 .الرتبوية توضيح أدوات البحث يف جمال االدارة -دانية يف جمال االدارة الرتبوية البحث التارخيية واملي مناهج

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 البحث العلمي وتطبيقاهتا يف جمال االدارة الرتبوية اطار تعريفي مبنهجية

 2 1  اطار تعريفي بعناصر إعداد وكتابة خطة البحث يف جمال االدارة الرتبوية

 2 1 مصادر املعلومات

 2 1   الكتابة العلمية  املوثقة

 2 1 وهارفرد وبوسطن .،  APAمهارات عرض وتوثيق املصادر واملراجع باستخدام اسلوب 

 2 1 مشكلة البحث وحتديدها

 2 1 مهارات صياغة وحتديد عنوان الدراسة .

 2 1 مهارات صياغة أهداف وأمهية وتساؤالت وفرضيات الدراسة وحدودها ومصطلحاهتا.

 4 2 ارات اعداد االطار النظري يف البحوث الرتبوية .مه
 2 1 مهارات حتديد جمتمع الدراسة وعينتها
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 4 2 مهارات اعداد أدوات مجع البيانات واالساليب االحصائية املناسبة .
 4 2 ) وضع خطة بحثية مقترحة ( . نقد اخلطط البحثية .

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية اتمحاضر  

معامل أو 
 المجموع أخرى تطبيق  استديو

 4٠  1٠     3٠ ساعات التدريس الفعلية
 2        2 الساعات المعتمدة

 

 ( ساعات7)          التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 جاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لم .4
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

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

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

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 رفةالمع 1

التعرف بمفاهيم البحث التربوي وتطبيقاته في مجال االدارة التربوية  1-1
. 

 توضيح مفهوم الخطة البحثية في مجال االدارة التربوية .

  

 .اتالمحاضر    -
  ات .المناقش  -

 إعداد التقارير.

 تكليفات كتابية. -
االختبارات  -

 التحريرية.
 اختبارات شفوية .

 .  وضوابطه   نظريالوعي  بمفهوم االطار ال 1-2
1-3      

 المهارات المعرفية 2
 .  تنمية مهارات اعداد االطار النظري في البحوث 2-1

 تنمية مهارات إعداد أدوات جمع البيانات

 المناقشات . 

 جلسات العصف الذهني.

تكليفات كتابية  - 
 .  والكترونية

 االختبارات التحريرية . -
العروض والتقديم  -

 . للتقارير

 تدعيم مهارات عرض مصادر و مراجع الدراسة. 2-2
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
2-3     

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 بناء قدرات النقد البناء للخطط البحثية . - 3-1

 مداخل تحليل الوثائق واعداد البيانات.
 التعليم التعاوني . -
 الحوار والمناقشة -
 لعب الدور. -

 التدريس عن طريق المجموعات
 وورش العمل.

االختبارات  -
الدورية والنشاط 

 واالبحاث.
 هائية .ناالختبارات ال

 .اكساب مهارة الكتابة العلمية الموثقة 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
 مداخل تحليل الوثائق واعداد البيانات . - 4-1

 
 المناقشات.-
 إعداد التقارير .-
    لقضايا للنقاشطرح ا-

 0تشكيل مجموعات عمل 
 .مشروع جماعي ( 

 عرض المراجع ومصادر الدراسة . 4-2
 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5

   ال يوجد 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
قال، خطابة، تقديم شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة م م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 خالل الفصل املشاركة الفاعلة واحلضور وحتضري بعض االنشطة  1

2 
حتضري أوراق عمل شاملة كاملة )حبوث مكتبية موثقة  ( لغرض االلقاء يف عروض 

 توضيحية .

إبتداءا من 
 لثامناالسبوع ا

4٠% 

 %50 هناية الفصل اختبار حتريري   3

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

 أسبوع(.   يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل
 مكتبية تاساع( 5)

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

م( مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس  ، القاهرة ، دار النهضة  2٠٠٠عبد احلميد ، جابر . كاظم ، أمحد خريي ) -
 العربية .  
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 لوم االنسانية ، األردن ، مكتبة كناين .( أساسيات البحث العلمي يف الرتبية والع1992عودة،أمحدوملكاوي، فتحي) -
ف ر ( طرائق البحث :مقدمة لطرائق البحث وكيفية إعداد البحوث ،منتدى  المعا2018صوان ، فرج محمد ) -

 ،جامعة طرابلس .
( مناهج البحث العلمي ، أساسيات البحث العلمي ،عمان : مؤسسة الوراق للنشر 2٠٠6احلمداين ، موقف وآخرون) -

  والتوزيع .
أدواته واساليبه يف تقدير عائدات التعليم ، سوهاج ،دار  –م( منهج البحث العلمي 2٠٠1حمروس ، حممد االصمعي ) -

 حمسن للطباعة .
 املتنبئمكتبة الدمام ،  ( البحث العلمي بني النظرية والتطبيق ، اململكة العربية السعودية ، 2٠٠3صابر، ممدوح ) - -

 سية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األسا2 
 جملة جامعة امللك عبد العزيز للعلوم الرتبوية . -
 جملة جامعة امللك عبد العزيز للعلوم اإلدارية . -
 املصادر واملراجع ذات الصلة باملشكلة البحثية . -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

https://uqu.edu.sa/lib 

-  - Ksu.edu.Sa/almdhwab/Documents.www.Faculty  

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة: .4
Hoy,W.K.and Misbed,CG,Educational Administration;Theory,Reserch,and 

Practice.New York; Random Honse.Inc.1998 

 المرافق المطلوبة .و
بنين 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(:
 واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات،  .1

 .جمهزةقاعة دراسية 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 معمل للحاسب ، فصول دراسية جمهزة حباسب آيل ، سبورة ذكية ، أجهزة عرض رقمية

https://uqu.edu.sa/lib
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  جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل .3
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س
 حتليل األداء ومراجعة التقارير واستخالص النتائج .  -
 حتضري اوراق عمل .  -

 حبوث مكتبية .
 ت أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيا .ش

 العصف الذهين حول آراء املنسوبني من أعضاء التدريس ومن الطالب جتاه مفردات املقرر.   
 إجراءات تطوير التدريس: .ص

 وحضور ورش العمل  لتطوير األداء. تتكليفات دورية ومناقشا 
مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) .ض

 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
طة أعضاء هيئة تدريس عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب) مثل : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواس 

 مستقلني ، والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى ( :
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط

املقاالت املتخصصة يف ضوء حتليل األحباث العلمية احلديثة عقد اللقاءات بني املتخصصني واجراء املناقشات وإعداد   -
 ذات العالقة باملقرر.

 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري  من قبل القسم . -
 اإلفادة من النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب للمقرر يف تطوير وحتسني املقرر. -
 حتديث مصادر التعلم اخلاصة باملقرر . -



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

127 

 

 

 

 

 

 

 

 لمقرر الدراسيتوصيف ا
 

 

 

 اسم المقرر: القيادة التربوية  

 (   0205632-2) رمز المقرر:   
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: م2٠18سبتمرب-هـ 144٠حمرم    تاريخ التوصيف:

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 

 ف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعري .أ
 ( ٠2٠5632-2) . اسم املقرر الدراسي ورمزه: القيادة الرتبوية1 .5٠

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .51
 . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط3 .52

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

 املستوى الثالث /الثانيةالسنة . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .53
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .54
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .55
 دمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . فرع أو فروع تق7 .56

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

 

   

 %2٠ النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

 %2٠ النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

   النسبة:   باملراسلة .د
    

   النسبة:   أخرى تذكر .ه
 

 تعليقات:
 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوين :من أنماط الدراسة األخرى
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 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

رتبوية وتطورها التارخيي، ونظرياهتا، يهدف مقرر القيادة الرتبوية إىل إتاحة الفرصة للطالب والطالبات لفهم ظروف نشأة القيادة ال
وأمناطها واستخالص أهم مفاهيمها وتطبيقاهتا العملية، وفرص توظيفها يف املؤسسات التعليمية وذلك لتطوير أدائها، وذلك من خالل 

انية احمللية والعاملية يف تنمية مهارات الطالب والطالبات يف الفهم والتحليل والنقد لألدب النظري والدراسات واألحباث والتجارب امليد
 .جمال القيادة الرتبوية

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

 والدوريات العلمية يف جمال القيادة الرتبوية. حدث املراجعاالستعانة بأ –
 حتديث حمتوى املقرر وتدعيمه باألحباث اجلديدة يف جمال القيادة الرتبوية. –
 تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات احمللية والعاملية املناظرة يف التخصص. –
 اعل والتواصل مع الطالب.استخدام موقع التعلم االلكرتوين للتف –
 التنوع بني اسرتاتيجيات التدريس احلديثة )التعلم التعاوين، االستقراء، االستنتاج، ...... ( –

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:

قرر: مفهوم القيادة وتعريفاهتا، عالقة القيادة باإلدارة، الفرق بني القائد املدير، أمناط القيادة، وجماالت القيادة الرتبوية يتناول هذا امل
واجتاهاهتا احلديثة كما يعرف املقرر الدارسني على أهم نظريات القيادة يف املدخل الكالسيكي، املدخل السلوكي، املدخل املوقفي، 

 قش املقرر أهم التحديات اليت تواجه القيادة الرتبوية املعاصرة.اجتاهات احلديثة يف القيادة الرتبوية. وأخريا ينباإلضافة اىل اال
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 4 2 . ، وسلوكياهتا التعريف مبفهوم القيادة، أمهيتها، أسسها، مهاراهتا، وامناطها

 القيادة الرتبوية:  نظريات
 2 1 نظرية السمات –املدخل الكالسيكي: نظرية الرجل العظيم 

 4 2 نظرية الشبكة اإلدارية  -املدخل السلوكي: نظرية البعدين 

نظرية  –نظرية هريسي وبالنكارد  –نظرية املسار واهلدف  -املدخل املوقفي: نظرية فيدلر
 اخلط املستمر 

2 4 

 4 2، ات حديثة يف القيادة الرتبوية: القيادة التحويلية، القيادة اخلادمة، القيادة األخالقيةاجتاه



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

130 

 

 .ريبناء فرق العمل ، التحفيز ، المسئولية االجتماعية ، قيادة التغي

 4 2 جماالت القيادة الرتبوية: التخطيط، القيادة واألبداع، القيادة والتغيري، القيادة والثقافة

 4 2 ) العام والعايل ( . يادة الرتبوية يف املنظمات التعليميةأدوار الق

 4 2 حتديات القيادة الرتبوية املعاصرة
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 3٠     3٠ ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات المعتمدة

 

 ( ساعات4)التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .4
 في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة 

 : 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.ثانياً  -
لتشكل معاً عملية ة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبثالثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapلمقرر خريطة منهج ا

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1

 احملاضرات والعروض التعرف على مفاهيم القيادة الرتبوية 1-1
 التعلم التعاوين

 املناقشة واحلوار

 املناقشة
 احلوار

 األحباث
 ف على نظريات القيادة الرتبويةالتعر  1-2
 التعرف على االجتاهات احلديثة يف القيادة الرتبوية 1-3

 المهارات المعرفية 2
 احملاضرات والعروض إدراك االجتاهات والتجارب العاملية احلديثة يف جمال القيادة الرتبوية.  2-1

 التعلم التعاوين
 املناقشة واحلوار

 املناقشة
 احلوار
 ثاألحبا

 التطبيق العملي لنظريات القيادة الرتبوية 2-2
 النقد البناء لنظريات القيادة الرتبوية 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 األحباث التعلم التعاوين التعاون مع جمموعات العمل التعاوين 3-1
   قيادة فريق العمل 3-2

 المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية  4
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 األنشطة البحثية القدرة على استخدام قواعد املعلومات 4-1

 التعليم اإللكرتوين
 التقارير العلمية

4-2    
 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

   ال يوجد 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
بة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، مهام التقويم المطلو  م

 مالحظة......الخ(
نسبته من التقييم  األسبوع المحدد لتسليمه

 النهائي

 %1٠ على مدار الفصل  املناقشة احلوارية 1

 %1٠ 4،8 انطباعات وانعكسات علمية لبعض قضايا القيادة الرتبوية  2

 %1٠   لية لنظريات القيادة الرتبوية(تقدمي عرض )تطبيقات عم 3

 %1٠ 12 او دراسة حالة  مشروع حبثي 4

 %60 هناية الفصل هنائي اختبار 5

6    

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د
قت الذي ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الو 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعتان مكتبية -

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

(. القيادة اإلدارية: النظرية والتطبيق. )ترمجة صالح املعيوف(. الرياض: معهد اإلدارة العامة، 2٠18نورث هاوس، بيرت. ) -
     الرياض.

