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  اخلطة الدراسية: 2 /1 /4

 ساعة( 46) برانمج الرتبية املقارنة اخلطة الدراسية: 2 /1 /4

 املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
الساعات 
 احملتسبة

 )معتمدة(

املستوى 
 األول

 3  مقرر اجباري طرق البحث العلمي  0206611-3
 2  مقرر اجباري (1التبية املقارنة ) 020160312-2
 2  مقرر اجباري (1السياسة التعليمية ) 020160513-2
 2  مقرر اجباري التبية والعوملة 020160314-2

املستوى 
 الثاين

 3  مقرر اجباري اإلحصاء التطبيقي 0206621-3
 2  مقرر اجباري اجتماعيات التبية 020160422-2
 2  مقرر اجباري املقارنةمناهج البحث يف  التبية  020160323-2
 2 (1التبية املقارنة ) مقرر اجباري (2التبية املقارنة ) 020160324-2

املستوى 
 الثالث

 2  مقرر اجباري النظرية التبوية اإلسالمية 020160131-2

 2  مقرر اجباري فلسفة التبية 020160232-2

 2  مقرر اجباري التبية املقارنة حلقة حبث يف  020160333-2

 2  مقرر اجباري النظرايت يف التبية املقارنة 020160334-2

 2  مقرر اجباري والتنمية يف دول العاملالتبية  020160335-2

املستوى 
 الرابع

  مقرر اختياري املعلم وتطويرهين تكو  020260143-2
2 

  مقرر اختياري املؤسسات التبويةإدارة  2-0205622

 2  مقرر اجباري التعليم العايل املقارن 020160342-2
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 2  مقرر اجباري التبية والتعددية الثقافية 020160343-2

 2  ياجبار مقرر  اإلجنليزيةابللغة التخصص  قراءات يف 020160344-2

 10 الرسالة
 

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 اسم املقرر: طرق البحث العلمي 

 (  3-0206611نفس )رمز املقرر: 
 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية:اسم  هـ 1440-2-10 اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية-قسم علم النفس  القسم: -لكليةا
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه

 (  3-0206611) نفس  طرق البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ثالث ساعاتاملعتمدة: . عدد الساعات 2
 املاجستري )متطلب كلية(. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 املستوى األول: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 ال يوجد. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7
 . منطالدراسة املتبع )اخت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ ليديةتققاعات احملاضرات ال
    

 - النسبة: - التعليم اإللكتوين
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة
    

  - النسبة: - أخرى تذكر
 تعليقات:

 األهداف
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 هدف املقرر الرئيس؟ما 

 ناهج وطرق البحث العلميبيقية اخلاصة مبواملهارات التطإكساب الطلبة األطر النظرية 
املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنتنت، والتغيريات يف لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط 

 احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.
 ث العلمي يف جمال العلوم التبوية والنفسية.ملناهج وطرق البح اجلوانب التطبيقيةالتكيز على  -
 متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -
 لمي.هج وطرق البحث العاستخدام قواعد البياانت اإللكتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة مبنا -
 .املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب -

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

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

ا، وحتديد املنهج البحثي املالئم البحث العلمي، وتدريبه على كيفية استخدامها وتطبيقههدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبناهج وطرق ي
 .انت، ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نتائجها وتفسريها، وكتابة التقرير النهائي للبحثجلمع وحتليل البيا

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 3 1 جودته( -جماالته  –خصائصه  –أهدافه  –البحث العلمي ) مفهومه

 -مستخلص الدراسة ابللغة العربية واإلجنليزية -خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي ) عنوان الدراسة 
نتائج الدراسة عرض  –منهج وإجراءات الدراسة  -اإلطار النظري والدراسات السابقة-املدخل إىل الدراسة

 املالحق ( –مراجع الدراسة  -حوث املقرتحةملخص نتائج الدراسة والتوصيات والب  –وتفسريها 
3 9 

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

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

1 3 

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

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

 3 1 خطوات إحراء البحوث النوعية
 3 1 البحث التحليلي( –البحث االثنوجرايف  –)البحث التارخيي تصاميم ومناهج البحث النوعي 

 3 1 معايري تقوميها( –حتدايهتا –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –صائصهاالبحوث املختلطة ) خ
 3 1 املختلطة وتقوميها. املناهج دراسة إجراء خطوات

 3 1 كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي.
 APA 1 3التوثيق يف قائمة املراجع ( وفقاً لـ –العلمي ) التوثيق يف املنت التوثيق يف البحث 

 
 .................................................... .................... لتحكيممالحظات جهة ا

 
 إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:

 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 
 48 - - - - 48 ليةساعات التدريس الفع

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

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

 يف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: ال يوجدالتعلم الفردي )الذايت االضا -عدد ساعات الدراسة 

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

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

واستاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر املستهدفة وطرق تقييمها 
 خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
 طرق التقومي للمقرراستاتيجيات التدريس  وطين للمؤهالتفقاً جملاالت اإلطار الخمرجات التعلم للمقرر و  م

 أن يكون قادراً على: الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1
 .ناهج وطرق البحث العلميأن يتعرف على األطر العلمية مل 1-1

احملاضرة ابستخدام  -
 العروض التقدمية.

واملناقشة املوجهة  واراحل -
 اهلادف.

التطبيقية ومهام األنشطة -
 األداء.
 

االختبارات 
 .القصرية

االختبارات 
 النصفية

االختبارات 
 النهائية

قاعدة أداء 
وصفية 

(Rubric) 
لتقومي األنشطة 
 ومهام األداء.

 أن يذكر خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي. 1-2
 ائية وكيفية اختبارها.أن يستعرض الفروض اإلحص 1-3
والنوعية  يتعرف على تصاميم ومناهج البحوث الكميةأن  1-4

 واملختلطة
 أن يستعرض طرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث الكمية 1-5

 والنوعية واملختلطة.
 أن حيدد معايري وشروط اختيار املنهج البحثي املناسب. 1-6
 العلميالتقرير النهائي للبحث  أن يتعرف على كيفية كتابة 1-7

 املهارات املعرفية 2
أن يصمم خمطط لسري العمليات لتحديد املنهج البحثي األمثل  2-1

 لتحليل البياانت على اختالف أنواعها.
 العصف الذهين -
استاتيجية التعلم  -

 االستكشايف
إحدى طرائق التعلم القائمة  -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
النشط، عاوين، التعلم الت

املعتمدة على تصميم مهام 
 األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء 
وصفية 

(Rubric) 
لتقومي األنشطة 

 ومهام األداء

أن حيدد الكفاايت واملهارات األساسية لالختيار الصحيح  2-2
 للمنهج البحثي األكثر مالئمة.

والنوعية ث الكمية أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات البحو  2-3
 واملختلطة ويفسرها.

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

أن ينظم العمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فعال، حلل  2-5
مشكالت معقدة توفرها مهمة األداء املعطاة، ويقتح منهجية 

 متكاملة حللها.
 ارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةهم 3
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 طرق التقومي للمقرراستاتيجيات التدريس  وطين للمؤهالتفقاً جملاالت اإلطار الخمرجات التعلم للمقرر و  م
أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسعيه  3-1

 الستثمارها إجيابياً.

 التعلم الذايت -
إحدى طرائق التعلم القائمة  -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، التعلم النشط، 
املعتمدة على تصميم مهام 

 .احلياةلسياق األداء وفقا 

تكليفات  -
 فردية

تكليفات  -
مجاعية )املشاريع 

البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت،  -
وتقومي األقران 
وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء 

وصفية 
(Rubric) 

لتقومي كل من 
)األنشطة ومهام 

  .األداء
مهارات  

 .االتصال 
مهارات  

العالقات 
  .الشخصية

حتمل املسؤولية، 
ضمن  والعمل
 فريق(

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

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

أقرانه يف جمموعته واجملموعات أن يتقبل التفاعل اهلادف مع  3-4
 بكفاءة ومتيز. ادة إذا أسندت إليهاألخرى، وميارس دور القي

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

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

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

أن يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقتح آراء هادفة أبسلوب  3-8
 .ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية، مناسب

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يستخدم املهارات املتصلة بتحديد املهمات والعمليات اليت  4-1

 التعلم الذايت -تتطلبها صياغة املشكالت وكيفية اختيار املنهج البحثي املالئم 
تقدمي تقرير  -

علمي 
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 طرق التقومي للمقرراستاتيجيات التدريس  وطين للمؤهالتفقاً جملاالت اإلطار الخمرجات التعلم للمقرر و  م
لفحص هذه املشكالت وطرق مجع البياانت وحتليلها ومن مث 

 تقييم النتائج.
إحدى طرائق التعلم القائمة -

لتعلم على مركزية املتعلم مثل ا
التعاوين، التعلم النشط، 
املعتمدة على تصميم مهام 

 األداء وفقا لسياق احلياة.

إلجراءات 
تطبيق أسلوب 

إحصائي 
 ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
التقومي الذايت،  -

وتقومي األقران 
وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة  -

أداء وصفية 
(Rubric) 

لتقومي كل من ) 
ة ومهام األنشط

 –األداء 
ت مهارا

 –االتصال 
مهارات تقنية 

املعلومات 
واملهارات 
 العددية (

أن حيسب أحجام العينات يف البحوث الكمية يف ضوء الطرق  4-2
 SPSSيدوايً وابستخدام برانمج  اليت مت دراستها

الربجميات احلاسوبية املناسبة أن حيلل البياانت البحثية ابستخدام  4-3
 استهاج حبثي من املناهج البحثية اليت مت در لكل منه

أن يُعد تقريرا وافيًا عن عمق الظاهرة والنتائج املتحصل عليها  4-4
 كمخرجات للبحوث الكمية والنوعية واملختلطة

أن ينجز مشروعًا حبثيا ابلتعاون مع جمموعته الستخدام منهج  4-5
، ويكتب تقريراً حبثي مالئم ملعاجلة بياانت يتم تطبيقها فعلياً 

يف احملاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة وافياً عن املشروع، ويعرضه 
 من أستاذ املادة وأقرانه.

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

لكتونية يف البحث أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإل 4-7
 وإيضاح النتائج والتوصيات العلمي، وحبث القضااي

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

5-1  

أن يؤدي الطالب عرضاً لنماذج من مناهج البحث املختلفة  -
واملختلطة ( وحتليلها للوقف على أهدافها )الكمية والنوعية 

ألهداف اليت ترمي وافتاضاهتا وتقييم تصاميمها يف ضوء ا
 لتحقيقها

 

إحدى طرائق التعلم القائمة 
على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، أو التعلم النشط، 
املعتمدة على تصميم مهام 

 األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء 
وصفية 

(Rubric) 
لتقومي الدقة يف 
تصميم وتناول 
عناصر املنهجية 
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 طرق التقومي للمقرراستاتيجيات التدريس  وطين للمؤهالتفقاً جملاالت اإلطار الخمرجات التعلم للمقرر و  م
اليت اختريت 

 .لتناول املشكلة

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

ي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاع م
 خل(مالحظة......ا

 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشتك 2
 %5 15 نتائجه وتفسريها خمتلط ( ومناقشة –نوعي  –تقدمي تقرير علمي إلجراءات حبث )كمي  3
 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4
 %15 8 الدراسياختبار  منتصف الفصل  5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم
ر الوقت الذي يتوقع أن ستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقداترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لال

 أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.يتواجد خالله 
وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي  -

 .اإلرشاد األكادميي هلم
 س للتواصل مع الطالب يف أي وقت حيتاجونه.تزويد الطالب ابلربيد اإللكتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدري -

 
 مصادر التعّلم

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:
 ت.النشر للجامعا . القاهرة: دارمناهج البحث يف العلوم النفسية والتبوية(. 2006أبو عالم، رجاء حممود ) -
 . القاهرة: عامل الكتب.بيناهتا إلكتونياً تصميم البحوث الكيفية: ومعاجلة (. 2006زيتون، كمال عبداحلميد ) -
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مدخل إىل مناهج (. 2007عباس، حممد خليل، نوفل، حممد بكر ، العبسي، حممد مصطفي، أبو عواد، فرايل حممد ) -
 والتوزيع والطباعة. امليسرة للنشر. عمان : دار البحث يف التبية وعلم النفس

 ه ، مناهجه وأساليبه، إجراءاته. عمان : بيت األفكار الدولية.(. البحث العلمي : أسس2001عليان، رحىب مصطفى ) -
البحث النوعي يف التبية وعلم (. 2014) أبو شعرية، خالد حممد يوسف عبد القادر، ، أبو شندي ، اثئر أمحد، غباري -

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

 ر العريب.) ترمجة: عالم ، صالح الدين حممود (. القاهرة : دار الفك والتصميم
- Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and 

. Boston, MA: Pearson.ed.) th(4 Evaluating Quantitative and Qualitative Research 
-Gurnsey, R.(2018). Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach 

Using Estimation. London: SAGE Publications. 
- Hesse-Biber, S. N. (2012). Mixed methods research: merging theory with 

practice. New York: The Guilford Press. 
-Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: 

Integrating diversity with quantitative & qualitative approaches. London: sage. 
-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: 

A Practical Introduction. London: SAGE Publications. 
Hill.-. New York: McGrawed.) th(3 How to Write a ThesisMurray, R. (2011). - 

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

 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:
International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods 

(IJQQRM) - 
Journal of Mixed Methods Research - 
can Psychological Association (APA)Ameri- 

-Journal of Statistics Education 
- Qualitative Research Journal 

 اإلنتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:املواد اإللكتونية ومواقع 

https://www.abjjad.com/author/2807169040/%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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http://journals.sagepub.com/home/mmr 
-and-quantitative-of-journal-http://www.eajournals.org/journals/international-

ijqqrm-methods-research-qualitative 
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qrj- 
- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, 

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

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

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

https://www.transana.com/ 
 Nvivoبرانمج للبياانت املكتوبة  -

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

https://www.maxqda.com/ 
 QSR N6برانمج  -
-Software-Analysis-Data-tativehttps://www.amazon.com/Quali

Windows/dp/B008443A7E 
 

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

 
 املرافق املطلوبة

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

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.transana.com/
https://www.transana.com/
https://www.transana.com/
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
https://www.maxqda.com/
https://www.maxqda.com/
https://www.maxqda.com/
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 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالب 20

 وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:اضرات، واملختربات، املباين )قاعات احمل
 طالب 20يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آيل 20قاعة دراسية تتسع لـ 

 البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض 
 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل : 

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

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره
 استاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

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

 استاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 للطالب .لتكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم ا –
 )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً.تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء  -

 إجراءات تطوير التدريس:
تمثل يف تبادل الزايرات واخلربات تدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة ال -

 التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.واالستشارات بني النظراء )األقران( يف 
 .دوات واملؤمترات العلميةإجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  املشاركة يف الن -
يات احلديثة ىف التدريس حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيج -

 لالستفادة منها.
اث استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحد -

 تعديالت يف حمتوي املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.
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إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل  إجراءات التحقق من معايري
 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع

 التعلم ابلقسم.مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج جمتمعات  -
 تدقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي التخصص. -
 قران( يف تدريس املقرر جبامعات أخرى.االختبارات النهائية مع النظراء )األ التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من -

 للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط 
اء التعديالت الالزمة تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجر  -

 للتطوير والتحديث ووضع خطط التحسني املستقبلية.
اءات تطويره من قبل النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة مراجعة تقييم املقرر وإجر  -

 الداخلية لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
ت احلديثة، مع  اصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقًا للمعطيار التعلم اخلحتديث مصاد -