 (. القيادة الرتبوية. دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، االردن.2٠13دواين، كمال سليم. ) -
 (. القيادة الرتبوية: مدخل اسرتاتيجي. املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس.     2٠1٠علي، حمسن عبد؛ غايل، حيدر نعمة. ) -
 لقيادة الرتبوية. دار احلامد.(. اجلودة الشاملة وامناط ا2٠٠8الصلييب، حممود عيد. ) -
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
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 اجملالت العلمية احملكمة يف اجلامعات السعودية )العلوم الرتبوية واالدارية( مثل:    
 جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية    
 د بن سعود اإلسالمية: العلوم اإلنسانية واالجتماعيةجملة جامعة اإلمام حمم    
 جملة جامعة امللك سعود: العلوم اإلدارية     
 جملة جامعة امللك سعود: العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية    
 جملة جامعة امللك عبد العزيز: العلوم الرتبوية    

 اصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التو 3

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

 المرافق المطلوبة .و
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 هزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أج
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1

 .جمهزةقاعة دراسية 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 جهاز عرض –جهاز حاسب 

 اك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هن .3
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س
   .االستبانات، واملقابالت 
 .تفاعل الطالب أثناء احملاضرة 
  قبل الطالب يف هناية الفصل الدراسي )موقع اجلامعة(.التقييم االلكرتوين للمقرر من 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
  تقييم القسم 
 استبانات القسم 
 تقارير جلان اجلودة 

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 ية التدريس.حتديث التقنيات واملواقع والربامج االلكرتونية التعليمية املستخدمة يف عمل 
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 ).... ،تنمية املهارات التدريسية الفعالة ألعضاء هيئة التدريس )دورات تدريبية، قراءات موجهة، تبادل اخلربات 
 ..... ،تفعيل دور الطالب يف تطوير اسرتاتيجيات التدريس )املشاركة واملناقشة، البحث الذايت 

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

   .مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين 
 .مقارنة نتائج الطالب بنتائجهم يف املقررات األخرى بالقسم 

 راءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إج .ط
  .إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطالب والطالبات 
 حات التعديل والتطوير. عقد االجتماعات الدورية ألعضاء هيئة التدريس املقرر ملناقشة إجيابيات وسلبيات احملتوى، واقرتا

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

 

 

 اقتصاديات التعليماسم المقرر:   

 (  0205633-2) رمز المقرر:   
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: م2٠18سبتمرب -هـ 144٠حمرم    تاريخ التوصيف:

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 

 يف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعر  .أ
 (  ٠2٠5633-2) اقتصاديات التعليم. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .57

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .58
 . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط3 .59

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

 املستوى الثالث /السنة الثانية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .6٠
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .61
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .62
 تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  . فرع أو فروع7 .63

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

 

   

 %2٠ النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

   النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

   النسبة:   باملراسلة .د
    

   النسبة:   أخرى تذكر .ه
 

 تعليقات:
 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوين :من أنماط الدراسة األخرى
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 األهداف .ب
 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

،  الحديث ت التعليمالمفاهيم والمصطلحات المتضمنة في علم اقتصاديا من فهمالطالب   تمكينيهدف هذا المقرر إلى 
  العالقة و  مجاالت اقتصاديات التعليم وإبراز مكوناتها األساسيةب ومحاطالعالقة االرتباطية بين التعليم واالقتصاد ،  ويعرف 

 .  بين التعليم والتنمية االجتماعية واالقتصادية
ثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، )ماملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 .  م االلكرتوين لتعلا استخدام نظام -
 . استخدام طريقة التعلم باالستكشاف وزيادة اعتماد الطالبة على التعلم الذايت املوجه -
 . ص وحتليل األحباث العلمية احلديثة  ذات العالقة باقتصاديات التعليماستخدام أسلوب فح -
الرجوع إىل التقارير السنوية جلامعة أم القرى ، واملوقع االلكرتوين ملركز املعلومات اإلحصائية بوزارة التعليم العايل ، لوزارة  -

شبكة العنكبوتية للحصول على املؤشرات االقتصادية االقتصاد والتخطيط باململكة العربية السعودية ، وموقع اليونسكو على ال
 . للتنمية البشرية ، والتعليمية

استخدام التدريبات والتمارين العملية ومصاحبتها بأسلوب العصف الذهين  لتوفري بيئة تعليمية تسودها املناقشات العلمية  -
 اجلادة .

 دليل الربنامج(.  ة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقوصف المقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:

مقدمة  -  تكلفة التعليم -  التعليم ورأس المال البشري في الفكر االقتصادي - والطلبمقدمة عن العرض  : المقرر يتناول 
 يم ، التخطيط التربوي ، اإلهدار التربوي .تمويل التعل -  أمثلة لدراسة العائد والتكلفة - في تحليل التكليف والعائد

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

  . مدخل إلى علم اقتصاديات التعليم

 . مفاهيم عامة -

 . العالقة االرتباطية بين االقتصاد والتعليم -

 ل التنمية والتطوير (سب –النشأة  –رأس المال البشري ) المفهوم  -

2 4 

 .  مدخل إلى علم اقتصاديات التعليم

 . المفهوم / النشأة والتطور لهذا العلم -

 . مبررات ودواعي دراسة هذا العلم / مجاالت علم اقتصاديات التعليم  -

 . عالقة علم اقتصاديات التعليم بغيره من العلوم االخرى -

 أهمية علم اقتصاديات التعليم . -

1 2 

 : التنمية االقتصادية والنمو االقتصادي ودور التعليم فيهما

 . مفهوم التنمية والنمو االقتصادي -
1 2 
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 . الفرق بين مفهومي النمو والتنمية االقتصادية -

 . أنواع النمو االقتصادي ودور التعليم فيها -

 العوامل المؤثرة في النمو االقتصادي ودور التعليم فيها  . -

 : االجتماعية والبشرية ودور التعليم فيهماالتنمية 

  (التنمية االجتماعية ) التعريفات -

 . االهمية االجتماعية للتعليم -

 التنمية البشرية / المفهوم / أنواع التنمية / قياسها / مفهوم توازن التنمية -

. 

 . قياس التنمية البشرية وتصنيفاتها -

  . مقومات التنمية البشرية -

 قيق التنمية البشرية وعالقتها بالتعليم .طرق تح -

 معوقات التنمية البشرية . -

1 2 

 2 1 التحديات والعوامل المؤثرة في اقتصاديات التعليم. .

 . تكاليف التعليم وعوائده / العرض والطلب

 . (العائد من التعليم ) المفهوم / االهمية -

 . آراء حول قياس العائد من التعليم -

 . مرحلة التقرير  التطور وآراء العلماء –اس العائد : أوال  مراحل قي -

 طرق تقسيم العوائد في مرحلة التقرير . -

2 4 

 . تكاليف التعليم وعوائده / العرض والطلب

 . مرحلة القياس / وجهات نظر علماء االقتصاد والتربية حولها-

 . طرق قياس القيمة االقتصادية من التعليم -

 . باط / الباقي / معدل العائدطريقة : االرت-

 . قياس التكاليف وأنواعها -

 . قياس العوائد وأنواعها / طرقها -

كيفية استخدام معدل العائد في التخطيط التعليمي / مفهوم العرض / مفهوم الطلب ،  -

 .  وسبل خفض التكاليف التعليمية

 .  مشكالت قياس العائد من التعليم -

2 4 

 . التربوية اقتصاديات االدارة

 . اقتصاديات التخطيط -

 اقتصاديات تنمية الموارد البشرية -

1 2 

 . اقتصاديات االدارة التربوية

 . اقتصاديات اتخاذ القرارات -

 . اقتصاديات الرقابة / التقويم / مؤشرات االداء 

1 2 

  مفاهيم في اقتصاديات التعليم
 . الكفاية / الكفاءة -

 . ما / تمارين وتطبيقاتأنواعها / أمثلة عليه -

 . الفعالية / التعريف / االنواع / أمثلة عليها -

 . مفهوم الجودة / ابعادها / عملياتها -

 عالقة الكفاءة والفعالية بالجودة -

 . كيفية حساب الكفاءة والفعالية واالنتاجية / مؤشرات االداء -

1 2 

 . اقتصاد المعرفة

 . تبطة باقتصاد المعرفةتعريف المفهوم / المفاهيم  المر -

 . نشأة اقتصاد المعرفة -

 . القوى الدافعة القتصاد المعرفة -

2 4 
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 . خصائص اقتصاد المعرفة -

 . آليات التعامل مع المعرفة ودور التعليم فيها -

 . العوامل المحددة لنجاح التوجه نحو اقتصاد المعرفة -

 . المؤشرات الدالة على اقتصاد المعرفة -
 

   عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  إجمالي .2
معامل أو  دروس إضافية محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 58 6   22 3٠ ساعات التدريس الفعلية
       2 الساعات المعتمدة

 

  ( ساعات4) التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 جات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخر  .4
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 وب في مجاالت التعلم المناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلأوالً  -
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانياً  -
: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق ثالثاً  -

ها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال تقييم
 من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 
 طرق التقويم للمقرراستراتيجيات التدريس  مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1

مفاهيم اقتصاديات التعليم ، والعالقة االرتباطية بني التعليم   1-1
 واالقتصاد

 Powerعروض مرئية 
Point   

أسئلة شفهية تقوميية 
 أثناء احملاضرات

االستثمار يف رأس املال البشري من حيث نشأته وتطوره ودور   1-2
 التعليم يف تنميته

تقومي للواجبات  طبيقية للطالباتاحلاالت الت
والتكليفات املتزامنة 

 مع احملاضرات  .
1-3      

 المهارات المعرفية 2
الشفهية  األسئلة طريقة حل املشكالت استنتاج أفكار وإضافات فكرية من خالل احملاضرات املتتالية . 2-1

املنظمة للطالبات أثناء 
 احملاضرات 
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 طرق التقويم للمقرراستراتيجيات التدريس  مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
طريقة االستكشاف املوجه  خلاصة باقتصاديات التعليموضع تفسريات للقضايا ا 2-2

 للطالبة

تقومي الواجبات 
 املتزامنة للطالبات

2-3     
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

املناقشات الفردية   تنمية روح املسئولية وااللتزام لدى الطالبات . 3-1
 واجلماعية

مالحظة التفاعل والتواصل بني أفراد 
 رق العملف

قياس درجة االستجابة للتكليفات  احللقات الدراسية إكساب الطالبات مهارة العمل بروح الفريق الواحد 3-2
 املطلوبة

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
استخدام برامج احلاسب اآليل مثل :برنامج أكسيل  4-1

 والبوربوينت ...وغريها

تقومي البحث املصفر حلالة تطبيقية  الدراسية . احللقات 
 مبعايري حمددة

تنمية القدرة على االلقاء والتواصل اللفظي واجلسدي لدى  4-2
 الطالبة مع بقية زميالهتا

املناقشات الفردية 
 واجلماعية

تقومي احللقات الدراسية وعملية 
االلقاء والعروض املرئية مبعايري حمددة 

 قامعطاة للطالبات مسب
 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

   ال يوجد 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 يالنهائ
 %1٠ طوال احملاضرات التزام الطالبات حبضور احملاضرات واملناقشات العلمية والسمت العام 1
 %1٠ 14 االختبار النهائي 2
 %2٠ 11 الواجبات والتكليفات املتزامنة . 3
 %3٠ 14 البحث املصغر ) دراسة حالة ( وكتابة التقرير 4
 %15 8و  7 احللقات الدراسية 5
 %15 12- 9بدءاً من  والدالالت االقتصادية لقضايا التعليم العايلعمل املؤشرات  6

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

 هلذا الغرض يف كل أسبوع(.   يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس
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 التواصل مع الطالبات عن طريق الربيد االلكرتوين بصفة مستمرة خالل األسبوع الدراسي . -
 ساعات( موزعة خالل األسبوع الدراسي . 6الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس بواقع )  -
 احلاجة إليها . اللقاءات اخلاصة مع بعض الطالبات مرة واحدة خالل األسبوع الدراسي عند -
إعداد اخلطابات الرمسية من أستاذة املادة للجهات املختلفة داخل اجلامعة وخارجها لتسهيل عمل الطالبات عند طلب املعلومات  -

 واإلحصائيات املختلفة
 مصادر التعّلم .ه

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 اس عابدين.حممود عب /علم اقتصاديات التعليم احلديث                  د -
 .   الرشدان.د / عبد اهلل يف اقتصاديات التعليم                              أ -
 .حسني حممد املطوع /اقتصاديات التعليم                                د -

 .حجي امساعيلأمحد  /اقتصاديات الرتبية والتخطيط الرتبوي            د -

 حممد حسنني العجمي. /د                اقتصاديات التعليم               -

 البوهيفاروق شوقي  /التخطيط الرتبوي                                  د -
 حممود عباس عابدين  . /دقضايا ختطيط التعليم واقتصادياته                   -
 امساعيل .حممد حمروس  /اقتصاديات التعليم                                   د -
 د / علي شريف .                                   اقتصاديات االدارة -
 .  احلمدان. سهيل اقتصاديات التعليم تكلفة التعليم وعائداته           أ -
 .د. عبد القادر حممد عطية. . عبد اهلل بن عبد اهلل العبيدد   اقتصاد اململكة العربية السعودية  ) نظرة حتليلية(  -
   النوري.حممد منري مرسي ....د/ عبد الغين  /دتعليم واقتصادياته                             ختطيط ال  -
   إدارة اجلودة الشاملة يف القطاعني االنتاجي واخلدمي    د. مهدي السامرائي .  -

 عيشوين.التقنيات االساسية وتطبيقاهتا يف اجملاالت االنتاجية واخلدمية .  د. حممد أمحد  –ضبط اجلودة 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 خطط التنمية الثامنة /  التاسعة  باململكة العربية السعودية . -
 ختطيط التعليم واقتصادياته    أ.د / رياض بدري سرتاك ) جمموعة احباث يف اقتصاديات التعليم ( . -
 اجلزاءينم _ 2٠٠8 –ير التعليم والبحث العلمي يف الدول العربية ) حنو بناء جمتمع معريف ( املؤمتر الثاين لتخطيط وتطو  -

 االول والثاين .
 احصائيات اليونسكو للتنمية البشرية ومؤشراهتا .  -
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00220485.asp 
http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Planning-and-
Information-affairs/Pages/default.aspx 
http://www.mep.gov.sa 
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/ 

 ربجميات، واألسطوانات املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، ال. 4

 المرافق المطلوبة .و
بنين 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(:
 ات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملخترب  .1

 .جمهزةقاعة دراسية 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 data showجتهيز القاعة بالسبورة التفاعلية ، بكامل جتهيزاهتا من 

 خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية  .3
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س
 . استبانةتقومي الطالبات للمقرر الدراسي من خالل   .1
 يف فعالية التدريس . آرائهنمناقشة الطالبات والتعرف على  .2
 اداء الطالبات يف التكليفات والتقارير واملناقشات واحلكم عليها .حتليل   .3

 من خالهلا . آرائهنتقدمي تغذية راجعة للطالبات عن ادائهن والتعرف على 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش

تقارير  فق مع الواجبات املقدمة ومقرتحاهتن للتطوير والتحسنيالطلب من الطالبات كتابة  آرائهن يف فعالية التدريس يف تقرير مر 
 جلان اجلودة

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 حضور ورش لتطوير اداء أستاذة املادة  الستخدام التعليم االلكرتوين يف تدريس املادة .  .1

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00220485.asp
http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Planning-and-Information-affairs/Pages/default.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Planning-and-Information-affairs/Pages/default.aspx
http://www.mep.gov.sa/
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/
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 ات احلديثة يف جمال اقتصاديات التعليم  .دمتابعة التطورات واملستج .2
 لعضو هيئة التدريس يف اساليب التدريس احلديثة وكيفية االفادة منها يف تدريس املادةالتطوير الذايت 

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط
من نفس القسم أو من جامعة حملية للتعرف على نقاط القوة والضعف يف  Peer Reviewاالستعانة بتقومي النظري   .1

  أراءهممن  املقرر الدراسي واساليب التدريس واالستفادة
 يف االساليب املستخدمة لتدريس وتقومي املقرر الدراسي . آرائهماالستفادة من خرباء املناهج وطرق التدريس وأخذ  .2
عمل لقاءات علمية بني االساتذة املدرسني للمقرر ) ذكوراً  وإناثاً ( لالستفادة من جتارهبم واخذ االستشارات وتبادل  .3

 دة املقرر الدراسي .اآلراء بينهم لتحسني وتطوير جو 
 إعادة النظر يف مفرادات وتوصيف املقرر كل سنتني .
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 إدارة االشراف التربوياسم المقرر:   

 (0205634-2)  رمز المقرر:   
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى :المؤسسة التعليمية اسم م2٠18سبتمرب -هـ 144٠حمرم   تاريخ التوصيف:

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (  ٠2٠5634-2) إدارة االشراف الرتبوي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .64

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .65
 املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه 3 .66

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

 املستوى الثالث /السنة الثانية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .67
 هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات السابقة5 .68
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .69
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .7٠

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

 

   

   النسبة:   التعليم اإللكرتوين .ب
    

 %2٠ النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

   النسبة:   باملراسلة .د
    

   النسبة:   أخرى تذكر .ه
 

 تعليقات:
 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوين :من أمناط الدراسة األخرى

ثل  في  التواصل بين  عضو هيئة التدريس والطالب عبر النت ووسائل التعليم المدمج وااللكتروني يتم
التواصل  االجتماعي ،وتوصيل المعلومة ، واالجابة على استفسارات الطالب ، ويبادل المعلومة  بين 

 .المجموعات الطالبية
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 األهداف .ب
 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

وانواعه، وأساليبه  وعملياته المتعددة، التربوي وإدارتهألساسية عن االشراف عن المفاهيم ا علمية تطبيقيةتزويد الدارسين بخلفية 
 .وصفات المشرف التربوي ومهارات

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

 يف تقدمي هذا املقرر.االخرى  االستفادة من جتربة اجلامعات -
 االشراف الرتبوي. إدارة  متابعة ما يستجد من نظريات وتطبيقات  يف موضوع -
 وتطوره .وإدارتة  متابعة االحباث والدراسات اليت هتتم باالشراف  -
    علومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال االشرافاالستخدام املتزايد لتقنية امل -

 دليل الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:

، واستعراض رؤى  التربوي  وإدارته وأهميته ، وانماطه ، وأساليب ادارتهيحتوي المقرر على مفاهيم االشراف   -

  معاصرة لتطوير إدارة االشراف التربوي .
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 تطوره، مميزاته، أهدافه، أهميته، مفهومه،) االشراف التربويمفاهيم 

 معوقاته( ليه،إالحاجة 
3 6 

 2 1 الوظائف.في مجال المهام و -التربوي إدارة االشراف 
 4 2 أنماط أنواع االشراف التربوي

 2 1 .التربوي لإلشرافلكفايات المهنية ا
 2 1 اساليب ادارة االشراف التربوي

 2 1 االشراف التربويالعالقات االنسانية في 
 2 1 ليات تطبيقية () مع عم في االشراف التربوي التدريب

 2 1 مقومات إدارة االشراف التربوي
 2 1 ) مع نشاط تطبيقي(التربوي  لإلشرافالتخطيط 

 2 1 كمشرف مقيم  قائد المدرسة

 2 1 التربوي إدارة االشراف معاصرة لتطويررؤى 

  2 1 االختبار النهائي
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
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 يةدروس إضاف محاضرات 
معامل أو 

 المجموع أخرى تطبيق  استديو

 34 2 4   28 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات المعتمدة

 

 ( ساعات 4) التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 الت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤه .4
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

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

 م متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعلي
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1

 اسلوب احملاضرة وااللقاء. - عمليات إدارته  وطبيعة االشراف،م التعرف على مفاهي 1-1
 احلوار واملناقشة. -
 التعلم التعاوين. -
 اجملموعاتعمل  -
 وورش العمل -

  

 أوراق العمل. -
 اختبارات فصلية. -
الطالب عروض  -

 االسبوعية.
 اختبارات  -

  الرتبوي. لإلشرافالكفايات املهنية   التعرف على  1-2
 الشراف الرتبوياساليب ادارة ا 1-3

 المهارات المعرفية 2
 اسلوب احملاضرة وااللقاء - إدراك كيفية إعداد خطة إدارة االشراف الرتبوي 2-1

 .احملاضرة
 .املناقشة واحلوار -
 .العرض -
   التقارير. -

 االختبارات -
متابعة التقارير وطريقة  -

 عرضها
 ملواقف املتعددةاالساليب لتنفيذ االشراف يف ا أفضلوممارسة  2-2
 اإلشرافيةوتفعيل عمليات التحديث والتحسني للعمليات  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 عمل اجملموعات. حتمل املسؤولية بادراك أمهية دور املشرف الرتبوي. 3-1

 ورش العمل.
 التعلم التعاوين

 .االختبارات
 تعاون مع الزمالء يف اجناز الواجبات والتطبيقاتال 2-3 العرض والتقدمي للتقارير

 
 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
اكتساب مهارة احلوار وادارة اللقاءات الرتبوية من خالل تقدمي بعض املوضوعات  4-1

 من الطالب.
 عمل اجملموعات

 ورش العمل
 .احلوار واملناقشة

  

 من قبل التقييم الذايت
الطالب اثناء العروض 

 واملناقشات
 ومهارات التحدث وتوصيل الفكرة واملعلومة. 4-2

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
اثناء احلوار واملناقشات حتقيق التوازن النفسي من خالل احلفز والدعم  5-1

 داخل قاعة الدراسة
اثناء العروض وأداء  احلوار والثناء

 ، وااللقاءالواجبات
5-2    

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %1٠ صلطيلة الف حتضري موضوع وتقدميه ) بوربوينت( 1

 %1٠ طيلة الفصل مناقشات ومشاركات داخل القاعة 2

 %2٠ منتصف الفصل اختبار نصفي 3

 %1٠ الثامن تلخيص كتاب له عالقة باملقرر 4

 %1٠ التاسع مشروع مجاعي 5

 %4٠ هناية الفصل اختبار هنائي 6

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د
ئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهلي

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
  أسبوعيا( ساعات 5)

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

املمارسة،  الكويت، مكتبة الفالح للنشر ،  –ة واإلشراف الرتبوي: النظرية والبحث أمحد عبد الباقي البستان و آخرون: اإلدار  -
 م. 2٠٠3

 هـ.1426احلسن بن حممد املغيدي: اإلشراف الرتبوي الفعال. الرياض، مكتبة الرشد،  -
 حممد عبد الرحيم عدس وآخرون : اإلدارة واإلشراف الرتبوي عمان ، مطابع اإلميان . -
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-3٠/2سن، اإلشراف اإللكرتوين ورقة عمل مقدمة يف لقاء مديري إدارات اإلشراف  الرتبوي، األحساء )الشمراين حممد بن ح -
 موقع إدارة اإلشراف الرتبوي)بوابة املعرفة( . -هـ(2/3/1429

 (  .2٠1٠القرش مجال إبراهيم ،القيادة الرتبوية لإلشراف الرتبوي، اإلسكندرية، الدار العاملية ،) -
 خرون)ب ، ت ( أسس اإلدارة الرتبوية واملدرسية  واإلشراف الرتبوي ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان .تيسري  الدويك وآ -

م2٠٠6أمحد بطاح: قضايا معاصرة يف اإلدارة الرتبوية. دار الشروق، األردن،  - -  
- Supervision as a Proactive Process 

John C. Daresh and Marsh A. Playko, 1995  
-Educational Supervision: Perspectives, Issues, and Controversies  

Jefferey Glanz and Richard F. Neville, 1997 
-Supervisory Leadership: Introduction to Instructional Supervision 

Allan A. Glatthorn, 1990 
- The relationship between Teacher and Supervisor as Perceived by Teachers, 

Supervisors, and Principals in Secondary schools in Saudi Arabia 
السعودية )باللغة  العالقة بني اإلجراءات )النشاطات( اإلشرافية املثالية والواقعية كما يراها املشرفون يف اململكة العربية   

 1985ن جامعة أرجيو  ،اإلجنليزية(رسالة دكتوراه: صاحل محد التوجيري
-The Role of Supervisors as Educational Leaders in Private Schools in Saudi Arabia 

 دور املشرفني بوصفهم قادة تربويني يف املدارس اخلاصة يف اململكة العربية السعودية )باللغة اإلجنليزية( ،رسالة دكتوراه: صاحلة سامل -
 م .1999جيزان ،جامعة مينيسوتا 

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

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00220485.asp 

-and-Planning-for-Ministry-http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy
affairs/Pages/default.aspx-Information 

http://www.mep.gov.sa 

http://www.unesco.org/new/ar/unesco/ 

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

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/00220485.asp
http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Planning-and-Information-affairs/Pages/default.aspx
http://www.mohe.gov.sa/ar/Ministry/Deputy-Ministry-for-Planning-and-Information-affairs/Pages/default.aspx
http://www.mep.gov.sa/
http://www.unesco.org/new/ar/unesco/
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 المرافق المطلوبة .و
مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية  بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق

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

 قاعات دراسية

 واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات،  .2
 حاسب آيل ، وشاشة عرض ، وجهاز عرض 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 ب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطال .س
 استبانة لتقومي املقرر

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 رئيس القسم . تقومي - تقومي اعضاء القسم.- مراجعة وتقومي من أستاذ املقرر. -

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 عقد مسنارات. -
 خالل االجتماعات الدورية للقسم. -
 .مل يف هناية الفصل الدراسيورشة ع -

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

 حيوي:يتم إعداد ملف للمقرر  -

 وصورة من االختبارات اليت متت خالل الفصل. - عينة من اعمال الطالب. -
 مراجعة دورية من استاذ خارج اجلامعة - مراجعة دورية من استاذ املقرر. -

 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط

 اثلة يف أقسام مشاهبة .مقابلة املقرر الدراسي على مقررات مم -
 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري  من قبل القسم . -
 اإلفادة من النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب للمقرر يف تطوير وحتسني املقرر. -
 . حتديث مصادر التعلم اخلاصة باملقرر -
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 دارة التربويةقضايا ومشكالت في اإلاسم المقرر:   

 (  0205641-2)  رمز المقرر:   
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 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: م2٠18سبتمرب-هـ 144٠حمرم   تاريخ التوصيف:

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (  ٠2٠5641-2) قضايا ومشكالت يف اإلدارة الرتبويةورمزه: . اسم املقرر الدراسي 1 .71

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .72
 . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط3 .73

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

 الرابعاملستوى  /السنة الثانية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .74
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .75
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .76
 مؤسسة التعليمية: . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس لل7 .77

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

 

   

   النسبة:   التعليم اإللكرتوين .ب
    

 %2٠ النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

   النسبة:   باملراسلة .د
    

    النسبة:   أخرى تذكر .ه
 عليقات:ت

 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوين :من أنماط الدراسة األخرى

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

اء الضوء عليها ومناقشة احللول اليت وذلك بغرض القت اليت تواجه االدارة الرتبوية مناقشة أهم القضايا واملشكاليهدف هذا املقرر إىل 
 امل مع تلك املشكالت.للتع ن اقرتاحهاميك

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
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 . في تقديم هذا المقرراالخرى جامعات االستفادة من تجربة ال -. 
 االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة للمراجعات المتكررة -   

 . )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(وصف المقرر الدراسي  .ح
 وصف عام للمقرر:

تعريف  -يتناول هذا املقرر تزويد الطالب بأهم املعارف اخلاصة مبشكالت االدارة الرتبوية من حيث: مفهومها، أنواعها، طبيعتها، درجة ظهورها  
ستخدام أساليب حل إدراك أمهية ا -التدرب على أساليب حل املشكالت  -الطالب باملفاهيم اإلدارية اخلاصة مبشكالت اإلدارة الرتبوية 

 تدريب الطالب على تطبيق أساليب حل املشكالت اليت درسها على املشكالت املستقبلية . -املشكالت حسب طبيعتها ونوعيتها 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 وسبل بحثها . لمفهوم المشكلة االدارية  وخصائصها ، وأنواعها ،عرض 

 ودي ألهم القضايا واملشكالت اليت تواجه النظام اليت تواجه النظام التعليمي السعمث عرض 
 ادارة اجلودة الشاملة واالعتماد األكادميي . -
 ندرة التخصصات التقنية وربطها بسوق العمل . -

 ما يستجد من قضايا  إدارية تعليمية يف املؤسسات التعليمية.