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

SWOT Analysis  نقاط القوة/ نقاط الضعف ، الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، استناداً ملعايريNAQAAE  ألسس
 .الوطينلالعتماد  التخطيط االسرتاتيجي

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:
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 (1اسم املقرر: الرتبية املقارنة )
 2-020160312رمز املقرر: 

 .جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-2-29اتريخ التوصيف 
       -واملقارنة..الرتبية اإلسالمية الرتبية          القسم:     -الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 2-020160312(  رمزه: 1) . اسم املقرر الدراسي ورمزه:  التبية املقارنة1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 يف التبية املقارنة )متطلب قسم( . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 املقرر الدراسي: املستوى األوللدراسي الذي يعطى فيه . السنة أو املستوى ا4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 ة مع هذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات املتزامن6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7
 نطبق(:. منط الدراسة املتبع )اخت كل ما ي8

 % 60 النسبة: * قاعات احملاضرات التقليدية
    

 % 10 النسبة: * التعليم اإللكتوين
    

 % 10 النسبة: * )تقليدي وعن طريق اإلنتنت(تعليم مدمج 
    

 % 5 النسبة: * ابملراسلة
    

 أخرى تذكر
* 

 % 15 النسبة:
 

  تعليقات:
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 األهداف
 س؟ما هدف املقرر الرئي -1

 ملقارنة.ا لتبويةا لدراساتا وأمهية وتطورهاالتارخيي لتبيةاملقارنةا طبيعةتعرف الطالب  -
 املقارنة. التبية جمال يف ملصطلحات بعضا على الطالب تعرف
 فيها. البحث ومنهجية املقارنة الدراسات جماالت تعرف
 اجل من فيها املؤثرة والعوامل والقوى املتقدمة، وشبه املتقدمة الدول يف التعليم نظم مناذج بعض على الطالب تعرف

 بينها . واالختالف التشابه جلوانب معقول فهم إىل التوصل
 بينهما والتشابه االختالف مدى إىل للتوصل تعليميني نظامني بني مقارنة إجراء على عمليا الطالب تدريب

 املقارنة . حمصلة النهائية والنتائج وإصداراألحكام
 
املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -ي خطط إبجياز أاذكر  -2

 اإلنتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.
 شرة التعريفية أودليل الربانمج(.ة يف الناملستخدم)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها وصف املقرر الدراسي 

 وصف عام للمقرر:
 .التعليمية فها والعوامل املؤثرة يف النظمورها وأهدامبفهوم التبية املقارنة ومراحل تط يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 4 2 التعريف ابلتبية املقارنة -1
 4 2 نشأة وتطور التبية املقارنة -2
 6 3 أهداف التبية املقارنة وجماالهتا. -3
 6 3 ميةثرة يف النظم التعليالعوامل والقوى املؤ  -4
 6 3 األطر املنهجية والتحليلية يف التبية املقارنة -5

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

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 32     32 الساعات املعتمدة
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 ايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:علم الفردي )الذايت اإلضالت -عدد ساعات الدراسة 
 

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

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

واستاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من 
 جماالت التعلم.

 Curriculum Mapمنهج املقرر  خريطة
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر رر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتتعلم للمقخمرجات ال م
 املعرفة 1
حملاضرات ،املناقشات ا ورهافهوم التبية املقارنة ومراحل تطمأن يتعرف الطالب على  1-1

 الصفية.
 االختبارات الفصلية

تقييم الواجبات  الواجبات املنزلية أهداف التبية املقارنة وجماالهتا.أن يتعرف الطالب على  1-2
 واألحباث

 املهارات املعرفية 2
 االختبارات . ارنةمهارات التحليل واملق ميةثرة يف النظم التعليالعوامل والقوى املؤ أن يدرك الطالب  2-1
 اعدد أوراق  حبثية طرح األسئلة واملناقشة األطر املنهجية والتحليلية يف التبية املقارنةأن يتفهم الطالب  2-2
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
املعقدة ويصدر  قضااي التبية املقارنةأن يتعامل بثبات وحساسية مع  3-1

 أحكاماً عادلة وصحيحة.
املنافسة واملشاركة اجلماعية  مهارات احلوار واالستماع والعمل التعاوين

 واألحباث
أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى، أن يتقبل التفاعل اهلادف مع  3-2

 بكفاءة ومتيز. ادة إذا أسندت إليهوميارس دور القي
 تكليفات فردية التعلم الذايت

 تكليفات مجاعية -
 ت العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارا 4
 تت أن يستخدم املهارات املتصلة بتحديد املهمات والعمليات اليت 4-1

 املنهجية يف الرتبية املقارنة اإلجراءات تتطلبها
إعطاء واجبات تعتمد  التعامل مع الكمبيوتر

 املواقع اإللكتونية
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر رر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتتعلم للمقخمرجات ال م
استخدام اإلنتنت  والربيد  العوامل املؤثرة يف املقارنة تربواي. أن يُعد تقريرا وافياً عن 4-2

 اإللكتوين
 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
يف التبية أن يؤدي الطالب عرضاً لنماذج من مناهج البحث  - 5-1

وحتليلها للوقف على أهدافها وافتاضاهتا وتقييم  املقارنة
 ألهداف اليت ترمي لتحقيقهاتصاميمها يف ضوء ا

 

إحدى طرائق التعلم القائمة على مركزية 
املتعلم مثل التعلم التعاوين، أو التعلم 
النشط، املعتمدة على تصميم مهام األداء 

 وفقا لسياق احلياة.

 (Rubric)قاعدة أداء وصفية 
لتقومي الدقة يف تصميم وتناول 
عناصر املنهجية اليت اختريت 

 .لتناول املشكلة
5-2    

 
 الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل 

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

 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

 % 5 طوال الفصل الدراسي املشاركة الصفية 1
 % 5 والثالث عشرالثاين عشر  تقدمي عرض عن موضوعات املقرر 2
 % 20 التاسع االختبار النصفي 3
 % 10 الرابع عشر ات املادة العلميةحول موضوع اعداد  حبث 4
 % 60 السادس عشر االختبار النهائي 5
6    

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

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.يتواجد 
 ( ساعتان2الساعات املكتبية املخصصة للمقرر )

 االستشارات واإلرشاد االكادميي )أسبوعيا(
 مصادر التعّلم

 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1
 م(200مقدمة يف التبية املقارنة د فؤاد أمحد حلمي، النهضة العربية. القاهرة)-1
 التبية املقارنة دراسات يف نظم التعليم. د شبل بدران -2
 هـ(1418التبية املقارنة منهج وتطبيق. عبد الغين عبود وآخرون. دار الفكر العريب. القاهرة )-3
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 م(2003املقارنة املنهج األساليب التطبيقات. شاكر فتحي أمحد ومهام بدراوي زيدان. جمموعة النيل العربية. )التبية -4
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
 . املواد اإللكتونية ومواقع اإلنتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 مية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعلي. 4

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

 وغريها(:وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 
 لربجميات وغريها(:ياانت، واللوحات الذكية، وامصادر تقنية )أدوات عرض الب .2
 
 هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة  .3
 

 
 حممد عيسى فهيمد.  اسم منسق الربانمج:
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 (1سم املقرر: السياسة التعليمية )ا
 2-020160513رمز املقرر: 

 اسم املؤسسة التعليمية        جامعة أم القرى ه26/2/1440اتريخ التوصيف:  
 التبية اإلسالمية واملقارنة.  -التبيةالقسم:  -الكلية

 ا.التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 (.2-020160513( رمزه )1) . اسم املقرر الدراسي ورمزه:  السياسة التعليمية1
 عدد الساعات املعتمدة: )ساعتان( .2
 "متطلب قسم. )السياسات التعليمية(يف . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برامج املاجستري 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 الدراسي: املستوى األولي يعطى فيه املقرر . السنة أو املستوى الدراسي الذ4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6
 العابدية للطالب –. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الزاهر للطالبات 7
 ل ما ينطبق(:)اخت كاسة املتبع . منط الدر 8
 %50 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية-أ

    
 %10 النسبة: √ التعليم اإللكتوين-ب
    
 %10 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنتنت(-ج
    
 %30 النسبة: √ ابملراسلة-د

    
   النسبة:  أخرى تذكر-ه

 تعليقات:

 
 األهداف
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 املقرر الرئيس؟ما هدف 
 .تعليمية والتبويةإعداد وأتهيل ابحثني قادرين على فهم وحتليل وتقومي السياسات التعليمية، وقادرين على الربط بني السياسات العامة للدولة والسياسة ال

 :ن يكون الطالب قادر علىويتوقع ابنتهاء تدريس املقرر أ
 ية.ا األساسومفاهيمهتعرف ماهية السياسة التعليمية  -
 اإلملام أبمهية السياسة التعليمية وعالقتها ابلسياسة العامة. -
 تعرف العالقة بني السياسة التعليمية والنظام التعليمي. -
 إدراك غاايت وأهداف السياسة التعليمية. -
 حتليل خصائص السياسة التعليمية. -
 اإلملام مبقومات السياسة التعليمية. -
 لتعليميةلسياسة اثرة يف ااستيعاب العوامل املؤ  -
 تعرف مراحل صياغة السياسة التعليمية. -
 تعرف املؤسسات املسؤولة عن صنع السياسات التعليمية. -
 حتليل ونقد السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية. -

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

 .املراجعة الدورية للخطة الدراسية للمقرر يف جملس القسم 
 .تقدمي املقتحات بصفة دورية لتحسني املقرر وتطويره وحتديث مراجعه 
 يا وعمليا.دة من املقرر علماستطالع آراء الطالب يف االستفا 
 .تصفح املواقع اإللكتونية للوصول للمعلومات املطلوبة 
 .تتبع موضوعات املقرر ومفرداته على مواقع اجملالت والدورايت العربية والعاملية األجنبية 

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

 للمقرر:وصف عام 
وحتليل وثيقة التعليم ابململكة ومقارنتها  استيعاهبا منمبادئها ومتكني الطالب وأمهيتها وأهم أهافها و  للسياسة التعليمية، األساسية املفاهيم املقرر هذا يتناول

 ابلسياسات التعليمية لغريها من الدول املتقدمة يف جمال التعليم
 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 مفهوم السياسة التعليمية وأمهيتها. 
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 2 1 وأهداف السياسة التعليمية.ت غااي 
 2 1 خصائص السياسة التعليمية. −
 4 2 مقومات ومكوانت السياسة التعليمية. -
 4 2 العوامل املؤثرة يف السياسة التعليمية. -
 2 1 السياسة التعليمية.مراحل صياغة  -
 4 2 املؤسسات املسؤولة عن صنع السياسات التعليمية )الرمسية وغري الرمسية(. -
 4 2 هوم النظام التعليمي وعالقته ابلسياسة التعليمية.فم -
 4 2 رؤية نقدية لوثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية -

 2 1 االختبار النصفي
 2 1 النهائياالختبار 

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

 
 إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:

 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 
 30     15×2 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة
 

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

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

 
 يجيات تدريسهاوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ال

 اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً 
 ت التعلم املستهدفة.تيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجااستا: ضع اثنياً 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Quran University 
Deanship of Graduate Studies 

 

84 

 

ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً 
ات تعلم يف كل جمال من جماالت تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجواستاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية 

 التعلم.
 

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
احملاضرة الدراسية ، املناقشة واحلوار، التعلم طريقة  أهم املفاهيم املتعلقة ابلسياسات التعليمية.رف يتع 1-1

ابالكتشاف ، عصف ذهين، التعلم التعاوين استخدام 
أساليب التعلم الذايت من خالل شبكة املعلومات 

 )اإلنتنت(.

املناقشة، تقييم أوراق العمل 
التقييم والتكليفات، تقييم التقارير ، 

 الذايت
 ) تقييم األقران(.

 ابملبادئ واملنطلقات للسياسات التعليمية.اإلملام  1-2

 املهارات املعرفية 2
 -استاتيجية التساؤل الذايت -طريقة البيان العملي  تكوين إطار مفاهيمي شامل عن السياسة التعليمية. 2-1

الناقد  استاتيجية التفكري –استاتيجية التفكري التأملي 
التعلم النشط والتعاوين استخدام آليات واستاجتيات  –
. 

تقييم أوراق العمل تقييم    -املالحظة 
تقييم  –العروض العملية من قبل األقران 

 املناقشات الصفية.  -البحوث 
 التعرف على خصائص السياسة التعليمية ومقوماهتا. 2-2
 برز العوامل املؤثرة فيها.الوعي أبمهية السياسة التعليمية، وأ 2-3

   استيعاب غاايت وأهداف السياسة التعليمية. 2-4
حتليل وثيقة التعليم يف اململكة العربية السعودية ونقدها نقدا  2-5

 موضوعيا.
مقارنة مناذج من السياسات التعليمية املعاصرة يف بعض دول  2-6

 عودية.العامل. لالستفادة منها يف اململكة العربية الس
 العالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات  3
القدرة  على العمل الفردي املستقل يف أداء بعض التطبيقات  3-1

 وتقدمي التكليفات الفردية املطلوبة.
تكليف الطلبة أبعمال  -املناقشة واألنشطة اجلماعية 

ومهام داخل جمموعات العمل. استاتيجية العصف 
 الذهين.

 

تام الطلبة _ تقييم اح املقننة املالحظة
لقوانني العمل اجلماعي والتزامهم هبا. 
مالحظة العالقات الشخصية وتناول 
األدوار بني الطلبة أثناء ممارسة األنشطة 
 املرتبطة ابملقرر. تقييم دفت التقييم الذايت.

التعاون مع فريق العمل إلجناز املهمة أو النشاط بشكل متقن  3-2
 ومتميز.

حتمل املسئولية من خالل االلتزام حبضور احملاضرات القدرة على  3-3
 ومواعيدها ، وأداء الدور املسند له يف فريق العمل.
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خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

القدرة على العمل بفاعلية يف جمموعات عمل تعاونية إلجناز  3-4
 املهام املكلف هبا.

 القدرة على التقومي الذايت 3-5
 املعلومات واملهارات العدديةنية مهارات االتصال ومهارات تق 4
تنمية مهارات التعامل مع الكمبيوتر يف تقدمي عروض تقدميية  4-1

 )بور بوينت(.
البيان العملي ) العروض التوضيحية من جانب أستاذ 

التفاعل مع املوقع  –طريقة التمارين  –املقرر ( 
  -والربيد اإللكتوين(  –الشخصي لعضو هيئة التدريس 

تدريب  –تقدميية من جانب الطلبة  وضعر وعمل 
الطلبة على استخدام تقنية املعلومات يف البحث على 
الشبكة الدولية للمعلومات ) واالنتنت( عن املفاهيم 
واملوضوعات املرتبطة ابملقرر إلجناز األعمال 

 والتكليفات(.

التقسسم الذايت وكتابة التقارير وأوراق 
ية التقدمياستخدام العروض  –العمل 

مالحظة  -عرض اخلطط البحثية  عند 
 –أداء الطلبة أثناء استخدام اإلنتنت 

تقومي املعلومات اليت حصل عليها الطلبة 
 من خالل النت.

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

4-3 

 املالحظات.التواصل مع الزمالء وتقبل 

 ية احلركية )إن وجدت(ت النفساملهارا 5
   الينطبق 5-1

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

 %60 يف املوعد احملدد االختبار النهائي 1
 %20 الثامن االختبار النصفي 2
 %10 طوال الفصل الدراسي نقدا موضوعيا حتليل بنود سياسة التعليم يف اململكة ونقدها 3

تقدمي ورقة عمل تقارن السياسة التعليمية ابململكة بدولة أخرى من الدول املتقدمة يف  4
 %10 الفصل الدراسيطوال  جمال التعليم.