4 8 

 ارة الرتبوية وتطبيقاهتا يف مواجهة املشكالت االدارية باملؤسسات التعليمية.نظريات االد
في مواجهة المشكالت التنظيمية واالدارية في  ) وتوظيف المداخل االدارية المعاصرة

  مؤسسات التعليم بالمملكة(

4 8 

 6 3 ية.  عرض مهارات الطالب البحثية يف حتديد أهم القضايا و املشكالت يف اإلدارة الرتبو 

 قضايا معاصرة :
 أولويات االصالح والتطوير االداري في نظام التعليم السعودي.  -

 دور المؤسسات  التعليمية الوطنية في مواجهة المشكالت االدارة  -

  قضايا االدارة والعولمة وحوار الحضارات . -

4 8 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية محاضرات 

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 3٠      3٠ ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات المعتمدة

 

 ( ساعات 4) التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3
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 قها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتسا .4
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

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

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

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1

واألساليب املتبعة يف التعامل مع املشكالت  أن يتعرف املفاهيم احلديثة 1-1
 اإلدارية يف االدارة الرتبوية حسب طبيعتها وأنواعها

 احملاضرة. -
املناقشة اجلماعية، وتقدمي حلقات  -

 نقاش من قبل الطالب.
 دراسة احلاالت .

 التقومي اجلماعي .
الواجبات الطالبية بعد  -

، والفروق بني بني املشكلة األدائية اإلدارية يفهم الفرق بني املشكلةان  2-1 عرضها وتقدميها.
 واالنسانية واحملتملة وطرق اختاذ احللول.

1-3   
 المهارات المعرفية 2

 دراسات احلالة . - تنمية القدرة على حتليل املشكالت. 2-1
 النقاشات . -
 متثيل األدوار . -
 التعلم التعاوين . -
 التطبيقات العملية. -

دراسة وحتليل بعض 
 الت القائمة.املشك

 التدريب العملي يف احملاضرة. -
األسئلة الشفوية واملشاركة يف  -

 املناقشات.
 االختبارات التحريرية

ايل اكساب الطالب القدرة على التفكري املنطقي واالستنتاجي واالحتم 2-2
 .للمشكالت يف احلاضر واملستقل

2-3     

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 التعلم التعاوين. - تنمية القدرة على العمل اجلماعي والعمل يف جمموعات. 3-1

 التكليفات والواجبات اجلماعية. -
 املناقشات اجلماعية . -
 استخدام أسلوب املناظرات . -

 متثيل األدوار.
 التقارير والبحوث املكتبية -
 املقابالت. -

 تقييم املناقشات .

 آلخرين.تطبيق مبادئ العالقات االنسانية مع ا 3-2
 التدرب على تقبل النقد البناء . 3-3
 احرتام آراء اآلخرين وتقبل الراي اآلخر 3-4

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
 اعطاء التكليفات والواجبات. - تنمية القدرة على استخدام احلاسب والربيد االلكرتوين. 4-1

 االلكرتوين.االسئلة عرب الربيد  -
 املشروعات الصغرية.

 االختبارات الشفوية. -
 مناقشات . -

 
 اجادة اساليب التلخيص والعرض والنقد ملا يتم عرضه على البوربوينت. 4-2

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
     ال توجد 5-1
5-2    
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 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  مهام التقومي م

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

 النهائي
 %2٠ طوال الفصل  و حتضري بعض االنشطة املشاركة الفاعلة واحلضور  1

االلقاء يف عروض حتضري أوراق عمل كاملة شاملة )حبوث مكتبية موثقة ( لغرض  2
 توضيحية

 %4٠ إبتداءا من االسبوع اخلامس

 %4٠ هناية الفصل الدراسي االمتحان التحريري 3

4       

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
  أسبوعيا( ساعات 6)

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

،  اإلدارة التعليمية واملدرسية، نظريات وممارسات يف اململكة  العربية السعودية  2٠11- 1422آل ناجي ، حممد بن عبد اهلل/  - 
 الطبعة الرابعة ، جدة ، مطبعة السروات . 

 ، وظائف وقضايا معاصرة يف اإلدارة الرتبوية ، عمان ، دار احلامد للنشر والتوزيع. 2٠٠7محادات ، حممد حسن ،  -
 م احلل االبتكاري للمشكالت ، اإلسكندرية ،مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع .2٠٠7الصرييف ،حممد -
طريقة ابداعية حلل املشكالت اإلدارية، ترمجة ، توفيق ، عبد الرمحن ، القاهرة ، مركز اخلربات  1٠٠م( 2٠٠8)هيجنز،جيمس  -

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

 ض ، القاهرة ، ايرتاك للطباعة والنشر.( دراسات تطبيقية يف جمال إدارة األزمات و التفاو 2٠٠9حواش ، مجال ) -
م( منهج املهارات القيادية : تنمية التفكري االبداعي للقيادات اإلدارية ،  الطبعة  الثالثة ،القاهرة ، مركز  2٠٠3توفيق ،عبد الرمحن ) -

 اخلربات املهنية .
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

ردنوبل، وليام ج ، ماوراء التدريب إحداث اسرتاتيجيات االرتقاء باألداء البشري ، ترمجة أمحد عال ، مراجعة وتقدمي ، توفيق ،عبد  -



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

155 

 

 ( سلسلة إصدار بيمك ، القاهرة .8الرمحن ، )
- Ksu.edu.Sa/almdhwab/Documents.www.Faculty  
 موقع مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج . -

 د تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:موا .4
Hoy,W.K.and Misbed,CG,Educational Administration;Theory,Reserch,and 

Practice.New York; Random Honse.Inc.1998 . 
 المرافق المطلوبة .و

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 قاعات دراسية

 الربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، و   .2
 حاسب آيل ، وشاشة عرض ، وجهاز عرض 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 ريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التد .س
 حتليل ومراجعة األداء واستخالص النتائج من االختبارات  و التقارير .

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 تشجيع روح املبادرة واملبادأة بني أعضاء هيئة التدريس جتاه جتويد مفردات املقرر . -
 اء هيئة التدريس والطالب جتاه مفردات املقرر.العصف الذهين حول آراء املنسوبني من أعض -
 تقارير الكفاية السنوية اليت يعدها القسم . -
 التقومي الذايت للمقرر. - -

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 تكليفات دورية ومناقشات وحضور وورش  العمل لتطوير األداء .  -
 تدريسية و البحثية .تشجيع اعضاء هيئة التدريس على االلتحاق بربامج تنمية القدرات ال -
 حتليل نتائج  البحوث التطبيقية املنشورة يف جمالت علمية عاملية متخصصة . -

 تبادل اخلربات الداخلية واخلارجية لتقدمي بعض مفردات املقرر.
لني، والتبادل بصورة دوريٍة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستق .ض

 لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 تصحيح مجاعي من قبل أعضاء هيئة التدريس .  -
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 مراجعة عينة من األوراق اليت مت تصحيحها من قبل جلنة خاصة بالقسم . -
 القسم قبل رفع النتيجة النهائية .تدقيق الكشوف النهائية من قبل عضو هيئة تدريس آخر ب

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط
 تكليفات دورية ومناقشات وحضور ورش العمل  ذات العالقة .  -
 القيام باملراجعة الدورية من قبل جلنة اجلودة واالعتماد األكادميي بالقسم . -

 التعلم اخلاصة باملقرر للتأكد من مواكبته للتطورات املستجدة يف اجملال .حتديث مصادر 
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 مدخل لتحليل النظم التعليميةاسم المقرر:   

 (  0205642-2) رمز المقرر:   
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 قرىجامعة أم ال إسم المؤسسة التعليمية: م2٠18سبتمرب -هـ 144٠حمرم   تاريخ التوصيف:

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (  ٠2٠5642-2)  مدخل لتحليل النظم التعليمية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .78

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .79
 الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر 3 .8٠

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

 الرابعاملستوى  /الثانيةالسنة . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .81
 مدخل اإلحصاء ملقرر )إن وجدت(:. املتطلبات السابقة هلذا ا5 .82
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .83
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .84

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

 

   

   النسبة:   لكرتوينالتعليم اإل .ب
    

   النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

   النسبة:   باملراسلة .د
    

  %2٠ النسبة:  ) مشاركة ، تقدمي عروض ، انشطة مجاعية( أخرى تذكر .ه
 تعليقات:

 أو اإللكرتوينالبحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية  :من أنماط الدراسة األخرى
 األهداف .ب
 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

تمكين الطالب من التعرف على األسس النظرية والمهارات الخاصة بتحليل نظم التعلم ورصد واقعها يهدف هذا المقرر 

 ومشكالتها وإعادة تصميمها وتطويرها بما يتناسب والتغيرات المعاصرة .
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 حتسني اجلودة التعليمية من خالل إقامة الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس .  -
نية املعرفية املعاصرة من خالل االطالع باملكتبة املركزية ومكتبة الكلية، ومكتبة القسم، مع العمل علي توفري إتاحة فرص التزود بالب -
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 املراجع و املصادر اليت حيتاجها الطالب .
  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(.وصف المقرر الدراسي  .ج

 وصف عام للمقرر:
ر مناهج تطوييتناول هذا املقرر  .التحليل الكمي للقرارات  والنظم تزويد الطالب باملهارات الالزمة الستخدام أساليبيف هذا املقرر يتم 

صاء استخدام اإلح -حتماالت واستخداماهتا اإلدارية نظرية اال -والتكتيكية  االسرتاتيجيةالبحوث  -البحث الكمي يف اإلدارة 
استخدام منهج تقومي  -يف حتليل فاعلية توزيع املصادر  استخدام الربجمة اخلطية ، ونظرية وظيفة اإليضاح -االستداليل يف التخطيط 

 -استخدام منحى لوارنز ومناهج اإلحصاء الوصفي يف حتليل معادلة توزيع املصادر  -الربامج يف وضع اخلطط اإلدارية  ومراجعة
 ل نظم اخلدمات .ياالنتظار يف حتل استخدام منهج خطوط

 
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1  النظم التعليمية .حتليل يف مداخل املفاهيم األساسية 
 4 2 النظم التعليمية وأهدافها . مكونات

 2 1 تطوير مناهج البحث الكمي يف اإلدارة
 4 2 إلستراتيجية والتكتيكيةالبحوث ا

 2 1 نظرية االحتماالت واستخداماتها اإلدارية
 2 1 استخدام اإلحصاء االستداللي في التخطيط

استخدام منهج خطوط  نظرية وظيفة اإليضاح في تحليل فاعلية توزيع المصادر

 االنتظار في تحليل نظم الخدمات
2 

1 

4 

 في وضع الخطط اإلدارية استخدام منهج تقويم ومراجعة البرامج 2

 2 1 مناهج اإلحصاء الوصفي في تحليل معادلة توزيع المصادر
 4 2 اشكاليات تحليل النظم وسبل مواجهتها 
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   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 32 4    28 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات المعتمدة

 

 ( ساعات5) التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .4
 مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي 

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

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

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1

 مفاهيم النظم التعليمية وأهدافها احملددة .   - 1-1
 ات الرئيسة للنظم التعليمية .اكتساب املفاهيم األساسية حول املكون  -

    .اتاحملاضر  -
 واحلوار. اتاملناقش - 
 ض.و العر  -
 التقارير -

 االمتحان التحريري        -
تكليفات كتابية لتقدير   -

مدي التطبيقات وجودة 
 اإلعداد     

اختبارات شفهية لتقدير  -
 مدي الفهم    

 تلخيص مقاالت  - 

ت املتبادلة بني النظم التعليمية املختلفة وعمليات الوعي مبدي التأثريا -   1-2
 التنمية .

1-3     
 المهارات المعرفية 2

 حتليل مناهج البحث الكمي يف اإلدارة . - 2-1
املهارات الالزمة الستخدام أساليب التحليل الكمي وتطبيق  استنتاج -

 للقرارات .

 املناقشات .
 جلسات العصف الذهين . -
لشبكة العاملية ) استخدام ا -

االنرتنت ( يف اسرتاتيجيات التعليم 
 والتعلم .

     االمتحان التحريري  -
تكليفات كتابية   -

والكرتونية لتقدير مدي 
التطبيقات وجودة اإلعداد 

     . 
العرض والتقدمي  -

 للتقارير.

للنظم املهارات الالزمة الستخدام أساليب التحليل الكمي تنمية  - 2-2
 . ميةالتعلي
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
2-3       

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
حتليل عناصر املدخالت والعمليات واملخرجات  متلك مهارات  - 3-1

 التعليمية .
 يف األنشطة احلياتية ستخدام أساليب التحليل الكمي إ متلك مهارات  -

 املناقشة واحلوار. -
 .خمتارةطرح قضايا  -
 والبحوث املكتبية كتابة التقارير  -

 املالحظات . -
           .اختبارات شفهية -

 . األفرادمتلك مهارات الزمة ألدوار نظم التعليم يف تقدم  - 3-2
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 املناقشات . - تنمية مهارات التواصل .العوامل اليت تربز أمهية النظم التعليمية يف  - 4-1
 إعداد التقارير -

 املالحظات .  -
 إعداد التقارير . -
 .اختبارات شفهية  -

تنمية اجلوانب اليت تظهر جوانب العالقة بني النظم التعليمية و  - 4-2
 . الشخصية االجتماعية

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
   ال يوجد 5-1
5-2    

 
 لبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقويم الط .5
مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م

 مالحظة......الخ(
نسبته من التقييم  األسبوع المحدد لتسليمه

 النهائي

 %15 اسبوعيا املشاركة الفاعلة واحلضور وحتضري بعض األنشطة 1
 %25 ابتداًء من األسبوع العاشر العمل ) حبوث مكتبية موثقة ( لغرض اإللقاء يف عروض توضيحية . حتضري املشاريع وأوراق 2
 %6٠ هناية الفصل الدراسي االمتحان التحريري 3

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د
كل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص ل

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعات 5ساعات مكتبية : 

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 دار جدة.  :جدة م(، اإلدارة : دراسة حتليلية للوظائف والقرارات اإلدارية،2٠٠٠عالقي، مدين عبد القادر) - 
 دار املسرية.  :هـ(، اإلدارة الرتبوية، عمان143٠العجمي، حممد حسنني، وحسان، حسن حممد) -
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 م .  2٠٠٠حممد قاسم القريوين . نظرية املنظمة والتنظيم ، عمان :  دار وائل للنشر ،   -
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 www. Nauss.edu.sa :دور املعلومات يف عملية اختاذ القرارات اإلدارية                          

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

 بةالمرافق المطلو  .و
بنين 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

 لقاعة بالسبورة التفاعلية بكامل جتهيزاهتا مع شاشة عرضجتهيز ا

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 خط نت –شاشة عرض 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 طوانات مدجمة .مقاالت وكتب واس

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س

 ورش عمل وحلقات سيمينار حول أراء املنسوبني من أعضاء هيئة التدريس ومن الطالب جتاه مفردات املقرر .-
 ستخالص النتائج  .حتليل األداء ومراجعة التقارير وا -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 متثيل األدوار . -

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 تكليفات دورية ومناقشات وحضور ورش العمل لتطوير األداء .

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

دورات تدريبية حول معايري التقومي من خالل بناء االختبارات ومناقشة نتائجها ومضامينها بأسلوب العصف الذهين  ، إيل جانب 
 تعليمية تسودها املناقشات العلمية اجلادة . توفري بيئة

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط
يقوم القسم ويف ضوء نتائج فحص تقرير املقرر اليت قام هبا منسق اجلودة مع أستاذ املادة بتحديد االجراءات التحسينية للمقرر 

 ة القسم يف الفصول التالية .ووضعها ضمن خط



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

163 

 

 

 

 

 

 

  

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

   حلقة بحث في االدارة التربويةاسم المقرر:   

 (  0205643-2) رمز المقرر:   
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 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: م2٠18سبتمرب -هـ 144٠حمرم   تاريخ التوصيف:

 اإلدارة الرتبوية والتخطيطقسم  -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
  (  ٠2٠5643-2) حلقة حبث يف االدارة الرتبوية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .85
 ة الرتبوية والتخطيط. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدار 3 .86

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

 الرابعاملستوى  /السنة الثانية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .87
 طرق البحث يف االدارة الرتبوية – علميمناهج وطرق البحث ال . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .88
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .89
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .9٠

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

 %7٠ النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  ليم اإللكرتوينالتع .ب
    

 %3٠ النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج
    

   النسبة:   باملراسلة .د
    

   النسبة:   أخرى تذكر .ه
 

 تعليقات:
 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوين :من أنماط الدراسة األخرى
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 األهداف .ب
 املقرر الرئيس؟ما هدف  -1

كتابة خطة   تمكينه منوتزويد الطالب مبفاهيم حول املناهج وطرق البحث وتطبيقها يف جمال  االدارة الرتبوية ، يهدف هذا املقرر إىل 
 البحث مبا يعرب عن  الكتابة العلمية يف البحث  العلمي وضوابطها .

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

د من املأمول ازدياو  ،ُتدرس املقرتحات املقدمة من أعضاء هيئة التدريس واخلرجيني والطالب حول تطوير املنهج وحتسينه ومراجعته 
 استخدام وسائل التقنية احلديثة يف تدريس املقرر .

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:

العلمي مبا خيدم مشكالت امليدان الرتبوية ذات الصلة يتناول هذا املقرر املوضوعات التالية: معرفة أساسيات الكتابة العلمية يف البحث 
يربر املشكلة البحثية  -صياغة مشكلة حبثية يف عنوان تتوفر فيه الشروط العلمية  -معرفة معايري اختبار مشكلة حبثية  -باإلدارة الرتبوية 

حيلل  -شكلته البحثية بصورة متكاملة يف االطار النظرييعاجل املفاهيم األساسية مب -باستخدام األدبيات العلمية املتاحة وحيثيات الواقع 
 األدبيات العلمية والدراسات السابقة ذات الصلة مبشكلته البحثية بصورة متكاملة يف االطار النظري.

خيتار  -حيدد أسلوب اختيار عينة حبثة وفقا للطرق العلمية املناسبة  -يتمكن من حتديد األدوات البحثية اليت حتقق أهداف حبثه 
 يتقن أساليب توثيق مصادره وفقا لنوعية املصدر ومكوناته . -األساليب االحصائية اليت تتوافق مع حجم عينته وأهدافه البحثية 

 القدرة على كتابة خطة حبثه مبا يعرب عن أهدافه وحيقق املعايري العلمية .
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
 اعات التدريس س عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 4 2 األدوات ( –) املنهج  في االدارة التربوية اطار تعريفي مبنهجية البحث 

 4 2 اطار تعريفي بعناصر اعداد وكتابة تقرير البحث الرتبوي

 4 2 يف االدارة اليت تواجه امليدان الرتبوي التربويمناقشة بعض مشكالت البحث 

االجتاهات املعاصرة للبحث العلمي واملرتبطة طرح بعض األمثلة لعناوين حبوث يف ضوء 
باإلدارة الرتبوية. وحتديد موضوع البحث ومتغريات البحوث واحلدود ومناقشتها من قبل 

 الطالب

2 4 

التعريف بصياغة املشكلة واألسئلة والفروض و األهداف واألمهية . ومجع الدراسات العربية 
 ك ملناقشها مث تقدميها يف خطة البحثواألجنبية واملرتبطة مبتغريات البحث ، وذل

2 4 
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عرض أدوات البحث واجراءاته ومناقشة األساليب االحصائية املناسبة ملعاجلة البيانات 
 . مث تقدميها يف خطة البحثاملالئمة 

2 4 

 4 2 مناقشة اخلطط بصورهتا النهائية ، وعمل التعديالت الالزمة إن وجدت.

 2 1 خالل السمنار املخطط لذلك ة املعدة من قبل الطالبالتقييم النهائي للخطط البحثي
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 المجموع أخرى تطبيق  استديو

 4٠ 2 1٠     28 ساعات التدريس الفعلية
 2        2 الساعات المعتمدة

 

 اتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:التعلم الفردي )الذ -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .4
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة. : قم مبلء اجلدولأوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.ثانياً  -
، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقةثالثاً  -

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

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر اً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفق م
 المعرفة 1

ار  ما يناسب طبيعة الدرس يختا التعرف على عناصر اعداد وكتابة تقرير البحث الرتبوي. 1-1
 -وينوع بني االساليب  التالية:

 اسلوب اإللقاء و احملاضرة. -
 أسلوب احلوار واملناقشة  -
 الفردي ) الذايت(.التعلم  -
 التعلم التعاوين . -
 األسلوب االستنتاجي . -

التدريس عن طريق اجملموعات 
 وورش العمل .

 

 أوراق العمل.
 االختبارات الفصلية. -
عروض يقوم هبا الطالب  -

 اسبوعيا.
أنشطة مجاعية لتحليل  -

النظريات ، و عمل 
 املقارنات.

 اختبارات هنائية

 يف كتابة البحث العلمي وضوابطها . التعرف على املنهجية العلمية 1-2

1-3      
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر اً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفق م
 المهارات المعرفية 2

ادراك كيفية إعداد وكتابة تقرير البحث الرتبوي يف معاجلة  2-1
 مشكالت تواجه العمل اإلداري الرتبوي.

اختيار ما يناسب طبيعة 
رس وينوع بني االساليب  الد

 التالية:
 أسلوب اإللقاء واحملاضرة.

 ر واملناقشة أسلوب احلوا
 التعلم النشط.

 التعليم التعاوين .

 . أنشطة مجاعية  -
 االختبارات النهائية . -

إدراك أمهية تطبيق ما مت دراسته حول منهجية العلمية يف كتابة  2-2  
 تقرير حبث علمي يدرس مشكلة ادارية .

2-3     
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

سؤولية وذلك باملذاكرة والفهم والتحضري يف الوقت احملدد، حتمل امل 3-1
 واالستعداد لتقومي املهارات.

رس اختيار ما يناسب طبيعة الد
 وينوع بني االساليب  التالية:

 التعليم التعاوين .

 احلوار واملناقشة .
 لعب الدور.

التدريس عن طريق اجملموعات 
 وورش العمل.

االختبارات الدورية والنشاط 
 الحباث.وا

التعاون مع زمالئه يف تطبيق ما هو مطلوب منهم مثل ورش العمل ،أو  2-3 هائية .ناالختبارات ال
 اجملموعات البحثية.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
تدريب الطالب على استخدام لغة علمية دقيقة وبسيطة يف التقارير  4-1

 املقدمة.
ار ما يناسب طبيعة الدرس اختي

  :وينوع بني االساليب التالية
   التعليم التعاوين 
   احلوار واملناقشة 
  لعب الدور 
التدريس عن طريق اجملموعات  

 وورش العمل.

التقييم الذايت من قبل الطالب 
ألدائهم أثناء العرض 

 واملناقشات
تقييم الطالب ألداء بعضهم 

 البعض.
دريس مالحظات عضو هيئة الت

 على أداء الطالب.
 powerتقييم عروض 

point اليت يقدمها الطالب 

مهارات التحدث بطالقة واالستماع واستخدام مهارات اللغة غري  4-2
 اللفظية.

 power pointعرض بعض أجزاء املقرر على  4-3
التدريب على استخدام شبكة االنرتنت يف الوصول إىل معلومات وأحباث  4-4

 حمكمة

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
   ال يوجد 5-1

5-2    
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 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم  م

 شفهي، مالحظة......الخ(
نسبته من التقييم  األسبوع المحدد لتسليمه

 ئيالنها

 %2٠   تقدمي  شفهي 1

 %2٠   كتابة مقال 2

 %2٠  مشروع مجاعي 3

 %4٠ إبتداءا من االسبوع العاشر وضع خطة بحث 4

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د
ت الذي ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوق

 ت مكتبيةاساع( 5)يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 مصادر التعّلم .ه

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
( البحث العلمي : مفهومه وأدواته وأساليبه ، عمان ، 2٠٠3ذوقان ،عبيدات وعبد احلق ، كايد وعدس ، عبد الرمحن ) -

 دار جمدالين .
( مناهج البحث العلمي ، أساسيات البحث العلمي ،عمان : مؤسسة الوراق للنشر 2٠٠6احلمداين ، موقف وآخرون) -

 والتوزيع .
 ( مناهج البحث العلمي ، القاهرة: الشركة العربية للتسوق والتوريدات .2٠٠8عوض ،عدنان) -
 بوية والنفسية ، االسكندرية : دار املسرية .( مناهج البحث العلمي يف اجملاالت الرت 2٠٠3منسي ، حممود عبد احلليم ) -
 ( البحث العلمي بني النظرية والتطبيق ، اململكة العربية السعودية ، مكتبة املتنيبء2٠٠3صابر، ممدوح ) -

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

 ة .جملة جامعة امللك عبد العزيز للعلوم الرتبوي -
 جملة جامعة امللك عبد العزيز للعلوم اإلدارية . -
 املصادر واملراجع ذات الصلة باملشكلة البحثية . -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 التالية :الكتب واألحباث والدراسات العلمية املنشورة يف مواقع االنرتنت ، ميكن الرجوع للمواقع  -
 https://uqu.edu.sa/libمكتبة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اجلامعية  -مكتبة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اجلامعية  -
  http://shamela.wsاملكتبة الشاملة  -

https://uqu.edu.sa/lib
http://shamela.ws/
http://shamela.ws/
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 /https:/www.kfcc.gov.saكز امللك فهد الثقايف املكتبة الرقمية مبر  -
 https://www.kfcris.com/aمركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية  -
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة: .4

 المرافق المطلوبة .و
متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين 

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

 .زةجمهقاعة دراسية 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 معمل للحاسب ، فصول دراسية جمهزة حباسب آيل ، سبورة ذكية ، أجهزة عرض رقمية

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 لمقرر الدراسي وإجراءات تطويره تقويم ا .ز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س
 توزيع استبانات عن املقرر على الطالب لقياس مستوى املقرر وعضو هيئة التدريس وبيئة العمل. -
 حتليل نتائج الطالب يف املقرر. -
 تعبئة منوذج تقييم مقرر دراسي . -
 ات واحلوارات واللقاءات املفتوحة مع الطالب.املناقش

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 عن طريق عرض االستبانات لكافة  املفيدين واملستفيدين ، والتقارير اليت يقدمها أعضاء هيئة التدريس للقسم. 