 % 100  اجملموع 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم
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ع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد ة لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمي
 أسبوع(.خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 ساعات(. 4الساعات املكتبية املخصصة للمقرر )
 االستشارات واإلرشاد األكادميي )أسبوعياً(.

 التواصل عرب الربيد االلكتوين.
 ادر التعّلم:صم

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 اجملموعة العربية للتدريب والنشر.، القاهرة. تظوير التعليم يف ضوء جتارب بعض الدول( .2012إمساعيل، منار حممد.) −
شر احلسني، أمحد مصطفى. ، اإلسكندرية:.دار الوفاء لدنيا الطباعة والنالسياسات التعليمية وصنع القرار(. 2003بكر، عبد اجلواد السيد.) −
 ، عمان: املركز العلمي للدراسات السياسية.مدخل إىل حتليل السياسات العامة(. 2002)

 ، دار الفكر، عمان.املفاهيم واملداخل والتطبيقات -حتليل السياسات التبوية وختطيط التعليم(. 2009بيومي، كمال حسين.) −
 ، مكتبة الرشد، الرايضالسعودية رؤية احلاضر واستشراف املستقبل ملكة العربيةالتعليم يف امل(  2007احلامد وآخرون، حممد )  −
 ، مكتبة العبيكان، الرايضهيم وخرباتالسياسة التعليمية مفا( 2007احلريب، سعود هالل ) −
 ، خوارزم العلمية، جدةالسياسة التعليمية والتنمية( 2007حكيم، عبد احلميد عبد اجمليد )  −
 ، ايتاك للطباعة والنشر، القاهرةنظام التعليم وسياسته( 2012عبد اجمليد)حكيم، عبد احلميد  −
 ، الدار املصرية اللبنانية، القاهرةالكارثة واألملمستقبل التعليم العريب بني ( 2008خضر، حمسن ) −
 ، دار اخلرجيي، الرايضنظام التعليم يف اململكة العربية السعودية( 2004السنبل وآخرون، عبد العزيز) −
 ، مؤسسة طيبة، القاهرةالسياسة التعليمية بني الواقع واملأمول( 2011شعالن، عبد احلميد عبد الفتاح) −
 ، دار الفارايب، بريوت.قضااي التبية والسياسة التعليمية يف( 2007عامل، مهدي) −
 لرايض، مكتبة الرشد، اسياسة التعليم ونظامه يف اململكة العربية السعودية( 2005العقيل، عبد هللا) −
(، القاهرة: 4لعدد )،سلسلة التبية واملستقبل العريب، ا ختطيط السياسة التعليمية والتحدايت احلضارية املعاصرةعيد، سعاد حممد.)د.ت(. −

 مكتبة االجنلو املصرية.
 ،دار املسرية، عمانالدراسات املستقبلية منظور تربوي( 2003فلية،فاروق، والزكي،أمحد) −
 ت العلمية والتقارير وغريها(:عية األساسية )اجملال. أدرج املواد املرج2
 االجتماعي وغريها:. املواد اإللكتونية ومواقع اإلنتنت ومواقع التواصل 3
− .htm186http://www.ulum.nl/a www.scirp.org/journal جملة العلوم اإلنسانية  : 
 https://uqu.edu.sa/libعزيزهللا بن عبد ال مكتبة امللك عبد −
 http://shamela.wsاملكتبة الشاملة −
 https://www.kfcc.gov.sa امللك فهد الثقايفاملكتبة الرقمية مبركز  −

http://www.scirp.org/journal
https://www.kfcc.gov.sa/
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 htpps://www.kfcris.com/arمركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  
 عليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:د تموا. 4
−  

 
 .................................................... .................... التحكيممالحظات جهة 
 املرافق املطلوبة

املقاعد داخل القاعات الدراسية واملختربات، وعدد قرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد لبات املبنين متط
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:
ومكتبة صغرية تشتمل على املراجع واملواد طاوالت مستديرة ومقاعد مرحية تساعد على العمل اجلماعي، ( طالب مزودة ب15) قاعة دراسية تتسع ل

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

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

 ( اثبتة . نقطة اتصال ابإلنتنت.data showجهاز عرض بروجيكتور اثبت ، شاشة عرض )
 اءات تطويره :تقومي املقرر الدراسي وإجر 

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

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

 التقييم الذايت لعضو هيئة التدريس وفق حمكات التقييم.
 .إجراءات تطوير التدريس:3

 متابعة الدورات اخلاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.
 يا.االتصال أبعضاء هيئة التدريس لنفس املقرر يف اجلامعات األخرى حمليا ودول

 عال وكتابة تقرير عن ذلك وتقدميه للجنة التطوير واالعتماد الرباجمي.متابعة ما يعرض يف االنتنت حول املقرر والتعليم الف
ة .إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصور 4

 ريس من مؤسسة أخرى(:لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تددوريٍة 
 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة النظراء.

 تدقيق عينة من مناذج أنشطة الطالب وتكليفاهتم من قبل النظراء يف القسم.
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 سي والتخطيط لتطويره:.ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدرا5
 التدريس الذين يدرسون املقرر لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف املقرر .تبادل اآلراء مع أعضاء هيئة 

 القراءة املستمرة حول املقرر ومتابعة كل ما هو جديد مما له عالقة به يف قواعد البياانت والدورايت العلمية املتخصصة.
         حلميد بن عبد اجمليد حكيم                    عبد اأ.د.  اسم منسق الربانمج:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Quran University 
Deanship of Graduate Studies 

 

89 

 

 اسم املقرر: الرتبية والعوملة
 (2-020160314: )رمز املقرر

 . جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية: هـ1440 – 2-26اتريخ التوصيف:
 ةسالمية واملقارنقسم الرتبية اإل -القسم:كلية الرتبية-لكليةا

 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر 
 209641 -2 -. اسم املقرر الدراسي ورمزه: التبية والعوملة 1

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .1
 (متطلب قسماجستري يف التبية املقارنة ) امل. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .2

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

 املستوى األول -. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: السنة األوىل من مرحلة املاجستري )تربية مقارنة( 4 .3
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .4
 إن وجدت(: ال يوجدات املتزامنة مع هذا املقرر )تطلب. امل6 .5
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .6

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

 60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية

    

 10 النسبة: √ التعليم اإللكتوين

    

 10 النسبة: √ اإلنتنت(مدمج )تقليدي وعن طريق يم تعل

    

 5 النسبة: √ ابملراسلة
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 15 النسبة: √ أخرى تذكر
 

 تعليقات:

 

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

السبل ملواجهة  دراسة مفهوم العوملة وحتليل أبعاد هذه الظاهرة وقياس أتثرياهتا على اجملال التبوي عرب الثقافات، وبيان أفضل
 التحدايت املصاحبة للعوملة . 

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

 

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

 :وصف عام للمقرر
وطة واالدوار التبوية املن مبفهوم العوملة وأهم معاملمها وانعكاساهتا على منظومة التبية والتعليم الطالبهدف هذا املقرر إىل تعريف ي

 بعناصر العملية التعليمية يف جماهبة سلبيات العوملة.

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
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 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 4 أسبوعان ماهية العوملة: رؤية نظرية -1

 4 عانبو أس والعوملةسياسات التعليم  -2

 4 أسبوعان املنهج الدراسي والعوملة -3

 4 أسبوعان العوملة ومتطلبات السوق من القوى العاملة -4

 4 أسبوعان التعليم العايل وحتدايت العوملة  -5

 4 أسبوعان تنمية قدرات املعلم يف ظل العوملة  -6

 4 أسبوعان نقد العوملة والعوملة البديلة -7

 
   : إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها .2
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 32     32 الساعات املعتمدة

 
 ( 4التعلم الفردي )الذايت اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 

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

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً  -
 : ضع استاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اً نياث -
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: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة اثلثاً  -
ظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات اً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحتقييمها واستاتيجيات تدريسها لتشكل معوطرق 

 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 االختبارات احملاضرة، املناقشات الصفية أن يتعرف الطالب ماهية العوملة، وجماالهتا. 1-1

تقييم الواجبات  الواجبات املنزلية واألحباث عكاسات العوملة على منظومة التبيةأن يتعرف الطالب ان 1-2
 واألحباث

 املهارات اإلدراكية 2
 احلوار واملناقشة مهارة التحليل واملقارنة العوملة على السياسة التعليمية.أن يدرك الطالب ما تفرضه  2-1

 والتقييم الفصلي واملناقشةوطرح األسئلة  وق العملما تفرضه العوملة على س ان حيلل الطالب 2-2

 وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية  3
اليت أن يتعامل بثبات وحساسية مع القضااي األخالقية املعقدة  3-1

 ويصدر أحكاماً عادلة وصحيحة.تفرضها العوملة 
املناقشة واملشاركة  مهارات احلوار، واالستماع 

 اجلماعية

جيدة أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة  3-2
 حول دور التبية يف مواجهة العوملة

 واألحباث والعمل التعاوين 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 الكمبيوترمهارة التعامل مع  عالقة العوملة ابلتعليمأن يُعد تقريرا وافياً عن   4-1
استخدام االنرتنت والربيد 

 والبوربوينتااللكرتوين 

 تدريب الطالب
على استخدام 

 التقنية

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 حول اتثري العوملة على منظومة التبيةأن يؤدي الطالب عرضاً  - 5-1

 
إحدى طرائق التعلم القائمة 
على مركزية املتعلم مثل التعلم 

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

التعاوين، أو التعلم النشط، 
املعتمدة على تصميم مهام 
 األداء وفقا لسياق احلياة.

الدقة يف تصميم 
وتناول عناصر 

املنهجية اليت اختريت 
 .لتناول املشكلة
 
 

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

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

 لتسليمه
نسبته من 

 التقييم النهائي

طوال الفصل  املشاركة الصفية 1
 الدراسي

%5 

2 
الثاين عشر  تقدمي عرض عن موضوعات املقرر

 والثالث عشر
5% 

 %20 التاسع االختبار النصفي  3

 %10 الرابع عشر إعداد حبث حول موضوع املادة العملية  4

 %60 السادس عشر االختبار النهائي  5

6    
 كادميي للطالب ودعمهماد األاإلرش .د

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

 2الساعات املكتبية املخصصة للمقرر 
 وعيااإلرشاد األكادميي أسبارات و االستش

 مصادر التعّلم .ه
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 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 قضااي تربوية يف عصر العوملة وما بعد احلداثة/ د. سامي نصار •
 التبية والعوملة ماجد عرسان الكيالين. •
 العوملة والتبية أمحد العلي.  •
 العوملة من االقتصاد إىل االيدولوجيا عبد القادر تومي •

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

GlobalEducationfromThoughttoActioned. Kenneth A. Tye 
ed. kenneth A. Tye 

 املرافق املطلوبة
القاعات الدراسية واملختربات، وعدد عد داخل بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقا

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 قاعات دراسية جمهزة تقنياً.املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:

 أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر.م استخدا

 (.Smart Boardالسبورات الذكية )

 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية.

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

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

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

 تطوير التدريس: إجراءات
 متابعة ما يستجد يف جمال األصول االجتماعية للتبية والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية. -
 ريس.تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدورش عمل ودورات  -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكتوين. -

مستقلني، إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 
 رى(:و عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخوالتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أ

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

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

                              سى فهيمد. حممد عي اسم منسق الربانمج:
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 اسم املقرر: إحصاء تطبيقي
 (  3-0206621رمز املقرر: )

 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية: هـ 1440-2-8 اتريخ التوصيف:
 كلية الرتبية-النفس قسم علم  القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 (     3-0206621)نفس   إحصاء تطبيقي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2
 املاجستري  ) متطلب كلية ( يف القياس والتقومي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 إعداد قائمة بكل هذه الربامج( )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من
 املستوى الثاين: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4
 مناهج وطرق البحث العلمي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 ال يوجدر الرئيس للمؤسسة التعليمية: قرر، إن مل يكن يف املق. فرع أو فروع تقدمي امل7
 . منط الدراسة املتبع )اخت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية
    

 - النسبة: - التعليم اإللكتوين
    

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

 - بة:نسال - ابملراسلة
    

  - النسبة: - أخرى تذكر
 تعليقات:

 

 األهداف
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة ابإلحصاء التطبيقي

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

 نفسية.التكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء يف جمال العلوم التبوية وال -
 اصل يف هذا التخصص.متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احل -
 استخدام قواعد البياانت اإللكتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابإلحصاء التطبيقي. -
 .ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالباملراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف  -

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

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

البياانت اإلحصائية، والتوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية، يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بعلم اإلحصاء، ومجع وتبويب  -
وض اإلحصائية واختبارها، ومقاييس النزعة املركزية ومقاييس التشتت ومقاييس العالقة، والدرجة املعيارية والرتبة املئينية، واإلحصاء االستداليل، والفر 

 وفرضيات استخدامه. والداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي، واختبار "ت "
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

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

 –املتوسط التوافقي  –املتوسط اهلندسي  –املنوال  –ط الوسي –ية ) املتوسط مقاييس النزعة املركز 
 املتوسط املرجح "املوزون"(

1 3 

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

2 6 

 –لاالرتباط الثنائي األصي –االرتباط اجلزئي  -رتيباالرتباط ال –مقاييس العالقة )االرتباط التتبعي 
 املتعدد(االرتبط 

2 6 

 3 1 التوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية
 3 1 التائية ( والرتبة املئينية –الدرجة املعيارية ) الزائية 
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 3 1 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل
 3 1 الفروض اإلحصائية واختبارها

 3 1 وة االختبار اإلحصائيحصائية وقالداللة اإل
 3 1 وفرضيات استخدامهاختبار "ت " 

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

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

 
 إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:

 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 
 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

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

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

 
 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهااً وفقخمرجات التعلم للمقرر 

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

معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من  ها لتشكلات تدريسواستاتيجي
 جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
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 القدرة على: الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1
 أن يتعرف على االحصاء الوصفي واالستداليل 1-1

احملاضرة ابستخدام العروض  -
 التقدمية.

 احلوار واملناقشة املوجهة اهلادف. -
 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-
 

 -االختبارات القصرية  -
 ات النصفيةاالختبار 

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي األنشطة
 ومهام األداء.

 أن يتعرف على الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي 1-2
 أن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3
يب اإلحصائية موضوع حيدد الشروط الالزمة الستخدام األسالأن  1-4

 الدراسة
 أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها 1-5
 أن حيدد معايري وشروط اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب. 1-6
أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقياً للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-7

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

 لتحليل البياانت على اختالف أنواعها. .
 العصف الذهين -
 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

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

 اء وفقا لسياق احلياة.مهام األد

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي األنشطة
 ومهام األداء

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

 املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها.أن يناقش نتائج  2-3
املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته  عددا من أن يقرتح 2-4

 ومشاريعه.
أن ينظم العمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فعال، حلل مشكالت  2-5

 حللها.معقدة توفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجية متكاملة 
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
لنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسعيه الستثمارها الثقة اب أن يلتزم 3-1

 إجيابياً.
 التعلم الذايت -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

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

 األداء وفقا لسياق احلياة.مهام 

 تكليفات فردية -
تكليفات مجاعية )املشاريع  -
 لبحثية والعملية(ا

التقومي الذايت، وتقومي األقران  -
 وتقوم األستاذ ابستخدام:

خالقية املعقدة ويصدر أن يتعامل بثبات وحساسية مع القضااي األ 3-2
 يحة.أحكاماً عادلة وصح

 وتسليمها يف الوقت احملددأن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر  3-3
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أن يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى،  3-4

 بكفاءة ومتيز. وميارس دور القيادة إذا أسندت إليه
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي كل من
 –)األنشطة ومهام األداء 

مهارات  –مهارات االتصال 
حتمل  –العالقات الشخصية 

 املسؤولية، والعمل ضمن فريق(

ات التعلم األخرى يف ضوء قاعدة أداء قرانه يف جمموعأن يقوم أداء أ 3-5
 األداء.وصفية يتم تصميمها لتقومي مهام 

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

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

، اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبأن يتفاعل مع أقرانه يف  3-8
 .ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يب اإلحصائية أن يعاجل بياانت مولدة لكل أسلوب إحصائي من األسال 4-1

 اليت مت دراستها يدوايً 

 التعلم الذايت -
التعلم القائمة على إحدى طرائق -

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

 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

تقدمي تقرير علمي إلجراءات  -
تطبيق أسلوب إحصائي 

 وتفسريها. ومناقشة نتائجه
التقومي الذايت، وتقومي األقران  -

 وتقوم األستاذ ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  ( لتقومي كل من
 –األنشطة ومهام األداء 

مهارات  –مهارات االتصال 
تقنية املعلومات واملهارات 

 العددية (

أن حيلل بياانت مولدة ابستخدام الربجميات احلاسوبية لكل أسلوب  4-2
 ألساليب اإلحصائية اليت مت دراستهاإحصائي من ا

تقريرا وافيًا عن النتائج املتحصل عليها كمخرجات للربجميات أن يُعد  4-3
 ليت مت حساهبا يدوايً احلاسوبية لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اب

أن ينجز مشروعًا حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت مقياس  4-4
ويعرضه فعليًا، ويكتب تقريراً وافياً عن املشروع، )استبانة( يتم تطبيقه 

 يف احملاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.
أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها  4-5

 بشكل انقٍد واستقراء النتائج واالستنتاجات.
ت اإللكرتونية يف البحث العلمي، أن يستخدم التقنية وقواعد املعلوما 4-6

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصياتث وحب
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
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5-1  
أن يستخدم الطالب الربجميات احلاسوبية ملعاجلة كل أسلوب من 

 األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها

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

النشط، املعتمدة على تصميم التعلم 
 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي مهارات

 استخدام الربجميات احلاسوبية

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

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

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

 %10 على مدار الفصل الدراسي وأنشطة فرديةفات تكلي 1
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
 %5 15 تقدمي تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتائجه وتفسريها 3
 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية تبار هناية الفصل الدراسيخا 6

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

 سبوع(.الغرض يف كل أالتدريس هلذا يتواجد خالله أعضاء هيئة 
وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد  -

 األكادميي هلم.
ي وقت للتواصل مع الطالب يف أتزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس  -

 حيتاجونه..
 مصادر التعّلم

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 . األردن: دار البداية انشرون وموزعون.مبادئ اإلحصاء(. 2008طيبة، أمحد عبدالسميع ) -

 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم، رجاء حممود )
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 . القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية. األساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية(. 2000مراد، صالح أمحد ) 

األساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية: ( . 2010عالم، صالح الدين حممود ) 
 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  ابرامرتيةالبارامرتية   والال

 لعلوم االجتماعيةاإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدام الرزم اإلحصائية ل(. 2010املنيزل، عبدهللا فالح ، غرابية، عايش موسى )
 (. األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.4)ط

. اإلسكندرية:  SPSSمج (. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام بران2014منسي، حممود عبداحلليم ، الشريف، خالد حسن )
 .دار اجلامعة اجلديدة

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

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

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

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 
-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 
- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 . املواد اإللكتونية ومواقع اإلنتنت 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 
ications/Statisticshttps://www.education.ie/en/Publ- 

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

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
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- (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، واألسطواانت املد. 4
 ربامج اإلحصائية على حسب االحتياج :جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، وال -

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

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

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

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

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

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

 ة، وغريها(:وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاح
 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالب 20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4
 طالب 20يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آيل 20سية تتسع لـ درا قاعة -
 البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض  .5
 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 يزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جته .6
 معمل علم النفس الرقمي -

 رر الدراسي وإجراءات تطويرهتقومي املق
 استاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 استمارة تقومي املقرر.

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html
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 بطاقات التطبيق العملي.

 .التغذية الراجعة والسريعة ابجتاهني

 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة 

 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 استاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 ب .ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطال –
 تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً.تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف  -

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

 تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.النظراء )األقران( يف التدريس، واليت تقدم 
 .إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلمية -
 يس لالستفادة منها.واالستاتيجيات احلديثة ىف التدر  تدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرقحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة ال -
استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف  -

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

 بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ة ضمن برانمج جمتمعات التعلم ابلقسم.از ومقاييس التقدير الوصفيمراجعة معايري حقائب اإلجن -
 يق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي التخصص.تدق -
 التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس املقرر جبامعات أخرى. -

 ر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقر 
يس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير تكوين جمموعات التكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدر  -

 والتحديث ووضع خطط التحسني املستقبلية.
ن( يف تدريس املقرر ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة الداخلية مراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء )األقرا -

 دة النوعية واألخذ هبا.لعمادة التطوير واجلو 
ة حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقًا للمعطيات احلديثة، مع  املراجع -

 الدورية لنتائج تقرير املقرر والربانمج.
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ن بتعبئتها، مع حتليل الوضع الراهن يف االستباانت اليت يقومو تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب  -
SWOT Analysis  نقاط القوة/ نقاط الضعف ، الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، استنادًا ملعايريNAQAAE  ألسس

 .لالعتماد الوطين التخطيط االستاتيجي
 د/ حممد حممود عبد الوهاب اسم منسق الربانمج:
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 املقرر: اجتماعيات الرتبيةاسم 
 ( 2-020160422رمز املقرر: ) 

 هـ1440-2-26اتريخ التوصيف:   جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية:   
 قسم التبية اإلسالمية واملقارنة                             كلية التبية         القسم:  -الكلية

 يف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:التعر 
 ( 2-020160422. اسم املقرر الدراسي ورمزه: اجتماعيات التبية ، رمزها )1
 . عدد الساعات املعتمدة : )ساعتان(2
 )متطلب قسم(.اجستري يف اجتماعيات التبية امل. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج 3

 حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف 
 الثاين . . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى4
ــــوجد5 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت( : ال يـ
ــــوجد. املتطلبات املتزامنة 6 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  مع هذا املقرر )إن وجدت( :  ال يـ
 الطالبات ابلزاهر / قسم الطالب ابلعابدية. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية :  قسم 7
 منط الدراسة املتبع )اخت كل ما ينطبق(: .7
 %90 النسبة: ✓ قاعات احملاضرات التقليدية-أ

    
 - النسبة: × التعليم اإللكتوين-ب
    
 - النسبة: × تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنتنت(-ج
    
 - النسبة: × ابملراسلة-د

    
 أخرى تذكر-ه

 %10 النسبة: ✓
 

 وات التواصل على اهلواتف الذكية.تعليقات: يتم استخدام االمييل يف تصحيح التكليفات ومتابعتها وإبداء املالحظات ، إضافة إىل قن

 األهداف
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 يعاجل هذا املقرر ما يلي:

 )اجملتمع والثقافة، والتغري، والضبط ، والتنشئة االجتماعية(بعض املفاهيم املرتبطة ابجتماعيات التبية مثل  -
 االجتماعية األخرى دراسة العالقات املتبادلة بني النظام التبوي والتعليمي مع النظم -
 تعزيز قدرات الطالب اإلبداعية على تنمية شخصياهتم املتكاملة يف جمال القيادة وحتمل املسؤولية واالعتماد على النفس . -
  .تعزيز قدرات الطالب على استخدام املعارف واملهارات املكتسبة يف التفاعل اإلجيايب مع جمتمعهم للمشاركة يف تنمية اجتماعياً واقتصادايً  -
 وقوف الطالب على بعض املشكالت ذات الطابع االجتماعي التبوي ودور التبية يف مواجهتها تبع للدين اإلسالمي -
 االجتماعية وما تفرزه من ظواهر اجتماعية معاصرة وبيان تطبيقاهتا التبوية. الدراسة النقدية للعمليات -
املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنتنت، والتغيريات  لتطوير وحتسني -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 جمال الدراسة(.يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف 
 ابلتعاون واالنتماء للمجتمع واحتام والتقدير ألفراده . −
 االرتكاز على التعاليم والقيم اإلسالمية . −
 يفرضه وحيدده اجملتمع .ضبط السلوك وفقاً ملا  −
 اتباع القرآن الكرمي والسنة النبوية يف حل معجالت األمور . −

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

ماع التبوي ، وجماالت البحث يف علم االجتماع ، ودراسة التبية ومؤسساهتا كنظام يتناول هذا املقرر ) األصول النظرية لعلم االجتوصف عام للمقرر: 
 تماعية ن والدراسة العلمية واالجتماعية للمدرسة ( .اجتماعي ، والعمليات االجتماعية واملشكالت االج

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 م االجتماع التبوي ونشأته.مفهوم عل
 ساعتان 1 أهداف وجماالت علم االجتماع التبوي.

 ساعتان 1 الثقافات والتبية احلضارية بني اجملتمعات.دراسة التبية كنظام اجتماعي والتبادل بني 
 6 3 ، التبية والتدرج االجتماعي. النظرايت االجتماعية التبوية ) الوظيفية البنائية ، التغري والصراع ، التفاعلية الرمزية

 ساعتان 1 التبية  والتطبيع االجتماعي.
 6 3 والفصل.الدراسة العلمية االجتماعية للمدرسة 

املشكالت االجتماعية التبوية: تراجع دور املدرسة يف السياق املعاصر، ضعف التنسيق بني البيت واملدرسة، 
 6 3 عي .الدور السليب ألجهزة التواصل االجتما

 
1 2 
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 ساعتان 1 االختبار النهائي
 

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

 ساعة 32   ال يوجد  أسبوع /16 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات املعتمدة

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

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

 جات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخر أوالً 
 استاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اثنياً 
ب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجياثلثاً 

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر االت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جمل م
 املعرفة 1

تزويد الطالبات ابملفاهيم الرئيسية ملقرر اجتماعيات التبية منها  1-1
 عمل األنشطة املتنوعة لوضع أعمال السنة احملاضرات النظرية )اجملتمع ، التبية ، الثقافة ، احلضارة(

 اجلماعيةاملناقشات واحلوارات  النقاش بني الطالبات ائف املعامل االجتماعية التبويةأمهية وظ 1-2
 املشاركات الفعلية بني الطالبات نشاط الطالبات والتدريب على حل املشكالت التعريف مبكوانت النظام التبوي يف اجملتمع 1-3
 املهارات املعرفية 2
 االختبارات الدورية احملاضرات ، واملناقشات احلوارية ة للتبيةالقدرة ملعرفة املفاهيم االجتماعي 2-1
 األنشطة الفعلية التعليم الذايت القدرة على حل املشكالت 2-2
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تقييم األنشطة والواجبات معرفة مفردات املقرر القدرة على اختاذ القرار السليم 3-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر االت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جمل م

 تقييم االختبارات النقاش ، ورش العملحلقات  لى معرفة الفرق بني املشكالت املختلفة وطريقة حلهاالقدرة ع 3-2

  كيفية إجادة طرق احللول املختلفة القدرة على التكامل بني أنظمة التبية يف اجملتمع 3-3
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

املبنية ت يف املناقشات اجلماعية ملعرفة تطبيق احللول مشاركة الطالبا 4-1
 على الشريعة اإلسالمية والسنة النبوية

االستفادة من تقنيات االتصاالت واملعلومات يف 
 تقييم القدرة للدراسة الذاتية البحوث العلمية

 الدرجات الفصلية التعلم التعاوين عن طريق املوقع اإللكتوين 4-2

تقصي املشكالت املراد مناقشتها ومناقشة تلك القدرة على  4-3
 التدريب العملي على احلاسب اآليل حل املشكالت ، والتفكري الناقد املشكالت وفق مفاهيم املقرر وأهدافه

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

 %20 (9األسبوع ) االختبار النصفي 1
 %30 (16األسبوع ) االختبار النهائي 2
 %25 الدراسيخالل الفصل  تطلبات املقررعمل املشروع البحثي وحتديد استاتيجيته ومناقشتها وفق م 3
 %25 خالل الفصل الدراسي مناقشة املشروع ووضع مرئيات أمام الطالب يف )مسنار( 4
 %100  اجملموع 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم:
الوقت الذي يتوقع أن يتواجد الب )مع ذكر مقدار ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل ط

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.
 الساعات املكتبية املخصصة للمقرر: ساعتان -
 دائماً أعضاء هيئة التدريس مستعدة لتقدمي النصح واملشورة للطالبات يف الساعات اإلضافية هلن -

 مصادر التعّلم:
 املطلوبة:قررة . أدرج الكتب امل1
 م1993هـ/1413مصطفى متوىل وآخرون : املدرسة واجملتمع ، الرايض ، دار اخلرجيي ،  -
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 م1984منري املرسي سرحان ، يف اجتماعيات التبية ، القاهرة ، األجنلو املصرية ،  -
 م1979ممدوح الصديف وآخرون ، يف اجتماعيات التبية ، القاهرة ، األجنلو املصرية ،  -
 القادر زايدة وآخرون ، فصول يف اجتماعيات التبية مصطفى عبد -
 م2009إنعام بشري الفضل يوسف ، املدخل يف اجتماعيات التبية ،  -
 م2003سهري حممد حوالة ، مبادئ أساسية يف اجتماعيات التبية ،  -
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
 م2015وي وقضااي احلياة التبوية املعاصرة ، على أسعد وطفة ، بعلم االجتماع الت  -
 ه1420،  1أصول التبية اإلسالمية ، خالد حامد احلازمي ، دار علم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع ، ط -
 م2013أساسيات يف اجتماعيات التبية ، صفاء حممد على ،  -
 لتواصل االجتماعي وغريها:ومواقع ا. املواد اإللكتونية ومواقع اإلنتنت 3
− www.blogspot.com1http://tarbyh/ 
− 271arabiyate.net/t3http://tarbeea-www.topic 
 حلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:لربامج امواد تعليمية أخرى مثل ا. 4

 وسائط ومصادر تعلم متعددة مرتبطة ابملقرر الدراسي ومواقِع الويب ذات العالقِة.
 املرافق املطلوبة:

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .7
 قاعة دراسية جمهزة لطالبات الدراسات العليا −
 والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية،  .8
 ع الطابعةجهاز حاسب آيل م −
 السبورة الذكية −
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .9
 شاشة جهاز عرض )دااتشو( −

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره:
 قِة.مرتبطة ابملقرر الدراسي ومواقِع الويب ذات العالوسائط ومصادر تعلم متعددة 

 استاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 استقصاء آراء الطالبات عن مفردات ومفاهيم املقرر وتطبيقاته عن طريق االستبانة −
 املقابلة الشخصية واملشاركات الفعلية وحتديد وجهات نظرهم −

http://www.blogspot.com1http/tarbyh/
http://www.topic-271arabiyate.net/t3http:/tarbeea
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 تاذ أو القسم:استاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األس
 تكليف القسم أعضاء هيئة التدريس مبراجعة دورية حملتوايت ومفردات املقرر −
 تقدمي مقتحات للقسم للتطوير وتشمل : احلذف ، الدمج ، واالستحداث لبعض فقرات وحمتوايت املنهج −

 إجراءات تطوير التدريس:
 ستجدات الكتب والرسائل العلمية املتعلقة ابجتماعات التبيةاالستفادة من التقنيات اإللكتونية يف جماالت البحث، ملعرفة م −
 عمل دورات تدريبية وورش عمل للطالبات −