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 لتعاون مع عمادة التطوير اإلداري واألكادميي باجلامعة .إقامة دورات تدريبية با 

 االطالع على البحوث والكتب والدراسات والدوريات واجملالت احلديثة يف جمال املقرر الدراسي.
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  .ض

 تبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:وال
عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب) مثل : تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة أعضاء هيئة  -

 من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى (  تدريس مستقلني ، والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة
 إعادة تصحيح عينة عشوائية من إجابات الطالب من قبل القسم . -

https://www.kfcris.com/a
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 إعادة تصحيح عينة عشوائية من إجابات الطالب من قبل خمتصني من خارج الكلية .
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط

 مقابلة املقرر الدراسي على مقررات مماثلة يف أقسام مشاهبة . -
 مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري  من قبل القسم . -
 اإلفادة من النتائج اإلحصائية لتقومي الطالب للمقرر يف تطوير وحتسني املقرر. -

 حتديث مصادر التعلم اخلاصة باملقرر .
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 (2قراءات في اإلدارة التربوية باللغة اإلنجليزية )اسم المقرر:   

 (  0205644-2) رمز المقرر:   
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: ه 2٠18سبتمرب -هـ 144٠حمرم   تاريخ التوصيف:

 التخطيطقسم اإلدارة الرتبوية و  -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا
 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (  ٠2٠5644-2)قراءات يف اإلدارة الرتبوية باللغة اإلجنليزية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .91
 رتبوية والتخطيط. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة ال3 .92

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 الرابعاملستوى  /الثانية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: السنة 4 .93
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .94
 مع هذا املقرر )إن وجدت(:  . املتطلبات املتزامنة6 .95
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .96

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

 

   

   النسبة:   التعليم اإللكرتوين .ب
    

   النسبة:   ق اإلنرتنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طري .ج
    

   النسبة:   باملراسلة .د
    

    النسبة:   أخرى تذكر .ه
 تعليقات:

 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوين :من أنماط الدراسة األخرى
 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 بوية والتخطيط باللغة االنجليزية، وقراءة بعض الموضوعات المتعلقةارة الترفي مجال االدتزويد الطالب بالمفاهيم األساسية 

وتمكين تحليل بعض النصوص االجنبية .، ، وملخصات بحوث في االدارة التربوية والتخطيط  االدارة التربوية والتخطيطبمجال 

 فادة منها في متابعة دراسته .الطالب من فهم واستيعاب النصوص االجنبية في االدارة التربوية والتخطيط، واال

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
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  يف تقدمي هذا املقرر خرىاجلامعات االفادة من جتربة االست -
 احملتوى كنتيجة للمراجعات املتكررةمراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو  -

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ج
 مقرر:وصف عام لل

م خالله االطالع ، ويتبوية والتخطيط باللغة االجنليزيةيف جمال اإلدارة الرت  ب باملفاهيم واملصطلحات األساسيةالطاليهدف إىل تزويد 
 .ة االجنليزيةيف جمال االدارة والتخطيط الرتبوي وقرأهتا باللغعلى بعض ملخصات حبوث أجريت 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع لموضوعاتقائمة ا

  Administration. 1 2 

   The importance of  management . 1 2 
   The difference between educational and educational 

administration 
2 4 

  grade  Management.     1 2 
 The planning-  The organization 2 4 
 Organizational Behavior 2 4 
  Administrative Control . 1 2 
   Decision – making .  1 2 
  Power and responsibility .   2 4 
  School Leadership .   2 4 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
 المجموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية محاضرات 

 32  2   3٠ فعليةساعات التدريس ال
 2     2 الساعات المعتمدة

 

 ساعات( 4)  التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .4
 دول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الج

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
 لتعلم المستهدفة.: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات اثانياً  -
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: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق ثالثاً  -
تعلم في كل مجال تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات 

 من مجاالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1

التعرف على المفاهيم والمصطلحات المتعلقة باإلدارة التربوية  1-1
 والتخطيط .

 اضرة.المح -

المناقشة  -

الجماعية، 

وتقديم حلقات 

نقاش من قبل 

 الطالب.

التقويم  -

 الجماعي .

الواجبات الطالبية بعد 

 عرضها وتقديمها.
  

التعرف على مكونات ملخصات البحوث المتعلقة بمجال االدارة  1-2
 والتخطيط وكيف تصاغ .

 المهارات المعرفية 2
 النقاشات .  - . صطلحات االجنليزية يف اجملالإدراك أمهية  امتالك املعرفة بامل 2-1

التعلم   -

 التعاوني .

التطبيقات  -

 العملية.

دراسة وتحليل بعض 

 المشكالت القائمة.

التدريب  -

العملي في 

 المحاضرة.

األسئلة  -

 الشفوية  

 االختبارات التحريرية
  

2-2   

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
لى العمل الجماعي والعمل تنمية القدرة ع - 3-1

 في مجموعات.

 

تنمية القدرة  -

على العمل 

الجماعي 

والعمل في 

 مجموعات.

  

 

التكليفات  -

 بكتابة مقاالت.

 تقييم المناقشات .
 تسليم التكاليف في الوقت المحدد  3-2  

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
اعطاء التكليفات  - للغة االنجليزيةااللقاء الجيد با  4-1

 والواجبات.

االسئلة عبر البريد 

  االلكتروني.
 

االختبارات  -

 الشفوية.

 مناقشات . -

 العمل مع الفريق  4-2
4-3   
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

   ال يوجد 5-1

5-2    
 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
قويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، مهام الت م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
1 Attendance & participation 15  اسبوعيا% 
2 Assignments 15  اسبوعيا% 
3 Midterm exam 2٠ منتصف الفصل% 
4 Final exam   5٠ هناية الفصل% 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .د
ع أن يتواجد خالله ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

 أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 مصادر التعّلم .ه

 الكتب املقررة املطلوبة:أدرج  .1
1-WAYNE K. HOY, CECIL G. MISKEL(1980): EDUCATIONAL 

ADMINISTRATION(Theory, Research, and Practice), FOURTH EDITION.، 
  2-Long  T. & Et al (1990):Completing Dissertation in the Behavioral  science 

and educational. 
  .3-Robert G. Owens(1998):Organizational behavior in education 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 االستعانة بالدوريات العلمية  احملكمة املعنية  باملوضوعات املقررة .  -
 حبوث املاجستري ـ والدكتوراه . -
 املقررة .الكتب العلمية ذات العالقة باملوضوعات  -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 الرجوع  إىل شبكة املعلومات العاملية ) االنرتنت(.  -
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة: .4
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 المرافق المطلوبة .و
املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من 

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

 حماضرات قاعة

 بيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض ال  .2
  جهاز عرض –جهاز حاسب 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 وص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبص .س
 حتليل األداء ومراجعة التقارير واستخالص النتائج  ، االستعانة باستبيان موجهة للدارسني حتليل نتائجه  

  اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 ريس ومن الطالب جتاه حمتوي املقرر .العصف الذهين للوصول إيل نتائج حمددة حول أراء املنسوبني من أعضاء هيئة التد

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 تكليفات دورية  ، وقراءات ، ومناقشات

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

 .  اعضاء هيئة التدريس اآلخرين تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة   -
  التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات -

 ويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتط .ط
   األحباث العلمية احلديثة  ملخصات  عقد اللقاءات بني املتخصصني وإجراء املناقشات وإعداد املقاالت املتخصصة يف ضوء حتليل 
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 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 الكمي القتصاديات التعليملتحليل لاسم المقرر: مدخل   

 (  0205645-2) رمز المقرر:   
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 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: م2٠18سبتمرب -هـ 144٠حمرم   يخ التوصيف:تار 

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 (  ٠2٠5645-2)  التعليم القتصاديات الكمي للتحليل مدخل . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .97

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .98
 . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط3 .99

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

 الرابعاملستوى  /السنة الثانيةيعطى فيه املقرر الدراسي:  . السنة أو املستوى الدراسي الذي4 .1٠٠
 مدخل اإلحصاء . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .1٠1
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .1٠2
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .1٠3

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

 

   

   النسبة:   التعليم اإللكرتوين .ز
    

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

   النسبة:   باملراسلة .ط
    

  %2٠ النسبة:  ) مشاركة ، تقدمي عروض ، انشطة مجاعية( أخرى تذكر .ي
 تعليقات:

 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوين :من أنماط الدراسة األخرى
 األهداف .ث
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 التحليل مهارات اكتساب ،و والرتبوية التعليمية الربامج على باالنفاق املرتبطة والعوائد التكاليف وتقومي تقدير أساليب على التعرف 

 . التعليمية للربامج االقتصادية واملؤشرات للمعايري الكمي
تهدف هذه المادة إلى التعرف على أساليب تقدير وتقويم التكاليف والعوائد المرتبطة باالتفاق على البرامج التعليمية والتربوية   

 ادية للبرامج التعليمية .، لهذا سيكون التركيز في هذه المادة على التحليل الكمي للمعايير والمؤشرات االقتص
 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 ة الدورات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس . حتسني اجلودة التعليمية من خالل إقام -
إتاحة فرص التزود بالبنية املعرفية املعاصرة من خالل االطالع باملكتبة املركزية ومكتبة الكلية، ومكتبة القسم، مع العمل علي توفري  -

 املراجع و املصادر اليت حيتاجها الطالب .
 م بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عاوصف المقرر الدراسي  .ح

 وصف عام للمقرر:
  .فاق على البرامج التعليمية والتربوية نالتعرف على أساليب تقدير وتقويم التكاليف والعوائد المرتبطة باال - 

 لتعليمية .التحليل الكمي للمعايير والمؤشرات االقتصادية للبرامج ااكتساب مهارات  -
 إبراز مفاهيم التعليم من أجل العمل والمفاهيم المرتبطة به . -
 تحليل مفاهيم الكلفة ،والعائد ، والكفايات في مجال التعليم وعالقته بسوق العمل . -

 
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .6
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 4 2 ري ومفاهيمه .مقدمة في االستثمار البش -1

 2 1 قانون العرض والطلب واستخداماته التربوية . -2

 2 1 طرق تحليل التكاليف والعوائد . -3

 

 4 2 تحليل فعالية التكاليف ) مفهومها ، وأساليبها ( . -4

 4 2 تحليل كفاية البرامج التعليمية . -5

 2 1 نماذج وأساليب تمويل التعليم . -6

 2 بين الكلفة والفوائد من التعليم نة والترابطمدخل المقار -7

2 

4 

 . من التعليم مدخل تحليل الكلفة والمنفعة -8 4

 4 2 .  من التعليم مدخل تحليل الكلفة والفعالية -9
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   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .7
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 34 4    3٠ يس الفعليةساعات التدر 
 2     2 الساعات المعتمدة

 

 ( ساعات5) التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .8
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .9
 الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت يحدد

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

 جات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمر 
 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 المعرفة 1

    .تااحملاضر  - .تقوميه وأساليب البشري االستثمار مفاهيم معرفة علي القدرة   1-1
 واحلوار. اتاملناقش - 
 عصف ذهين -

 االمتحان التحريري        -
اختبارات شفهية لتقدير  -

 مدي الفهم    
 تلخيص مقاالت  - 

  العمل كفايات  حتديد يف واستخداماته والطلب العرض مفاهيم اكتساب  1-2
 

  تنميةال قضايا يف للتعليم االجيابية التأثريات معرفة علي القدرة    1-3
 المهارات المعرفية 2

تصور أبعاد الجودة في مجال التعليم كعملية استثمارية لها    2-1

 أثرها علي تقدم المجتمع
 املناقشات .

 جلسات العصف الذهين . -
استخدام الشبكة العاملية )  -

االنرتنت ( يف اسرتاتيجيات التعليم 
 والتعلم .

  

         االمتحان التحريري  -
لعرض والتقدمي ا -

 للتقارير.
  