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

كات التقومي االستعانة خبرباء أو أستاذة من ذوي االختصاص للقيام ابملراجعة من معاهد أو جامعات تقدم نفس املقرر واألخذ مبلحوظاهتم ويكون أحد حم
 متخصصة ابجتماعيات التبيةمن أطراف خارجية 

 ورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الد
 معرفة رأي أعضاء هيئة التدريس يف طريقة معاجلة املشكالت االجتماعية

 ل املشكالتعرض بعض املشكالت املختلفة على بعض األقسام املماثلة يف جامعات أخرى ومعرفة كيفية حلو 

 ناسبة واحلديثةاستضافة أستاذات متدرابت زائرات لتقدمي احللول امل

 
 أ.د . حممود حممد كسناوي اسم منسق الربانمج:

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Quran University 
Deanship of Graduate Studies 

 

112 

 

 الرتبية املقارنةاسم املقرر: مناهج البحث يف 
 (2-020160323رمز املقرر: )

   جامعة أم القرى التعليمية:إسم املؤسسة  1440-2-28  اتريخ التوصيف:

 بية اإلسالمية واملقارنة  الت  –كلية التبية   القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 (2-020160323). اسم املقرر الدراسي ورمزه: املنهج يف التبية املقارنة  1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 )متطلب ختصص( املاجستري يف التبية املقارنة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

 الثاين.. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 ت(: . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجد6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7
 تبع )اخت كل ما ينطبق(:. منط الدراسة امل8

 60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية

    

 10 النسبة: √ التعليم اإللكتوين

    

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

    

 5 النسبة: √ ابملراسلة
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 15 النسبة: √ أخرى تذكر
 

 تعليقات:

 

 األهداف
 الرئيس:اهدف املقرر  -1

دة التعرف على املنهجيات البحثية املتبعة يف جمال التبية املقارنة وبناء وتطوير املهارات الالزمة بكيفية استخدام هذه املنهجيات وزاي
  كل منهجيةالوعي بنواحي القوة والضعف يف

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

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

 وصف عام للمقرر:
يف جمال التبية املقارنة وبناء وتطوير املهارات الالزمة بكيفية استخدام هذه  مبناهج البحث يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب

 . كل منهجيةاملنهجيات وزايدة الوعي بنواحي القوة والضعف يف

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 4 اسبوعان حتديد مفهوم املقارنة -1
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 4 اسبوعان )جوليان(املنهج الوصفي االحصائي  -2
 4 اسبوعان )كاندل، سادلر، هانز (مي املنهج التارخيي والطابع القو  -3
 4 اسبوعان )هوملز، برادي، ونوح (املنهج العلمي يف التبية املقارنة  -4
 4 اسبوعان )كارنوي، اليتك (منهج التبعية  -5
 4 اسبوعان )ارنوف، ماير(منهج حتليل النظام العاملي  -6
 4 اسبوعان مراجعة وحتليل نقدي للمنهجيات السابقة -7

 
   ساعات لالمتحان النصف هنائي   4 -ساعة    32إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .7
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 التدريس الفعليةساعات 
 32     32 الساعات املعتمدة

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

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

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

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
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 م
الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 ناهج وطرق البحث العلميأن يتعرف على األطر العلمية مل 1-1

 .التبية املقارنة يف جمال
 تقييم الواجبات املنزلية احملاضرة، املناقشات الصفية

 يف جمال أن يذكر خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي 1-2
 .التبية املقارنة

 واألحباث الواجبات املنزلية، االحباث

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

  األمثل لتحليل البياانت على اختالف أنواعهااملقارن 
احملاضرة، املناقشة الصفية، 
 وتنمية التعلم النشط القائم

ح األسئلة طر 
 واملشاركة الصفية

أن حيدد الكفاايت واملهارات األساسية لالختيار الصحيح  2-2
 األكثر مالئمة.املقارن  للمنهج البحثي

 األحباث على احلوار

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أقرانه يف جمموعته واجملموعات أن يتقبل التفاعل اهلادف مع  3-1

 بكفاءة ومتيز. ادة إذا أسندت إليهاألخرى، وميارس دور القي
املنزلية الواجبات  

 واألحباث
 تقييم الواجبات املنزلية

أن يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء  3-2
 قاعدة أداء وصفية يتم تصميمها لتقومي مهام األداء.

 األحباثتقييم  املناقشات الصفية

 ةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددي 4
الواجبات املنزلية وتدريب  اعداد العروض الصفية 4-1

 الطالب على استخدام تقنية
تقييم الواجبات وفهم 

 قدرة الطالب
 على استخدام التقنية املعلومات استخدام تقنيات االتصال 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1 

أن يؤدي الطالب عرضاً لنماذج من مناهج البحث املختلفة  -
وحتليلها للوقف على أهدافها وافتاضاهتا يف جمال التبية املقارنة 

 ألهداف اليت ترمي لتحقيقهاوتقييم تصاميمها يف ضوء ا
 

إحدى طرائق التعلم القائمة 
على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، أو التعلم النشط، 
املعتمدة على تصميم مهام 
 األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

الدقة يف تصميم 
وتناول عناصر 

املنهجية اليت اختريت 
 .لتناول املشكلة

 ل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خال .10
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 م
الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5 طوال الفصل املشاركات الصفية 1

2 
الثاين عشر  تقدمي عرض عن موضوعات املادة

 والثالث عشر
5% 

 %20 التاسع االمتحان النصفي 3
 %10 الرابع عشر ورقة حبث عن املادة العلمية 4

 %60 السادس عشر النهائياالمتحان  5

6    
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم

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

ساعتني  –الساعات املكتبة   
 االستشارات واإلرشاد األكادميي

 )التواصل االلكتوين( أسبوعيا
 مصادر التعّلم

 . الكتب املقررة املطلوبة:1

 قارنةاملنهج يف التبية امل –د. حممد سيف الدين فهمي 

Max A. Eckstein & Harold J. Nooh, Scientific investigation in comp. Ed. 

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

 . املواد اإللكتونية ومواقع اإلنتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
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  بية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسو . 4

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

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

 العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات 
 طالب. 15قاعة دراسية تتسع لـ  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:
 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADكورة يف موضوعات املقرر مثل : الربامج احلاسوبية املذ  -

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

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

 استاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
س ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب ورشة عمل ألعضاء هيئة التدري –
. 
تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً  -

 وإقليماً.
 إجراءات تطوير التدريس:

الزايرات واخلربات تمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل تكوين جم -
 واالستشارات بني النظراء )األقران( يف التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

 .ريس من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةإجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التد -
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هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالستاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة  حضور دورات تدريبية ألعضاء -
 منها.

لم التعاوين ،.....اخل مع إحداث استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتع -
 البحوث العلمية يف هذا اجملال.تعديالت يف حمتوي املقرر بناء على نتائج الدراسات و 

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

 ائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج جمتمعات التعلم ابلقسم.مراجعة معايري حق -
 تدقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي التخصص. -
 ملقرر جبامعات أخرى.بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس ا التبادل -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
سم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة تكوين جمموعات التكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلق -

 ني املستقبلية.للتطوير والتحديث ووضع خطط التحس
مراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة  -

 عية واألخذ هبا.الداخلية لعمادة التطوير واجلودة النو 
املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديثة، مع  حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات  -

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

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

  د. حممد عيسى فهيم اسم منسق الربانمج:
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 (2الرتبية املقارنة )املقرر:  سما
 (2-020160324رمز املقرر: )

 
 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440اتريخ التوصيف:  

 قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة  /الرتبية .القسم:  /الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 (.2-020160324رمز املقرر: )( 2)ي ورمزه: التبية املقارنة . اسم املقرر الدراس1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 )متطلب ختصص(. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج املاجستري يف التبية املقارنة 3

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

 لسنة األوىل : املستوى الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: ا4
  1. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: التبية املقارنة 5

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6
  يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل7
 ينطبق(:. منط الدراسة املتبع )اخت كل ما 8

 قاعات احملاضرات التقليدية .أ

✓ 
 النسبة:

50
% 

    

 التعليم اإللكتوين .ب

✓ 
 النسبة:

15
% 
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 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنتنت( .ج

✓ 
 النسبة:

10
% 

    

 ابملراسلة .د
 %5 النسبة: ✓

    

 أخرى تذكر .ه
 %20 النسبة: ✓

 
 تعليقات:

االجتماعي احدى قنوات التعلم الرئيسة ، فهي تيسر تبادل ا ملعلومات و توفر مساحة حرة للنقاش اآلن أصبحت شبكات التواصل 
 و تبادل اآلراء ، مما جيعلها بيئة تعليمة ثرية تقوم على:

 العمل التعاوين -1
 تالقح االقكار  -2
 ناقدتبادل تنمية التفكري ال -3
 تبادل الرأي والرأي األخر. -4
 تدعم الرأي .تبادل األدلة و املستندات اليت  -5

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 دراسة و حتليل و نقد ادور املؤسسات العاملية يف صياغة النظم التبوية العاملية.

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

 يعتمد التطوير املستمر هلذا املقرر اىل:

 مراجعة احدث ما نشر من أحباث عن دور املؤسسات الدولية يف التعليم -1
 قارنة سواء على املستوى القومي او الدويلت مؤمترات التبية املمراجعة توصيا -2
 نتائج تقومي الطالب للمقرر -3
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 مالحظات األستاذ/ة املسجلة يف منوذج تقومي األستاذ للمقرر.

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

 وصف عام للمقرر:

يف عام للمقرر: يهدف املقرر احلايل اىل تنمية وعي الطالب ابألودار اليت متارسها املنظمات الدولية يف صياغة املنظومات التبوية توص
هذا يتدرب الطالب على ممارسة التفكري الناقد من حيث رصد إجيابيات و سلبيات تدخل املنظمات الدولية يف  العاملية ، و يف اثناء

 يم الوطنية.تشكيل نظم التعل
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 6 3 عالقتها ابلتعليم.األسس األيديولوجية لنشأة املؤسسات الدولية و  -1
األمم املتحدة : برانمج األمم املتحدة األمنائي و التعليم يف الدول  -2

 العربية
3 6 

 6 3 الن بولونيا و تطوير التعليماإلحتاد األورويب : إع -3
 6 3 اإلحتاد األورويب : إتفاقية ماستخيت و تطوير التعليم -4
 2 1 االختبار النهائي -5

   
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

      32 ساعات التدريس الفعلية
      2 عتمدةالساعات امل
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 4التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:   -عدد ساعات الدراسة 
 

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

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

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

 Curriculum Mapيطة منهج املقرر خر 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
املناقشات الصفية  –احملاضرة  التعرف على أدوار املؤسسات الدولية يف عالقتها ابلتعليم. 1-1

سية و الواجبات املنزليةالدرا  -
 املشروعات البحثية –

–املناقشات الصفية 
تقييم الواجبات املنزلية 

املشروع  –الدراسية 
 البحثي

املناقشات الصفية  –احملاضرة  .حتليل أدوار املؤسسات الدولية يف عالقتها ابلتعليم 1-2
و الواجبات املنزليةالدراسية   -
 املشروعات البحثية –

 –املناقشات الصفية 
بات املنزلية تقييم الواج

املشروع -الدراسية
 البحثي.

1-3    
 املهارات املعرفية 2
املناقشات الصفية  -احملاضرات تقييم أدوار املؤسسات الدولية يف عالقتها ابلتعليم  2-1

 -القراءة التحليلية و النقدية –
 املشاريع البحثية

إستخدام اسئلة حل 
 –املشكالت 

و  –العروض الصفية 
نزلية الواجبات امل
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

املشروع  -الدراسية
 البحثي

املناقشات  -احملاضرات نقد أدوار املؤسسات الدولية يف عالقتها ابلتعليم  2-2
القراءة التحليلية و  –الصفية 
 املشاريع البحثية -النقدية

إستخدام اسئلة حل 
 –املشكالت 

و  –العروض الصفية 
الواجبات 
 -املنزليةالدراسية

 املشروع البحثي
2-3    

 وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية  3
الواجبات املنزلية الدراسية و  حتمل مسئولية التعلم الذايت  3-1

 أوراق العمل
تقييم الواجبات املنزلية 

الدراسية وأوراق 
 العمل

العمل بفاعلية يف جمموعات عمل تعاونية الجناز املهام   3-2
 املكلفة هبا

-املشروعات البحثية 
 قشات الصفيةاملنا

 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
الواجبات املنزلية و أوراق  كتابة التقارير العلمية    4-1

 العمل
تقييم الواجبات املنزلية 

 أوراق العملو 
تقييم العروض وفق  العروض التقدميية إعداد العروض الصفية  4-2

 معايري العرض الفعال
تدريب الطالبات على  استخدام تقنيات االتصاالت و املعلومات 4-3

استخدام قواعد املعلومات 
 مبكتبة امللك عبد هللا

تقييم جناح الطالب 
يف استخدام قواعد 

 املعلومات
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   اليوجد 5-1
5-2    
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .11
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 5 كل اسبوع املشاركة يف املناقشات الصفية  1

2 
كل ثالث  تقدمي التقارير النقدية                     

 اسابيع
50 

3 
كل ثالث  العروض الصفية                       

 اسابيع
20 

4 
االسبوع السادس  املشروع النهائي                      

 عشر
25 

 األكادميي للطالب ودعمهماإلرشاد 
ر مقدار الوقت الذي ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذك

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعات (  2الساعات املكتبية )

 االستشارات و االرشاد االكادميي اسبوعيا
 التواصل االلكتوين

 

 مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

املقرر على األحباث العلمية احلديثة املنشورة يف قواعد معلومات مبكتبة امللك عبد هللا الكتب املقررة املطلوبة: يعتمد هذا  -1
 منها على سبيل املثال:

 ، القاهرة : دار النهضة العربية.األمم املتحدة: و النظام العاملي اجلديد(. 2006العشري، عبد اهلادي ) -2
تغيري النظام العاملي: قراءة للفكر عند مالك بن نيب  و  (، اإلسالم احلضاري و الدعوة اىل1993الربيعو، تركي علي ) -3

 .106-92، لبنان -دار الكوثر -منرب احلوارأنو عبد املالك، 
 .29-9 اجمللة العربية للتبية،(. الربانمج العريب لتحسني جودة التعليم، 2011هيئة التحرير ) -4
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، 14، اجمللة العربية لعلم االجتماع، 2010ونيسكو (. وضع العلوم االجتماعية يف تقرير الي2011الذواوي ، حممود ) -5
191-139. 

اجمللة العربية لعلم العربية النشأة : الرسالة املنهجية و ردود األفعال،  (. سرية تقرير التنمية اإلنسانية2008اندر، فرجاين ) -6
 .113-83، 1، االجتماع

اجلمعية  لمنافسة الكوكبية: منظور حتليل النظم العاملية،(، االحتاد األورويب و قيادة أورواب ل2013حجي، أمحد إمساعيل ) -7
 .20 -17املصرية للتبية املقارنة و اإلدارة التعليمية، 

(. إعالن بولونيا يف أورواب و قوس قزح ابلياابن : كمدخل لتطوير التعليم العايل و مدى 2011الزهريي، إبراهيم عباس ) -8
الدويل الثالث(: تطوير برامج التعليم العايل النوعي يف  -لسنوي )العريب السادساملؤمتر ااإلفادة منها يف الوطن العريب، 

 -24(، 2011إبريل  14-13كلية التبية النوعية ابملنصورة )بات عصر املعرفة، مصر و الوطن العريب يف ضوء متطل
39. 

 بني التنوع الثقايف و التعاون الثقايف.(، السياسة التبوية األوروبية بعد ماستخيت التوازن الصعب 1994هيئة التحرير ) -9
 ا(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريه2 

 

 . املواد اإللكتونية ومواقع اإلنتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 

 

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

 

 

 

 

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

 ملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، وا .10
 قاعة مزودة بطاوالت مستديرة و مقاعد مرحية متحركة تساعد على تشكيل فرق عمل.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11
 شبكة انتنت  -جهازعرض )دااتشو( –جهاز كمبيوتر 

 جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل .12
 

 تطوير التدريس: إجراءات
 يستجد يف جمال األصول التارخيية للتبية والعمل على توظيفه يف املقرر.متابعة ما 

 Teaching Portfolioملف التدريس 

 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.

 أعضاء هيئة التدريس.ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات 

 النظراء(.االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم 

 وسائل التواصل االجتماعي االلكتوين.

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

 قيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.تد

 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.

 يدرسون نفس املقرر.املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين 

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

 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر.

 من آراء املختصني يف العمل التبوي.االستفادة 

  مقررات أخرى ذات الصلة به.تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف

 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(.

 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر.

                              عيسى فهيمد. حممد  اسم منسق الربانمج:
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 اإلسالميةالنظرية الرتبوية  اسم املقرر:
 (2-020160131رمز املقرر: )

 اسم املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى هـ1440/  2/  20 اتريخ التقرير:
 ة اإلسالمية واملقارنةالتبية                                                             القسم: التبي /الكلية

 ومعلومات عامة عنه:التعريف ابملقرر الدراسي 
 (.2-020160131ورمزه: )النظرية التبوية اإلسالمية   . اسم املقرر الدراسي:1
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 )متطلب قسم(. اإلسالمية للتبيةيف األصول  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج املاجستري3

 مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود 
 .. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الثالث4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 ة مع هذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات املتزامن6
 قدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:. فرع أو فروع ت7
 . منط الدراسة املتبع )اخت كل ما ينطبق(:8

 %60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية
    

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكتوين
    

 %10 النسبة: √ ق اإلنتنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طري
    

 %10 النسبة: √ ابملراسلة
    

   النسبة:  أخرى تذكر
  تعليقات:

 
 

 األهداف:
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
ط )التعرف على املفاهيم األساسية للنظرية التبوية اإلسالمية ومصادرها وخصائصها واهدافها ورسم اهداف مستقبلية لذاهتا واسسها واستنبا -

 .وحتليل بعض األساليب التبوية(اآلاثر التبوية لألسس 
 التعرف على املفاهيم األساسية للنظرية التبوية. -
 التعرف على أمهية النظرية التبوية اإلسالمية واحلاجة إىل استخدامها. -
 التعرف على مكانة النظرية التبوية ومصادرها وخصائصها. -
 سالمية.التعرف على أهداف النظرية التبوية اإل -
 زلة العلم والعلماء يف النظرية التبوية اإلسالمية.التعرف على من -
 التعرف على الفرق بني النظرية التبوية اإلسالمية وبني النظرايت التبوية األخرى. -
 التعرف على دور النظرية التبوية يف العمليات التبوية. -
 املسخرة له يف احلياة.آايت هللا تكوين خلفية عامة عن صلة اإلنسان ابلكون والتعامل مع  -
 التعرف على فهم الطبيعة اإلنسانية ومكوانهتا يف ضوء النظرية التبوية اإلسالمية. -
 مناقشة بعض األساليب التبوية من النظرية التبوية اإلسالمية. -
د لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنتنت، والتغيريات يف إبجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزاي اذكر-2

 احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.
 الكتب واألحباث ذات الصلة ابملقرر. -
 املقرر وتلخيصه واالستفادة منه يف حتديث املوضوعات. تصفح ما يكتب يف مواقع االنتنت حول موضوعات -
 أثناء احملاضرات. استخدام احلاسوب وأجهزة العرض -
 التكيز على قضااي القيم وحتليها. -
 إجراء البحوث الفردية واالجتماعية. -
 أنشطة مجاعية وأوراق عمل فردية ومجاعية. -

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

 
 

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

 املقرر يهدف اىل بيان حقوق االنسان يف اإلسالم وكذلك بيان تطبيقات حقوق االنسان يف مجيع جماالت التبية.
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

والنظرية التبوية، والنظرية التبوية اإلسالمية، املفاهيم األساسية للنظرية التبوية. )النظرية لغة واصطالحا،  -
 4 2 والفرق بينهما (

 4 2 مها.أمهية النظرية التبوية اإلسالمية واحلاجة إىل استخدا -
 4 2 التعرف على مكانة النظرية التبوية ومصادرها وخصائصها. -
 2 1 أهداف النظرية التبوية اإلسالمية. -
 4 2 التبوية اإلسالمية وبني النظرايت التبوية األخرى.الفرق بني النظرية  -

 4 2 نقد بعض النظٌرايت الغربٌية يًف ضوء النظرٌية التبٌوية اإلسالمية وتوظٌيفها
 التعرف على دور النظرية التبوية يف العمليات التبوية. -

 2 1 منزلة العلم والعلماء يف النظرية التبوية اإلسالمية.

 4 2 الطبيعة اإلنسانية ومكوانهتا يف ضوء النظرية التبوية اإلسالمية.فهم  -
 4 2 ه يف احلياة.تكوين خلفية عامة عن صلة اإلنسان ابلكون والتعامل مع آايت هللا املسخرة ل -

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

 
 إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:

 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 
 32     16× 2 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة
 

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

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

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها
 تالواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة 

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً 
 : ضع استاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً 
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قومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وت: ضع طرق اثلثاً 
تقييمها واستاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل 

 .جمال من جماالت التعلم
 Curriculum Map خريطة املنهج للمقرر

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر رجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخم
 املعرفة-1
املفاهيم األساسية للنظرية التبوية. )النظرية لغة  -

اإلسالمية، واصطالحا، والنظرية التبوية، والنظرية التبوية 
شة واحلوار، احملاضرات الدراسية، املناق والفرق بينهما(

عصف ذهين، التعلم التعاوين، خرائط 
 املفاهيم.

 

املشاركة أثناء احملاضرات، 
االختبارات، الواجبات املنزلية، 
األنشطة اجلماعية داخل القاعة، 
أوراق العمل، ملف االجناز، 

 املالحظة

التبوية اإلسالمية واحلاجة إىل أمهية النظرية  -
 استخدامها.

لنظرية التبوية ومصادرها التعرف على مكانة ا -
 وخصائصها.

 احملاضرة -1 أهداف النظرية التبوية اإلسالمية. -
 املناقشة واحلوار -2
 العصف الذهين -3
 التعلم التعاوين -4

 أوراق عمل
 عروض

 اختبارات حتصيلية

التبوية اإلسالمية وبني النظرايت الفرق بني النظرية  -
 التبوية األخرى.

واحلوار، عصف  احملاضرات الدراسية، املناقشة
 ذهين، التعلم التعاوين، خرائط املفاهيم

املشاركة أثناء احملاضرات، 
االختبارات، الواجبات املنزلية، 
األنشطة اجلماعية داخل القاعة، 
أوراق العمل، ملف االجناز، 

 املالحظة
نقد بعض النظٌرايت الغربٌية يًف ضوء النظرٌية التبٌوية اإلسالمية  -

 وتوظٌيفها
ات الدراسية، املناقشة واحلوار، عصف احملاضر 

 ذهين، التعلم التعاوين، خرائط املفاهيم.
 

املشاركة أثناء احملاضرات، 
االختبارات، الواجبات املنزلية، 
األنشطة اجلماعية داخل القاعة، 

ملف االجناز، أوراق العمل، 
 املالحظة

التعرف على دور النظرية التبوية يف العمليات  -
 التبوية.

 ة العلم والعلماء يف النظرية التبوية اإلسالمية.منزل -
فهم الطبيعة اإلنسانية ومكوانهتا يف ضوء النظرية  -

 التبوية اإلسالمية.
املشاركة أثناء احملاضرات، 
االختبارات، الواجبات املنزلية، 
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تكوين خلفية عامة عن صلة اإلنسان ابلكون  -
احملاضرات الدراسية، املناقشة واحلوار،  والتعامل مع آايت هللا املسخرة له يف احلياة.

التعلم التعاوين، خرائط عصف ذهين، 
 املفاهيم

ألنشطة اجلماعية داخل القاعة، ا
أوراق العمل، ملف االجناز، 

األساليب التبوية من النظرية التبوية مناقشة بعض  - املالحظة
 اإلسالمية.

 املهارات املعرفية-2
 .لتبوية اإلسالميةإدراك أبعاد النظرية ا -

املناقشة واحلوار، ورش العمل والتدريب 
اجلماعي أثناء احملاضرات، التعليم 
التعاوين، العصف الذهين، اخلرائط 

 الذهنية، البحث واالستنتاج.

االختبارات التحريرية والشفوية، 
املالحظة، تقييم الواجبات، تقييم 
العروض العلمية من قبل الطلبة، 

ة، تقييم اخلرائط املناقشات الصفي
 الذهنية.

تنمية قدرة الطلبة على املقارنة بني النظرايت  -
 التبوية.

 ربط حياة الطلبة ابلكون واحلياة -
ياة احلتقدر األساليب التبوية وممارستها يف  -

 الواقعية.
 إدراك منزلة العلماء وأمهية العلم -
ادئ حتلٌيل مبادئ النظٌرايت الغربية ومقارنتها ابملب -

 التنٌظريٌية للنظرٌية التبٌوية اإلسالميٌة
  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية-3
األنشطة اجلماعية، تبادل اآلراء حول  اجلماعية وتقبل آراء اآلخرين.مهارة املناقشة  -

بعض املوضوعات التبوية، تقومي أداء 
الزميالت لبعض األنشطة، اخلرائط 

عاوين تكوين فريق الذهنية، التعلم الت
 عمل إلجناز الواجبات املنزلية.

املناقشات واملشاركات، مالحظة 
ومي تفاعل الطلبة يف مواقف خمتلفة تق

 الواجبات.
مهارة حسن اإلصغاء حلديث اآلخرين ابنتباه  -

 وتفاعل.
 مهارة طرح اآلراء الشخصية بواقعية وعدم حتيز. -
 ان.مهارة تقبل التوجيه والنصح برضا وامتن -
مهارة التعلم الذايت وحتمل املسئولية يف أداء  -

 الواجبات.
أخالقيات التبية مهارة التعاون والتسامح وتطبيق  -

 اإلسالمية يف القول والعمل.
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية-4
  مجع املعلومات والبياانت اخلاصة ابملقرر. -

التعلم التعاوين، العصف الذهين، 
املناقشة واحلوار، التواصل عرب الربيد 

 اإللكتوين، العروض العلمية.

االختبارات املتنوعة، تقومي الواجبات، 
تقومي املناقشات اجلماعية، املالحظة، 
تكليف الطالبة بعروض صفية 
 وتزويدهن ابلتغذية الراجعة التقوميية.

ة حتليل وتدوين وحفظ تلك املعلومات يف صور  -
 أحباث، خرائط ذهنية، تقدمي عروض.

 التواصل مع اآلخرين. -
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .12

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

 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

 %40 يف املوعد احملدد االختبار النهائي 1
 %20 العاشر االختبار النصفي 2
 %20 طوال الفصل الدراسي كتابة أوراق العمل والتقارير والبحوث الفردية 3
 %20 الفصل الدراسي طوال والتكليفات اجلماعيةالعروض التقدميية واألنشطة  4
 % 100  اجملموع 5
 %40 يف املوعد احملدد االختبار النهائي 6

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم:

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

 الساعات املكتبية املخصصة للمقرر )ساعتان(.
 االستشارات واإلرشاد األكادميي )أسبوعياً(.

 إنشاء جمموعة بني أستاذ املقرر والطالب على الواتر أب.

 مصادر التعّلم:
 املطلوبة:الكتب املقررة 

 ـ القرآن الكرمي.1
 ية صحيح البخاري ومسلم، وغريها مع التقيد ابألحاديث الصحيحةكتب السنة النبو -2
 هـ1438ـباجابر. فاطمة سامل. أبعاد النظرية التبوية اإلسالمية يف األصول اإلسالمية، مطابع الرضا، مكة املكرمة. ا. -3

 والتواصل مع الزميالت شفهيا وكتابيا.مهارة احلوار  -
 مهارة النصح والتوجيه حسب مبادئ التبية اإلسالمية -
 حركية-املهارات النفس-5

 )ال تنطبق( )ال تنطبق( )ال تنطبق(
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 1985القرآن وتطبيقاهتا يف عهد الرسول علية السالم ،حسني، أمينة أمحد، نظرية التبية يف -4
. الرايض امليمان. بدرية بنت صاحل، السلوس. مىن. النظرية التبوية وتطبيقاهتا عرب العصور دراسة حتليلية من املنظور اإلسالمي. مطبعة احلميدي-5
 هـ.1435.

 قائمة الكتب املطلوبة:
 نة املنورةظرية التبوية اإلسالمية، مكتبة دار التاث، املديـ الكيالين. ماجد عرسان تطور مفهوم الن1
 هـ.1423ـ امليممان. بدرية بين صاحل. حنو أتصيل إسالمي ملفهومي التبية أهدافها. دار عامل الكتب. اململكة العربية السعودية 2
 هـ.1411غريب. دار عامل الكتب. اململكة العربية السعودية ايجلن. مقداد. معامل بناء النظرية التبوية اإلسالمية ومفهوم الفكر التبوي ال-3
 املواد اإللكتونية ومواقع اإلنتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: -2
- onlinenet/muasir/arabic/mainmuslimasp-http://wwwislam 
 https://uqu.edu.sa/lib مكتبة امللك عبد هللا بن عبد العزيز اجلامعية -
 /http://shamela.ws املكتبة الشاملة -
 /https://www.kfcc.gov.sa املكتبة الرقمية مبركز امللك فهد الثقايف -
 /https://www.kfcris.com ات اإلسالميةمركز امللك فيصل للبحوث والدراس -

 
 

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

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

جلماعي، ومكتبة صغرية تشتمل على املراجع واملواد ( طالب مزودة بطاوالت مستديرة ومقاعد مرحية تساعد على العمل ا20دراسية تتسع ل )قاعة 
 العلمية املساعدة على حتقيق أهداف املقرر.

 مصادر احلاسب اآليل )أدوات عرض البياانت واللوحات الذكية والربجميات وغريها(:
 استخدام فاعلية السبورة الذكية. األفالم التعليمية-توب، سبورة ورقية وأقالم جهاز الب 

 أخرى )حددها: مثل احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر -3
 جهاز عرض بروجي كتور اثبت، شاشة عرض )داات شوا( اثبتة. نقطة اتصال ابإلنتنت

 
 ي وإجراءات تطويرهتقومي املقرر الدراس

 دريس:استاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية الت
 الطالب، االختبارات التحصيلية الدورية والنهائية.منوذج تقومي مقرر دراسي، مناذج من أعمال 

http://wwwislam-onlinenet/muasir/arabic/mainmuslimasp
https://uqu.edu.sa/lib
http://shamela.ws/
http://shamela.ws/
http://shamela.ws/
https://www.kfcc.gov.sa/
https://www.kfcris.com/
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 استاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 والنقاش مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق هلم تدريس املقرر.احلوار 

 فق حمقات التقييم.التقييم الذايت لعضو هيئة التدريس و 
 إجراءات تطوير التدريس:

 متابعة الدورات اخلاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.
 وليا.االتصال أبعضاء هيئة التدريس لنفس املقرر يف اجلامعات األخرى حمليا ود

 ة التطوير واالعتماد الرباجمي.متابعة ما يعرض يف االنتنت حول املقرر والتعليم الفعال وكتابة تقرير عن ذلك وتقدميه للجن
دوريٍة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة 

 لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوري

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة النظراء.
 نتائج االختبارات التحصيلية للطالب.