تحليل مهارات الكلفة ، والعائد والمنفعة والفعالية في     2-2

 مجال التعليم .
 تحليل إسهامات التعليم في تحديد الكفايات  في سوق العمل  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
ات واملخرجات حتليل عناصر املدخالت والعملي متلك مهارات  - 3-1

 التعليمية .االقتصادية 
 يف األنشطة احلياتية ستخدام أساليب التحليل الكمي إ متلك مهارات  -

 املناقشة واحلوار. -
 .خمتارةطرح قضايا  -
 كتابة التقارير والبحوث املكتبية  -

 املالحظات . -
           .اختبارات شفهية -

 . األفرادعليم يف تقدم متلك مهارات الزمة ألدوار نظم الت - 3-2
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 املناقشات . - . االجتماعية والشخصية االقتصادية املعرفة  - 4-1
 إعداد التقارير -

 املالحظات .  -
 إعداد التقارير . -
 .اختبارات شفهية  -

 ؤسسة التعليمية . االداء يف امل والتحسني االقتصاد  - 4-2

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
   ال يوجد 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .1٠

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

من التقييم  نسبته األسبوع المحدد لتسليمه
 النهائي

1 
طوال الفصل  المشاركة الفاعلة والحضور وتحضير بعض األنشطة

 الدراسي

20% 

2 
تحضير أوراق عمل شاملة كاملة ) بحوث مكتبية موثقة ( لغرض 

 اإللقاء في عروض توضيحية .

ابتداًء من األسبوع 

 العاشر

20% 

3 
نهاية الفصل  االمتحان التحريري

 الدراسي

60% 

 د األكاديمي للطالب ودعمهماإلرشا .ذ
ترتيبات إتاحة 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 5ساعات مكتبية : 

 مصادر التعّلم .ي
 أدرج الكتب المقررة المطلوبة:. 1

 ( علم اقتصاديات التعليم الحديث . القاهرة : الدار المصرية اللبنانية  .2000محمود عباس عابدين )-  

 (  التنمية البشرية بالتعليم والتعلم . القاهرة : دار الفكر العربي   .2002إبراهيم عصمت مطاوع )  -

 )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:. أدرج المواد المرجعية األساسية 2 

( منهج البحث العلمي : أدواته وأساليبه في تقدير عائدات التعليم 1991محمد األصمعي محروس . )   -

   االقتصادية واالجتماعية ، سوهاج : دار محسن للطباعة  .  

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

         Mahrouse , Mohamed - Effects of Education on Job Levels  Earnings, 

Vocational Aspirations and Job Satisfaction of Industrial Workers: An Analytical 

– Empirical Study on Economic Benefits of Education. PETERLANG :Frankfurt 
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am Main .Bern New  York.Paris,1990.info@peterlang.come-mail:Website: 

www.peterlang.com ISBN 3-631           

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4

 المرافق المطلوبة .أأ

برات )أي عدد المقاعد بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمخت

 داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4
 جتهيز القاعة بالسبورة التفاعلية بكامل جتهيزاهتا مع شاشة عرض

 لبيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض ا  .5
 نت خط – عرض شاشة – مقاعد 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .6
 مقاالت وكتب واسطوانات مدجمة .

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظ
 ل على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصو .ع

ورش عمل وحلقات سيمينار حول أراء المنسوبين من أعضاء هيئة التدريس ومن الطالب تجاه مفردات -

 المقرر .

 تحضير أوراق عمل . بحوث مكتبية موثقة .  -

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غ

   العصف الذهني حول أراء المنسوبين من أعضاء هيئة التدريس ومن الطالب تجاه مفردات المقرر . -

 إجراءات تطوير التدريس: .ف

 تكليفات دورية ومناقشات وحضور ورش العمل لتطوير األداء .

عضاء إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أ .ق

هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء 

 هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

تدريبات حول معايير التقويم من خالل بناء االختبارات ومناقشة نتائجها ومضامينها بأسلوب العصف  

 المناقشات العلمية الجادة . الذهني  ، إلي جانب توفير بيئة تعليمية تسودها

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ك

عقد اللقاءات بين المتخصصين وإجراء المناقشات وإعداد المقاالت المتخصصة في ضوء تحليل األبحاث  

 . العلمية الحديثة  ذات العالقة بهذا المقرر
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 صيف المقرر الدراسيتو 
 
 
 

 تكوين المعلم وتطويرهاسم المقرر:   
 2-020260143رمز المقرر: نهج   
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 إسم المؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى ه1/1/1440تاريخ التوصيف: 

 قسم المناهج وطرق التدريس -القسم: التربية -الكلية
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ

 2-020260143نهج    تكوين المعلم وتطويرهاسم المقرر الدراسي ورمزه:  .1
  2. عدد الساعات المعتمدة: 2 .104
 . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: الماجستير في المناهج وطرق التدريس3 .105

 هذه البرامج()في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل 
 . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: المستوى الرابع4
 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: 5 .106
 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .107
 الزاهر ، وغيرها( –: المقرات الرئيسة للجامعة )العابدية فرع أو فروع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية. 7 .108

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8
 %80 النسبة: 80 قاعات المحاضرات التقليدية .ع

    
 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكتروني .ف
    

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

  لنسبة:ا  بالمراسلة .ق
    
 أخرى تذكر .ر

  النسبة: 
 

 تعليقات:
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 األهداف .د
 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

 تكوين تصور علمي لدى الدارسين حول تكوين المعلم، وتنمية مهاراتهم في تصميم برامج إعداد المعلمين وتقويمها.
 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا بعد دراسة هذا المقرر أن:    

 تكوين المعلم. يلم بمفهوم  -
 يقارن بين مفهوم تكوين المعلم والمفاهيم المناظرة له. -
 يقف على طبيعة تكوين المعلم وأهميته.  -
 يحلل واقع إعداد المعلمين في المملكة العربية السعودية.  -
 يرصد أبرز مالمح حركة إعداد المعلم في ضوء الكفايات.  -
 ايير. يرصد أبرز مالمح حركة إعداد المعلم في ضوء المع -
 يقف على كيفية اإلعداد التخصصي للمعلم في المملكة العربية السعودية.  -
 يصمم برامج إعداد معلمين قائمة على االتجاهات المختلفة في إعداد المعلم المختلفة. -
 يوظف معلوماته حول إعداد وتكوين المعلم في تقويم برامج إعداد المعلمين.  -
 د المعلمين في الدول المتقدمة. يرصد أبرز التجارب الحديثة في إعدا -

لتطوير وتحسين المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2
 مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   

 خصص لتطوير وتحسين محتوى المقرر الدراسي.استخدام المراجع الحديثة في الت -
 توظيف األدوات التقنية في معالجة محتوى المقرر. -
 االستفادة من المواقع االلكترونية بكافة تطبيقاتها في تحسين وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكاديمية. -
والطالب في طرح ومناقشه كل مـا  تفعيل تقنية المعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابين أستاذ المقرر -

 يتعلق بالمقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكتروني وقواعد المعلومات التربوية االلكترونية. -
االستعانة بالشبكة العنكبوتية في التواصل مع مراكـز االبحـاث واكاديميـات البحـث العلمـي والمكتبـات الرقميـة  -

 تخصصة في مجال التعليم االلكتروني.لالستفادة من مصادر المعلومات في البحوث الم
 التدريس باستخدام التعليم اإللكتروني. -
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وصف المقرر الدراسي )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أو دليل  .خ
 البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
ين المعلــم، وتنميــة مهــاراتهم فــي تصــميم بــرامج إعــداد يهــدف المقــرر إلــى تكــوين تصــور علمــي لــدى الدارســين حــول تكــو 

 المعلمين وتقويمها.
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .16

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس

 التقويم.  –االستراتيجيات -الموضوعات –اإلطار المرجعي للمقرر: المفاهيم 
  .آليات ومهام تنفيذ املقرر 
 ية احملددة حملتويات املقرر. العالمات املرجع 
 .العمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء املطلوبة 

1 2 

أهمية  –طبيعة تكوين المعلم  –مفهوم تكوين المعلم ، والمفاهيم المناظرة 
 تكوين المعلم

2 4 

ملي تحليل واقع إعداد المعلمين في المملكة العربية السعودية ) اإلعداد التكا
 واإلعداد التتابعي( . 

2 4 

 4 2 حركة إعداد المعلم في ضوء الكفايات . 
 4 2 حركة إعداد المعلم في ضوء المعايير . 

 4 2 اإلعداد التخصصي للمعلم في المملكة العربية السعودية . 
برنامج  -تقويمها  –متطلبات تنفيذها  –برامج إعداد المعلمين : ) تصميمها 

 مهني في إعداد المعلمين( . الماجستير ال
2 4 

 4 2 أبرز التجارب الحديثة في إعداد المعلمين في الدول المتقدمة . 
 2 1 االختبار النهائي
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   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .17
 

 دروس إضافية محاضرات
معامل أو 

 المجموع أخرى تطبيق  استديو

 38 2 6 - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 2    - - 2 اعات المعتمدةالس

 
 التعلم الفردي )الذاتي االضافي( التي يقوم بها الطالب أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .18

 ثالث ساعات إلنجاز التكليفات الخاصة بالمقرر
 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .19
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
 مخرجات التعلم المستهدفة. : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومعثانياً  -
: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر ثالثاً  -

المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن  
 ر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.كل مقر 

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني  م
 للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 
 للمقرر

 طرق التقويم

 المعرفة 1
تحليل مفهوم تكوين المعلم وبرامج إعداده واالتجاهات  1-1

 ه. الحدبثة إلعداد
حلقات –محاضرات 

 نقاش
 االختبارات 

تقصي واقع برامج إعداد المعلمين في المملكة العربية  1-2
 السعودية. 

حلقات –محاضرات 
 نقاش

 المناقشات الصفية 

حلقات –محاضرات  تقصي مفهوم اإلعداد الشخصي وأهميته في تكوين المعلم .  1-3
 نقاش

 المناقشات الصفية 

 ) اإلدراكية( المهارات المعرفية 2
 تقرير .  مناقشة  –سيمنار علمي  المقارنة بين واقع برامج إعداد المعلمين محلياً وعربياً وعالمياً .  2-1
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مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني  م
 للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 
 للمقرر

 طرق التقويم

 تقرير.  مناقشة موسعة .  -بحث اكتشاف أهمية اإلعداد الشخصي في إعداد المعلمين .  2-2
 عرض تقديمي .  مناقشة مناقشة تجربة عالمية متميزة في إعداد المعلم .  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
إكساب الطالب مهارة العمل الجماعي ضمن مجموعات  3-1

 تعاونية
 األسئلة الشفهية التعلم التعاوني

 األسئلة الشفهية الحوار والمناقشة إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2
المناقشة والمشاركة  مهارات االنصات الفعال   3-3

 الجماعية والحوار 
 المالحظة المقننة 

قوائم تقويم ذاتي  حل المشكالت  مهارات التعلم الذاتي  3-4
 للمجموعات 

تكوين فرق عمل إلنجاز  مهارات العمل الجماعي والتعاون  3-5
 التكليفات 

تقويم االعمال 
 الجماعية والفردية 

قضيا ومشكالت  دراسة الحالة .  ي البناءمهارات الحوار والنقاش العلم 3-6
واقعية ومالحظة 

 تفاعل الطالب معها 
 األسئلة الشفهية التعلم التعاوني مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-7

    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

اإلحصائي لتحليل برامج إعداد  spssاستخدام برنامج  4-1
 لمينالمع

تقرير محدد  أ نشطة تحليلية . 
بأوصاف ومؤشرات 

 تقنية . 
تقرير محدد  أ نشطة تحليلية . تحليل الوزن النسبي لساعات البرامج ومقرراته التدريسية  4-2

بأوصاف ومؤشرات  
 كمية . 

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5
يتم التقويم في ضوء  روعات فردية.  مش تحليل ونقد تصميم بعض برامج إعداد المعلمين  5-1
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مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني  م
 للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 
 للمقرر

 طرق التقويم

 مؤشرات محددة. 
معايير ومؤشرات  مشروعات تعاونية .  تصميم برنامج إعداد المعلم .  5-2

برامج إعداد 
 المعلمين. 
 

  جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .2٠
مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال،  م

 ، تقديم شفهي، مالحظة......الخ(خطابة
نسبته من التقييم  األسبوع المحدد لتسليمه

 النهائي
 %10 األسبوع الخامس عشر  مشروع : تصميم برنامج إعداد المعلم .   
 %10 األسبوع الرابع عشر عرض تقديديمي : مناقشة تجربة عالمية متميزة في إعداد المعلم .  
 %10 األسبوع الثاني عشر .  مج إعداد المعلمين محلياً وعربياً وعالمياً . تقرير : المقارنة بين برا 1
 %10 األسبوع الحادي عشر  تقرير : اإلعداد الشخصي للمعلم في المملكة العربية السعودية.  2
  %10 األسبوع الثامن  االختبار النصفي .  3
  %50 األسبوع األخير .  االختبار النهائي .  4

 األكاديمي للطالب ودعمهماإلرشاد  .ز
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
ساعات أسبوعيا، كما 3زمني للساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس بمعدل االستشارات واإلرشاد األكاديمي وفق الجدول ال

 يتم تخصيص وسائل للتواصل االلكتروني المتزامن باستخدام شبكات التواصل المتاحة والمناسبة.
 مصادر التعّلم .ثث

 :. أدرج الكتب المقررة المطلوبة1

 امعة دمشق.م(. إعداد المعلم وتدريبه. منشورات ج2004األحمد، خالد طه. ) -

 . القاهرة:دار الفكر العربي . 1هـ( . معلم المستقبل نحو أداء أفضل . ط1426مدكور، علي أحمد) -

.عمان:دار 1م(.منظومة تكوين المعلم في ضوء معاييرالجودة الشاملة .ط2003ويح، محمد عبد الرزاق.) -

 الفكر للنشر والتوزيع.

( : االتجاهات المعاصر في إعداد المعلم وتنميته 2006المفرج ، بدرية وعفاف المطيري ومحمد حماده ) -
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 مهنياً ، الكويت : وزارة التربية . 

( . معايير برامج إعداد معلم التعليم العام ، مكنب 2015المركز العربي للبحوث التربوية لدول الخليج ) -

   .التربية العربي لدول الخليج

. 2معلم في ضوء معايير الجودة الشاملة. ط(. منظومة تكوين ال2007إبراهيم، محمد عبد الرزاق ) -

 عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.عمان. 

 األداء.عمان: دار الشروق. -التدريب –(. الكفايات التدريسية المفهوم 2003الفتالوي، سهيلة محسن ) -

 . عمان: دار الفكر للنشر1(. إعداد المعلم تنميته وتدريبه. ط2005محمد، مصطفى وحوالة، سهير ) -

 والتوزيع.

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 

 المجلة العلمية لجمعية جسما )المناهج واإلشراف التربوي(. -

 مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة عين شمس -

 مجلة التربية، كلية التربية جامعة األزهر،  -

 تربية، جامعة البحرين.مجلة كلية ال -

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryالمكتبة الرقمية بمكتبة الملك عبد هللا بجامعة أم القرى  -

 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب التربية العربي لدول الخليج  -

 /http://www.gaserc.edu.kwالعربي للبحوث التربوية بدول الخليج  المركز -

المشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم في المملكة العربية السعودية   -

http://www.cpfdc.gov.sa/ 

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxالمكتبة الرقمية السعودية  -

 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة الملك فهد الوطنية   -

 (Edu Searchقواعد المعلومات التربوية ) -

 قواعد المعلومات المتاحة بمكتبة الملك عبد هللا بالعابدية. -

 (ERICمركز المصادر والمعلومات التربوية    ) -

   المنصات التعليمية االلكترونية المفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 

- http://www.kapl.org.sa/ 

- http://www.ncerd.org/ 

- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 

- 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 البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4
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 تطبيقات جوجل التعليمية  -

 Microsoft Office-حزمة برنامج ميكروسوفت اوفيس -

 السبورة الذكية. -

 أدوات وبرمجيات الواقع االفتراضي -

 ول االفتراضيةالفص -

 المرافق المطلوبة .جج

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد 

 داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 ض، والمعامل، وغيرها(:المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العر .10

 قاعات دراسية مجهزة تقنياً  -

 معامل الكلية والقسم. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .11

 استخدام أجهزة الداتا شو للعروض التقديمية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة بالمقرر. -

 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

ر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق مصاد .12

 قائمة بها(:

 توفير شبكة )اإلنترنت( -

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .نن

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .هه

 اعته بأداء أستاذ المقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله لما تم.استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقن -

 مقابلة عينة من طالب المقرر. -
 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .وو

 نتائج الطالب -
 سجالت اإلنجاز -
 Evaluation Portfolioملف تقويم المقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذاتي  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء الزمالء المشاركين في تدريس المقرر. -

 إجراءات تطوير التدريس: .يي
 متابعة ما يستجد في مجال إعداد المعلم والعمل على توظيفه في المقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 مية.السمينارات العل -
 حضور المؤتمرات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل الخبرات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكتروني.  -

نة من أعمال الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عي .أأأ
أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 

 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة لجنة خاصة من القسم.  -
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 م تدريس من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات مع طاق -
 المشاركة والتبادل في التصحيح والتدقيق بين الزمالء الذين يدرسون نفس المقرر. -

ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط  .ببب
 لتطويره:

تجد مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ المقرر في ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يس -
 نظريا وتطبيقيا.

 تحديث المصادر والمراجع العلمية المرتبطة بالمقرر. -
 االستفادة من آراء المختصين في العمل التربوي. -
تعرف مدى إفادة الطالب من هذا المقرر في مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق  -

 التدريس الخاصة، وتصميم وتطوير الدروس، والتدريب الميداني.
 األبحاث في مجال التخصص )العربية واألجنبية(.االطالع على  -
 استخدام نتائج تقويم الطالب في تطوير المقرر. -
 المقارنة بمقررات مماثلة في جامعات أخرى. -

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق البرنامج:
 ه1/1/1440 اريخ الت ................................................................ التوقيع:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

193 

 

 
 
 
 

 توصيف المقرر الدراسي
 

 اسم المقرر: األصول اإلسالمية للتربية
 (2-020160141رمز المقرر: )
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 املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى مبكة املكرمة اسم هـ23/1/144٠تاريخ التوصيف: 

 واملقارنة. الرتبية / قسم الرتبية اإلسالمية القسم: كلية /الكلية
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ

 (.2-٠2٠16٠141مية للرتبية )األصول اإلسال. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1٠9
 (.2. عدد الساعات املعتمدة: )2 .11٠
برنامج املاجستري )متطلب كلية اختياري يقدمه . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .111
 .سم الرتبية اإلسالمية واملقارنة(ق
 الرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى 4 .112
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد.5 .113
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد.6 .114
 ملقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف ا7 .115
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

%2٠ النسبة:   قاعات احملاضرات التقليدية .ش  
    

% 6٠ النسبة:   التعليم اإللكرتوين .ت  
    
  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ث

    
%1٠ النسبة:   باملراسلة .خ  
    
%٠1 النسبة:   أخرى .ذ  

 

  تعليقات:
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 األهداف .ر
 ما هدف املقرر الرئيس؟-1

توضيح املفاهيم األساسية لألصول اإلسالمية للرتبية ومصادرها وخصائصها وأهدافها وأساليبها، وأُسسها 
 ومؤسساهتا، وحتليل بعض القضايا يف ضوء مبادئ أصول الرتبية اإلسالمية.

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

يكتب يف املواقع العلمية يف حمركات البحث العلمي فيما خيص مفردات املقرر واالستفادة منه يف  ما تصفح -
 حتديث املقرر.

 تخدام تقنيات التعليم أثناء احملاضرات.اس -
 استعراض بعض القضايا الرتبوية وحتليلها. -

وصف المقرر الدراسي )مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة  .د
 البرنامج(. لأو دليالتعريفية 

 وصف عام للمقرر:
 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .21

 قائمة الموضوعات
دد ع

 األسابيع
ساعات 
 التدريس

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

1 2 

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

 2 1 ية اإلسالميةأهداف أصول الرتب
 2 1 اختبار نصفي

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

4 8 
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واالستنتاج، أسلوب احلوار،  أسلوب القدوة، الرتبية باملالحظةمنها ) أساليب الرتبية اإلسالمية
 بية باألحداث(الرت 

2 4 

 2 1 مؤسسات الرتبية اإلسالمية
 4 2 حتليل بعض القضايا الرتبوية يف ضوء أصول الرتبية اإلسالمية

 2 1 تطبيقات تربوية ملبادئ أصول الرتبية اإلسالمية
 2 1 االختبار النهائي

 
 إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها: .22
محاضرا 

 ت
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

 34 2 2   3٠ ساعات التدريس الفعلية
 2      2 الساعات املعتمدة

 
 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: .23

 
ات مخرجات التعلم للمقرر وفقًا لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجي .24

 تدريسها
 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  -
 ق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسثانياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم ثالثاً  -

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

 
 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

197 

 

 Curriculum Mapخريطة المنهج للمقرر 
 جدول مخرجات التعلم للمقرر

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر

 المعرفة 1
 احملاضرات، واملناقشات،  .لمقرريوضح املفاهيم الرتبوية ل 1-1

 اخلرائط الذهنية، احلوار،
 التعلم التعاوين.

 ،املشاركة أثناء احملاضرات
الواجبات  ،االختبارات

 .املنزلية
  .يلخص أسس الرتبية اإلسالمية 1-2
  يشرح أهداف ومصادر وخصائص الرتبية اإلسالمية. 1-3

 المهارات المعرفية 2
البحث العلمي، العصف  ليب الرتبوية يف حياته العملية.يستخدم األسا 2-1

الذهين، ورش العمل اجلماعي، 
 .اخلرائط الذهنية

ملف اإلجناز، االختبارات 
التحريري، تقييم العروض 

  العلمية.
 .حيلل بعض القضايا الرتبوية يف ضوء أصول الرتبية اإلسالمية 2-2
  .الرتبية اإلسالمية يستنبط املبادئ الرتبوية من أسس أصول 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
األنشطة اجلماعية، تبادل اآلراء  .يتقبل أراء اآلخرين برضا وامتنان 3-1

حول بعض املوضوعات الرتبوية، 
تقومي أداء الزميالت لبعض 
األنشطة، اخلرائط الذهنية، 
التعلم التعاوين تكوين فريق عمل 

 جبات املنزلية.إلجناز الوا

املناقشات واملشاركات، 
مالحظة تفاعل الطالبات 
يف مواقف خمتلفة، تقومي 

 الواجبات.

 يتعاون بإخالص مع زمالؤه أثناء القيام باألنشطة. 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
 ، التعلم التعاوين العصف الذهين التواصل مع الزمالء شفهيا وكتابيا. 4-1

املناقشة واحلوار، التواصل عرب الربيد 
 .العروض العلمية اإللكرتوين،

االختبارات املتنوعة ، تقومي 
الواجبات تقومي املناقشات 
اجلماعية، املالحظة، تكليف 
الطالبات بعروض صفية 
وتزويدهن بالتغذية الراجعة 

 التقوميية

 صورة أحباث ، خرائط يصنف املعلومات اخلاصة باملقرر يف 4-2
 ذهنية ، تقدمي عروض .
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 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
 ال تنطبق ال تنطبق ال تنطبق 5-1

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة،  م
 لخ(تقديم شفهي، مالحظة......ا

األسبوع 
المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %2 4 مناقشة حول ما درس خالل األسابيع الثالثة األوىل . 1
 % 4 6 مشروع فردي  ) خريطة مفاهيم ( 2
 % 4 7 مشروع مجاعي 3
 % 2٠ 8 االختبار النصفي 4
 % 1٠ 11-1٠-9 عرض الواجبات املنزلية ومناقشتها 5
 % 1٠ 12 ورشة عمل 6
 % 5٠ 15 اختبار هنائي 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .س
ترتيبات إتاحة 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(.
 املكتبية املخصصة للمقرر ) ساعتان ( . الساعات -
 االستشارات واالرشاد األكادميي ) أسبوعياً ( . -

 مصادر التعّلم .حح
 الكتب املقررة املطلوبة:-يف قائمة  –أدرج  .1
 هــ.السعودية، مطبعة رضا.1437باجابر، فاطمة سامل، أبعاد النظرية الرتبوية يف األصول اإلسالمية،  (1
 هـ. الرياض: دار املعرفة للتنمية البشرية.1427األصول والتطبيقات .–سالمية العجمي، حممد. الرتبية اإل (2
 هـ.السعودية: مكتبة الرشد.1424متويل، نبيل. العجمي، حممد. بنجر، آمنة. املدخل يف أصول الرتبية. (3
 يه الرشدهـ.السعودية: مكت1426علي سعيد. احلامد، عبد الراضي الرتبية اإلسالمية )املفهومات والتطبيقات(.  (4
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 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:-يف قائمة  –. أدرج 2
 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
1-wwwadabwafancom/dispaay/productasparticles  wwwtarbyatonanat 
2-http://wwwislam-onlinenet/muasir/arabic/mainmuslimasp 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. أدرج أي 4

 ال يوجد
 :المرافق المطلوبة .خخ

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .13
ومقاعد مرحية تساعد على العمل اجلماعي، قاعة دراسية تتسع خلمسني طالبة على األقل مزودة بطاوالت مستديرة 

ومكتبة صغرية تشتمل على املراجع واملواد العلمية املساعدة على حتقيق أهداف املقرر ويف مقدمتها مؤلفات علماء 
 املسلمني أنفسهم.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .14
 نقطة اتصال باإلنرتنت، السبورة الذكية. جهاز كمبيوتر ثابت، طابعة،

 مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .15
 جهاز عرض بروجي كتور، شاشة عرض

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره .تتت
 صوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خب .1

 احلوار واملناقشة، اعمال الطالبات، االختبارات.
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2

 احلوار والنقاش مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق هلم تدريس املقرر، ولديهم خربة باملقرر.
 إجراءات تطوير التدريس: .3

ورش العمل اخلاصة بالتدريس الفعال مع املشاركة والتفاعل أثناء التدريب واحلصول على متابعة الدورات و  -
 شهادات معتمدة.

http://www.adabwafan.com/dispaay/product.asp
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االتصال بأعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون نفس املقرر يف أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل  -
  نسخه منه للقسم.واالستفادة من خرباهتم وآرائهم مع كتابة تقرير حول ما يدور يف النقاش وتقدمي

متابعة ما يعرض يف االنرتنت حول املقرر والتعليم الفعال وكتابة تقرير عن ذلك وتقدميه للجنة الطوير واالعتماد  -
 األكادميي.

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

 ال يوجد
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .4

 ضعف يف املقرر.تبادل اآلراء مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسن املقرر لتحديد نقاط القوة ونقاط ال -
 القراءة املستمرة حول املقرر ومتابعة كل ما هو جديد وله عالقة به. -
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