 دقيق عينة من مناذج أنشطة الطالب وتكليفاهتم من قبل النظراء يف القسم.ت
 دورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة ال

 تبادل اآلراء مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف املقرر.
 ملستمرة حول املقرر ومتابعة كل ما هو جديد مما له عالقة به.القراءة ا

 
 لفان آل عايش. أ.د. عبد هللا بن ح اسم منسق الربانمج:
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 اسم املقرر: فلسفة الرتبية
 (2-020160232رمز املقرر: ) 

 اسم املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى هـ1440/  2/  20 اتريخ التقرير:
 التبية                                           القسم: التبية اإلسالمية واملقارنة /الكلية

 رر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملق
 (.2-020160232ورمزه: )                                         فلسفة التبية  . اسم املقرر الدراسي                   1
 ساعة 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 (.قسمأصول التبية )متطلب  برانمج املاجستري يف . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 املستوى الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 هذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات املتزامنة مع 6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7
 الدراسة املتبع )اخت كل ما ينطبق(:. منط 8

 %60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية
    

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكتوين
    

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

 %10 النسبة: √ ابملراسلة
    

   النسبة:  أخرى تذكر
 تعليقات:

 األهداف
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 هدف املقرر الرئيس؟ما  -1
 يتعرف مفهوم الفلسفة وما هيتها وطبيعتها وأمهيتها.

 يتعرف جماالت الفلسفة وأبعاد التفكري الفلسفي.
 لتبية، واملقصود بفلسفة التبية.يدرك العالقة الوثيقة بني الفلسفة وبني ا

 يتعرف اجتاهات البحث يف فلسفة التبية.
 الفلسفية القدمية وتطبيقاهتا التبوية.يتعرف مناذج من املدارس 

 يتعرف مناذج من املدارس الفلسفية احلديثة وتطبيقاهتا التبوية.
 يقارن بني التطبيقات التبوية للمدارس الفلسفية القدمية واحلديثة.

 يقيم املوقف اإلسالمي من الفلسفة، وأسس التصور اإلسالمي لفلسفة التبية.
 ستيعاب طبيعة النظام التبوي التعليمي املعاصر، وقضاايه ومشكالته.يوظف معلوماته يف فهم وا

 يقدم تصورا مقتحا لنموذج تربوي تعليمي وفق التصور اإلسالمي لفلسفة التبية اإلسالمية.
و مراجع اإلنتنت، والتغيريات يف لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أ-يتم تنفيذها -أي خطط  اذكر إبجياز-2

 احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.
 استخدام العروض التقدميية )البور بوينت(.
 االجتماعي.استخدام الربيد اإللكتوين ومواقع التواصل 

 تصفح املواقع اإللكتونية للوصول للمعلومات املطلوبة.
 ومفرداته على مواقع اجملالت والدورايت العربية والعاملية.تتبع موضوعات املقرر 

 املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(.وصف املقرر الدراسي )مالحظة: 
 وصف عام للمقرر:
 وجماالهتا ومعالقاهتا ابلتبية، والتطبيقات التبوية للمدارس الفلسفية القدمية واحلديثة. مفهوم الفلسفةيتناول هذا املقرر 

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 4 2 لسفة وماهيتها ووميادينها.نشأة الف

 4 2 .واجملاالتفلسفة التبية: املفهوم واألمهية 
 4 2 مناذج من املدارس الفلسفية القدمية وتطبيقاهتا التبوية.
 4 2 مناذج من املدارس الفلسفية احلديثة وتطبيقاهتا التبوية.

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 2 1 .املوقف اإلسالمي من الفلسفة
 2 1 .سفة التبيةأسس التصور اإلسالمي الفل

 4 2 وتطبيقاهتا.فلسفة التبية اإلسالمية 
 4 2 تقييم للفلسفات التبوية فدميها وحديثها وتطبيقاهتا يف ضوء فلسفة التبية اإلسالمية

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

 
 إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:

 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 
ساعات )اختبار نصفي  4    14× 2 ساعات التدريس الفعلية

 32 وهنائي(

 32 4    28 الساعات املعتمدة
 

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

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

 
 فقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستاتيجيات تدريسهاالتعلم للمقرر و خمرجات 

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

سها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت واستاتيجيات تدري
 التعلم.

 
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق القياس املقرراسرتاتيجيات تدريس  خمرجات التعلم وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالت م
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 املعرفة 1
طريقة احملاضرة الدراسية، املناقشة  تعرف مفاهيم التبية املقارنة وأمهيتها. 1-1

واحلوار، التعلم ابالكتشاف، 
عصف ذهين، التعلم التعاوين 
استخدام أساليب التعلم الذايت من 
خالل شبكة املعلومات 

 )اإلنتنت(.
 

االختبارات التحصيلية 
)موضوعية ومقاليه(، تقييم 

فات، تقييم أوراق العمل والتكلي
التقارير، التقييم الذايت )تقييم 

 األقران(.

 تعرف نشأة التبية املقارنة ومراحل تطورها وأهم روادها. 1-2
 تعرف أهداف التبية املقارنة وجماالهتا وأدواهتا. 1-3

 املهارات اإلدراكية 2
 الصعوابت اليت تواجه الباحث يف التبية املقارنة.إدراك  2-1

استاتيجية -البيان العملي طريقة 
استاتيجية التفكري -التساؤل الذايت

استاتيجية التفكري الناقد  –التأملي 
استخدام آليات واستاتيجيات  –

 التعلم النشط والتعاوين.

االختبارات التحريرية والشفوية 
 تقييم أوراق-املالحظة  –

العمل تقييم العروض العملية 
تقييم  –من قبل األقران 

 املناقشات الصفية-حوث الب

 إدراك القوى والعامل املؤثرة يف نظم التعليم يف العامل. 2-2
مقارنة املناهج البحثية املختلفة املستخدمة يف جمال  2-3

 التبية املقارنة.
 العامل املتقدم.حتليل مسار تطور النظم التعليمة يف  2-4
 ل اخلليج.حتليل مسار تطور النظم التعليمة يف دو  2-5
 تطبيق بعض مناهج البحث يف إجراء البحوث املقارنة. 2-6
مقارنة نظم التعليم يف العامل املتقدم بنظريهتا يف دول اخلليج  2-7

 واستخالص الدروس املستفادة.
 ملواصفات للنظام التعليمي اجليد.اقتاح تصور منوذجي  2-8

 ؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل املس 3
تكليف الطلبة -املناقشة واألنشطة اجلماعية  تنمية مهارة التفكري املقارن والناقد واإلبداعي. 3-1

أبعمال ومهام داخل جمموعات العمل. 
 استاتيجية العصف الذهين.
قضااي التعليم ونظمه تقدمي أوراق عمل حول 

 عربيا ودوليا.
 إجراء حبوث فردية.

املالحظة املقننة _ تقييم 
تام الطلبة لقوانني العمل اح

اجلماعي والتزامهم هبا. 
مالحظة العالقات 
الشخصية وتناول األدوار 
بني الطلبة أثناء ممارسة 
األنشطة املرتبطة ابملقرر. 

 تقييم دفت التقييم الذايت

 ارة االستماع اإلجيايب.تنمية مه 3-2
 تنمية مهارة التحدث اإلجيايب. 3-3
 حلوار الفعال.تنمية مهارة ا 3-4
 تنمية مهارة العمل مع الزمالء. 3-5
3-6 

 تنمية مهارة التقييم الذايت.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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التعامل مع الكمبيوتر يف تقدمي عروض تقدميية )بور تنمية مهارات  4-1
 بوينت(.

 البيان العملي )العروض التوضيحية من
طريقة التمارين  –جانب أستاذ املقرر( 

التفاعل مع املوقع الشخصي لعضو  –
-والربيد اإللكتوين(  –هيئة التدريس 

وعمل عروض تقدميية من جانب 
تدريب الطلبة على استخدام  –الطلبة 

قنية املعلومات يف البحث على ت
الشبكة الدولية للمعلومات 
)واالنتنت( عن املفاهيم واملوضوعات 

رتبطة ابملقرر إلجناز األعمال امل
 والتكليفات(.

 

التقسم الذايت وكتابة التقارير 
استخدام  –وأوراق العمل 

العروض التقدميية عند 
-عرض اخلطط البحثية 

مالحظة أداء الطلبة أثناء 
تقومي  –دام اإلنتنت استخ

املعلومات اليت حصل 
عليها الطلبة من خالل 

 النت.

م الربيد اإللكتوين يف عرض االعمال واألنشطة تنمية مهارة استخدا 4-2
 املطلوبة.

 .التواصل مع الزمالء وتلقي املالحظات 4-3

  

 حركية-املهارات النفس 5
 تنطبق()ال  )ال تنطبق( )ال تنطبق( 5-1

 
 

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

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

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

 %40 يف املوعد احملدد االختبار النهائي 1
 %20 العاشر االختبار النصفي 2
 %20 الدراسيطوال الفصل  كتابة أوراق العمل والتقارير والبحوث الفردية 3
 %20 طوال الفصل الدراسي العروض التقدميية واألنشطة والتكليفات اجلماعية 4
 % 100  اجملموع 5
 %40 يف املوعد احملدد ئياالختبار النها 6

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

 كتبية املخصصة للمقرر )ساعتان(.الساعات امل
 االستشارات واإلرشاد األكادميي )أسبوعياً(.

 إنشاء جمموعة بني أستاذ املقرر والطالب على الواتر أب.
 مصادر التعّلم

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 اهرة: مكتبة جزيرة الورد.. القتزكية النفس يف اإلسالم ويف الفلسفات األخرى(. 2012محيدي، علي بن عبده بن شاكر. )

 القاهرة: دار الفكر العريب.، رؤية حتليلية من منظور إسالمي –فلسفة التبية (. 2009علي، سعيد إمساعيل وفرج، هاين عبد الستار. )
 القاهرة: الدار السعودية املصرية. الفلسفة احلديثة (.2006مربوك أمل. ) 

 
 الت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجمل2
 عمان، األردن: دار وائل. الفلسفة وتطبيقاهتا التبوية (.2004جنيين، نعيم حبيب. )-
 ، العراق: مطبعة التعليم العايل ابملوصل.دراسات يف فلسفة التبية (.1989فرحان، حممد جلوب. ) -
األصول ، سلسلة دراسة مقارنة بني فلسفة التبية اإلسالمية والفلسفات التبوية املعاصرةفلسفة التبية اإلسالمية الكيالين، ماجد عرسان. )د.ت(.  -

 (، ديب: دار القلم.1التبية اإلسالمية )
 . املواد اإللكتونية ومواقع اإلنتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

education.org-of-osophywww.phil 
https://www.philosophyofeducation.org/conference 

 https://uqu.edu.sa/libمكتبة امللك عبد هللا بن عبد العزيز
 shamela.wshttp//:املكتبة الشامل ة

  https://www.kfcc.gov.saك فهد الثقايفاملكتبة الرقمية مبركز املل
 htpps://www.kfcris.com/arمركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية 

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

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

 املرافق املطلوبة:

http://www.philosophy-of-education.org/
https://www.philosophyofeducation.org/conference
https://www.kfcc.gov.sa/
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عات الدراسية واملختربات، وعدد القا بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

( طالب مزودة بطاوالت مستديرة ومقاعد مرحية تساعد على العمل اجلماعي، ومكتبة صغرية تشتمل على املراجع واملواد 20قاعة دراسية تتسع ل )
 العلمية املساعدة على حتقيق أهداف املقرر.

 اآليل )أدوات عرض البياانت واللوحات الذكية والربجميات وغريها(:مصادر احلاسب 
 استخدام فاعلية السبورة الذكية. األفالم التعليمية-جهاز الب توب، سبورة ورقية وأقالم 

 مصادر أخرى )حددها: مثل احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:-3
 ، شاشة عرض )داات شوا( اثبتة. نقطة اتصال ابإلنتنتاثبتجهاز عرض بروجي كتور 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره:
 استاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 الطالب، االختبارات التحصيلية الدورية والنهائية. منوذج تقومي مقرر دراسي، مناذج من أعمال
 يات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استاتيج

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

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

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

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

 لواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من ا
 ب بواسطة النظراء.تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطال
 نتائج االختبارات التحصيلية للطالب.

 تدقيق عينة من مناذج أنشطة الطالب وتكليفاهتم من قبل النظراء يف القسم.
 الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر 

 قرر لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف املقرر.تبادل اآلراء مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون امل
 القراءة املستمرة حول املقرر ومتابعة كل ما هو جديد مما له عالقة به.

 . أ.د. حممد جماهد زين الدين اسم منسق الربانمج:
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 املقارنة املقرر: حلقة حبث يف الرتبيةاسم 
 (2-020160333رمز املقرر: )

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  هـ 1440-1-1اتريخ التوصيف: 
 كلية التبية-القسم: قسم التبية اإلسالمية واملقارنة  -الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 ((2-020160333) الدراسي ورمزه: حلقة حبث يف التبية املقارنة. اسم املقرر 1 .8
 ساعتان 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

 )متطلب ختصص(برانمج املاجستري يف التبية املقارنة . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .10
 إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من 

 ثالث.الثانية املستوى ال . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  السنة4 .11
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .12
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .13
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .14

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

 %60 النسبة: √ لتقليديةقاعات احملاضرات ا .و

    

 %10 النسبة: √ التعليم اإللكتوين .ز

    

 %10 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنتنت( .ح

    

 %10 النسبة: √ ابملراسلة .ط
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 أخرى تذكر .ي
 % 10 النسبة: √

 

 تعليقات:

فهي تيسر تبادل ا ملعلومات و توفر مساحة حرة للنقاش اآلن أصبحت شبكات التواصل االجتماعي احدى قنوات التعلم الرئيسة ، 
 اآلراء ، مما جيعلها بيئة تعليمة ثرية تقوم على:و تبادل 

 العمل التعاوين -6
 تالقح االقكار  -7
 تبادل الرأي و الرأي اآلخر -8
 تنمية التفكري الناقد -9

 تبادل األدلة و املستندات اليت تدعم الرأي  

 األهداف .أ
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 س؟ما هدف املقرر الرئي -1

 الطالب على إعداد و تنفيذ مناظرات جدلية حول القضااي التبوية من املنظور الدويل.يهدف هذا املقرر اىل تدريب  

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

 يعتمد التطوير املستمر هلذا املقرر اىل:

 أحباث يف جمال التبية املقارنة مراجعة احدث ما نشر  -4
 التبية املقارنة سواء على املستوى القومي او الدويل  مراجعة توصيات مؤمترات -5
 نتائج تقومي الطالب للمقرر -6
 سجلة يف منوذج تقومي األستاذ للمقررمالحظات األستاذ/ة امل -7

 

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

نية: أن التبية يف يرتكز هذا املقرر على فرضيتان: األوىل، هي ان املقارنة توسع جمال فهمنا للتبية. و الثاوصف عام للمقرر: : 
 العاملية. الوقت الراهن تتأثر ابلتغريات و التأثريات 

 و بناء على هااتن الفرصيتان فإن فهم التبية من النظور الدويل ميكننا من تطوير مفاهيمنا عن للتبية و التعليم يف بيئاتنا احمللية.
 

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .13

 قائمة املوضوعات
عدد 
 بيعاألسا

 ساعات التدريس 

التعرف على االجتاهات العاملية يف جمال  التبية املقارنة الدولية : حتديد االهتمامات البحثية 
 يف جمال التبية املقارنة  

3 6 

 4 2 جدلية احمللية/العاملية و انعكاساهتا على رسم السياسات التعليمية
 4 2 مجاعات الضغط دورها يف رسم السياسات التعلمية 

 4 2 التبية املقارنة بني النظرية و التطبيق
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 10 5 قراءات حرة للطالب يف جمال التبية املقارنة وفق االهتمامات البحثية
 4 2 تقدمي املشروع النهائي

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .14
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

      32 يس الفعليةساعات التدر 
      2 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .15

 ساعات 4
 

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .16

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

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق القياس املقرراسرتاتيجيات تدريس  خمرجات التعلم وفقاً لإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
1-
1 

معرفة بعض األطر اجلدلية اليت تصاغ يف اطارها االطروحات 
 يف جمال التبية املقارنة 

و   -املناقشات الصفية  –احملاضرة 
 –الواجبات املنزليةالدراسية 

 املشروعات البحثية

 –املناقشات الصفية 
تقييم الواجبات 
 –املنزليةالدراسية 
 املشروع البحثي
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1-
2 

و   -املناقشات الصفية  –احملاضرة  معرفة أسس بناء أطروحة جدلية يف جمال التبية املقارنة
 –الواجبات املنزليةالدراسية 

 ملشروعات البحثيةا

 –املناقشات الصفية 
تقييم الواجبات 
 –املنزليةالدراسية 
 املشروع البحثي

 املهارات اإلدراكية 2
2-
1 

تقييم املهارات الفكرية و العلمية املطلوبة الجناز دراسات يف 
 جمال التبية املقارنة 

 –املناقشات الصفية  -احملاضرات
شاريع امل -القراءة التحليلية و النقدية

 البحثية

إستخدام اسئلة حل 
العروض  –املشكالت 

و الواجبات  –الصفية 
 -املنزليةالدراسية

 املشروع البحثي
2-
2 

 –املناقشات الصفية  -احملاضرات نقد االطروحات الشائعة يف جمال التبية املقارنة
املشاريع  -القراءة التحليلية و النقدية

 البحثية

إستخدام اسئلة حل 
العروض  –املشكالت 

و الواجبات  –الصفية 
 -املنزليةالدراسية

 املشروع البحثي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
3-
1 

الواجبات املنزلية الدراسية و أوراق  حتمل مسئولية التعلم الذايت
 العمل

تقييم الواجبات املنزلية 
الدراسية و أوراق 

 العمل
3-
2 

عمل تعاونية الجناز املهام العمل بفاعلية يف جمموعات 
 املكلفة هبا

املناقشات  –املشروعات البحثية 
 الصفية

تقييم املشروعات 
و  –البحثية 

 املناقشات الصفية
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-
1 

املنزلية تقييم الواجبات  الواجبات املنزلية و أوراق العمل كتابة التقارير العلمية
 و أوراق العمل

4-
2 

تقييم العروض وفق  العروض التقدميية إعداد العروض الصفية
 معايري العرض الفعال
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3-
4 

تدريب الطالبات على استخدام  استخدام تقنيات االتصاالت و املعلومات
قواعد املعلومات مبكتبة امللك عبد 

 هللا

تقييم جناح الطالب يف 
استخدام قواعد 

 املعلومات
 حركية -املهارات النفس 5
5-
1 

   ال توجد

 
 جدول مهام قياس ما اكتسبه الطالب خالل الفصل الدراسي: -

مهمة القياس )مثال: كتابة مقال، اختبار، مشروع مجاعي،  التقومي
 اختبار، خطابة، تقدمي شفهي، إخل(

نسبته من التقومي  األسبوع احملدد له
 النهائي

 30 عكل اسبو  املشاركة الصفية 1

 20 ثالث اسابيعكل  الكتاابت النقدية التحليلة 2

 30 كل اسبوعني العروض الصفية 3

 20 االسبوع السادس عشر املشروع النهائي 4

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعات (  2الساعات املكتبية )

 االستشارات و االرشاد االكادميي اسبوعيا
 التواصل االلكرتوين

 مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

، القاهرة: دار املقارنة و األلفية الثالثة...االيديولوجيا و التبية و النظام العاملي اجلديدالتبية (. 2004عبدو، عبد الغين ) .1
 الفكر العريب للطبع و النشر.
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 ، القاهرة: مكتبة زهراء الشرق.التبية املقارنة منطلقات فكرية و دراسات تطبيقية(. 2005عبد النيب، سعاد بسيوين ) .2

-260(، 2) 20، تونس -اجمللة العربية للتبيةة املقارنة: اجلدلية العاملية و احمللية، (. التبي2000آرنوف، روبرت أف ) .3
261. 

(، استاتيجية مقتحة للتوسع يف التعليم اجلامعي األزهري يف ضوء صيغ التعليم 2015البحريي، السيد السيد حممود ) .4
 .1113 – 1087(، 3) 42، األردن -التبوية العلوم –دراسات اجلامعي احلديثة و املتغريات احمللية و العاملية، 

يجي ملستقبل التعليم العريب ملواكبة التطورات العاملية و احمللية: بني (. التخطيط االستات2013شقالبو، نوري حممد أمحد ) .5
التبية ببنها : املؤمتر العلمي العريب السادس و األول للجمعية املصرية ألصول التبية ابلتعاون مع كلية الواقع و الطموح، 

 .39 -15،  1، مصر -التعليم...و آفاق ما بعد ثورات الربيع العريب

(. تصور مقتح لتطوير نظام إعداد معلم التعليم العامل ابلعامل العريب ملواجهة املستجدات احمللية و التعاملية، 2016بدر محد )العازمي، 
 .98 – 1( ، 108) 27، مصر -جملية كلية التبية )جامعة بنها(

 

 
 املرافق املطلوبة

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

 قاعات دراسية جمهزة تقنياً.ملعامل، وغريها(: املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، وا
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .13

 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 ة الشخصية.استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاص -

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

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 الطالبنتائج  -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentايت التقييم الذ -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. -

 تطوير التدريس: إجراءات
 متابعة ما يستجد يف جمال األصول االجتماعية للتبية والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية. -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكتوين. -

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

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

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

                              عيسى فهيمحممد .د. اسم منسق الربانمج: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Quran University 
Deanship of Graduate Studies 

 

152 

 

 النظرايت يف الرتبية املقارنة         اسم املقرر: 
 (2-020160334) رمز املقرر:

 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440اتريخ التوصيف:  

 قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة  /الرتبية .القسم:  /الكلية
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه

 (2-020160334)         نةرالنظريات يف الرتبية املقا. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 . عدد الساعات املعتمدة: 2
 املاجستري يف التبية املقارنة )متطلب ختصص(.. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

 املستوى الثالث.ى فيه املقرر الدراسي: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعط4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7
 راسة املتبع )اخت كل ما ينطبق(:. منط الد8

 ت احملاضرات التقليديةقاعا
 60 النسبة: ✓

    

 التعليم اإللكتوين
 10 النسبة: ✓

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنتنت(
 10 النسبة: ✓

    

 ابملراسلة
 5 النسبة: ✓

    

 تذكر أخرى
 15 النسبة: ✓
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 تعليقات:

 

 األهداف .ب
 هدف املقرر الرئيس؟ما  -1

لتحوالت العملية النظرية اليت شهدها علم الرتبية املقارنة عرب التاريخ, وفهم املفاهيم والتصورات واملهارات البحثية الوقوف على التطورات وا

 املرتبطة بكل مرحلة, وتطوير الوعي النقدي التحليلي جبوانب القوة والضعف بالنسبة لكل نظرية. 

 

 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي 
 ساعات التدريس  سابيععدد األ قائمة املوضوعات

 4 أسبوعان حتليل مفهوم النظرية والنموذج املعريف-1

 6 ثالثة أسابيع )نظرية الرأمسالي البشري  /نظرية التحديث (الوظيفية يف الرتبية املقارنة  ةالنظرية البنيوي-2

 6 عثالثة أسابي )نظرية التحرير  /نظرية التبعية(نظرية الصراع يف الرتبية املقارنة -3

 6 ثالثة أسابيع ةما بعد احلداثة وما بعد البنيوي-4

 6 ثالثة أسابيع التحليل النقدي للنظريات الرتبوية املقارنة -5
   

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 32     32 ت املعتمدةالساعا

 

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

 

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

 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً  -
 : ضع استاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
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تقييمها واستاتيجيات تدريسها لتشكل معاً التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق : ضع طرق اثلثاً  -
 .عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 االختبارات الفصلية احملاضرة، املناقشات الصفية مفهوم النظرية والنموذج املعريفأن يتعرف الطالب على  1-1
الوظيفية يف التبية  ةالنظرية البنيويأن يتعرف الطالب على  1-2

 )نظرية الرأمسايل البشري  /نظرية التحديث (املقارنة 
تقييم الواجبات  الواجبات املنزلية

 واألحباث
 املهارات املعرفية 2

نظرية (نظرية الصراع يف التبية املقارنة أن حيلل الطالب  2-1
 )نظرية التحرير  /التبعية

 االختبارات مهارات التحليل واملقارنة

 اعداد أوراق حبثية واملناقشةطرح األسئلة  نقدي للنظرايت التبوية املقارنةحتليل أن يقدم الطالب  2-2
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

أقرانه يف جمموعته واجملموعات أن يتقبل التفاعل اهلادف مع  3-1
 بكفاءة ومتيز. ادة إذا أسندت إليهاألخرى، وميارس دور القي

مهارات احلوار واالستماع 
 والعمل التعاوين

املناقشة واملشاركة 
 اجلماعية واالحباث

 ات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهار  4
إعطاء واجبات تعتمد  الكمبيوترمهارة التعامل مع  للنظرايت يف الرتبية املقارنة أن يُعد تقريرا وافياً عن عمق 4-1

 على التقنية
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

من النظرايت يف التبية  أن يؤدي الطالب عرضاً لنماذج 5-1
إحدى طرائق التعلم القائمة  املقارنة

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، أو التعلم النشط، 
املعتمدة على تصميم مهام 
 األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

الدقة يف تصميم 
وتناول عناصر 

املنهجية اليت اختريت 
 .لتناول املشكلة
 

 ل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خال .17
األسبوع احملدد  كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي،   م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
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1 
طوال الفصل   المشاركة الصفية 

 الدراسي
5% 

2 
 الثاني عشر تقديم عرض عن موضوعات املقرر

 لث عشروالثا

5% 

 %20 التاسع االختبار النصفي 3
 %10 الرابع عشر موضوعات املادةاعداد حبث حول موضوع من  4
 %60 السادس عشر االختبار النهائي 5
6    

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

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

 (2مقرر )الساعات املكتبة املخصصة لل

 . )اسبوعيا(االستشارات واإلرشاد االكادميي 

 مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

P. K. Kubow & P.R Fossum. comparative education : Exploring Issues in International context 

Theory in the classroom, ed. cary Nelson University of Illinois, Urbana 1986 

 

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
  قاعات دراسية جمهزة تقنياً.املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:  .14
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .15

 ام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية.استخد -
 أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر.استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية  -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

  اإلنتنيت(.توفري شبكة ) مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .16
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

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

 :إجراءات تطوير التدريس
 والعمل على توظيفه يف املقرر. األصول النفسية للتبيةمتابعة ما يستجد يف جمال  -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ريس.التدورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة  -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
  وسائل التواصل االجتماعي االلكتوين. -

 :إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 دريس من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم ت -
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -

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

 عيسى فهيممنسق الربانمج: ا.د. حممد 
 والتنمية يف دول العاملالرتبية اسم املقرر: 
 (2-020160335) رمز املقرر:

 . جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية: هـ1440 – 2-26اتريخ التوصيف:
 قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة -ة الرتبيةالقسم:كلي-لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 (.2-020160335) رمز املقرر:، ) والتنمية يف دول العامل. اسم املقرر الدراسي ورمزه: التبية 1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 .( متطلب ختصصدراسي: ماجستري يف التبية املقارنة ) . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر ال3

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

 ثالث.. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى ال4
 يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6
 الرئيس للمؤسسة التعليمية:. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر 7
 . منط الدراسة املتبع )اخت كل ما ينطبق(:8

 60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ك

    

 10 النسبة: √ التعليم اإللكتوين .ل

    

 10 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنتنت( .م
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 5 النسبة: √ ابملراسلة .ن

    

 15 النسبة: √ أخرى تذكر .س

 

 

 

 تعليقات:

 

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ودراسة واقع التعليم يف هذه الدول  التعرف على ماهية وطبيعة التخلف والتنمية يف دول العامل الثالث والنظرايت املقرة هلذه الظواهر،
 وقياس مدى مسامهة املؤسسات التبوية يف تنمية املوارد البشرية وتلبية احتياجات السوق، ومتطلبات النمو يف كل اجملاالت احلياتية.   

نية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقلتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
 اإلنتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 

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

 وصف عام للمقرر:
ودراسة واقع التعليم يف هذه الدول  ماهية وطبيعة التخلف والتنمية يف دول العامل الثالث والنظرايت املقرة هلذه الظواهر،يتناول هذا املقرر 

 .وقياس مدى مسامهة املؤسسات التبوية يف تنمية املوارد البشرية
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 اوهلا:املوضوعات اليت ينبغي تن

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 4 أسبوعان مفهوم التنمية ومفهوم التخلف. -8

 4 أسبوعان التنمية بني النظرية والتطبيق.  -9

 4 أسبوعان ظاهرة التخلف يف العامل الثالث -10

 4 أسبوعان واقع الرتبية يف العامل الثالث.  -11

 4 انأسبوع الرتبية وتنمية املوارد البشرية  -12

 4 أسبوعان املخرجات التعليمية واحتياجات السوق.  -13

 4 أسبوعان جتارب العامل الثالث يف جمال التنمية.  -14

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 
 دروس إضافية حماضرات

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 32     32 الساعات املعتمدة

 
 ( 4اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: )التعلم الفردي )الذايت  -عدد ساعات الدراسة 

 

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

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

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

 Curriculum Mapج املقرر خريطة منه

 م
التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين خمرجات 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 االختبارات الفصلية احملاضرة، املناقشات الصفية مفهوم التنمية أن يتعرف الطالب على  1-1

تقييم الواجبات  الواجبات املنزلية واألحباث خلفمفهوم التأن يتعرف الطالب على  1-2
 واألحباث

 هارات اإلدراكيةامل 2
 االختبارات التحليل واملقارنةمهارة  التنمية والتخلف مظاهر أن يفرق الطالب بني 2-1

تقييم الواجبات  وطرح األسئلة واملناقشة أن حيلل الطالب واقع التنمية يف العامل الثالث 2-2
 واألحباث

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
املناقشة واملشاركة  مهارات احلوار، واالستماع  الطالب مبوضوعية مع قضااي التنمية والتخلف. أن يتعامل 3-1

 اجلماعية

 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4

 مهارة التعامل مع الكمبيوتر مظاهر التنمية والتخلفأن يُعد تقريرا وافياً عن   4-1
استخدام االنرتنت والربيد 

 االلكرتوين والبوربوينت

 تدريب الطالب
على استخدام 

 التقنية

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
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 م
التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين خمرجات 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

إحدى طرائق التعلم القائمة  جتارب العامل الثالث يف جمال التنمية أن يؤدي الطالب عرضاً  5-1
على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، أو التعلم النشط، 
املعتمدة على تصميم مهام 
 األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

الدقة يف تصميم 
وتناول عناصر 

املنهجية اليت اختريت 
 .لتناول املشكلة
 
 

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

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

 لتسليمه
نسبته من 

 التقييم النهائي

طوال الفصل  املشاركة الصفية 1
 الدراسي

%5 

2 
الثاين عشر  تقدمي عرض عن موضوعات املقرر

 لثالث عشروا
5% 

 %20 التاسع االختبار النصفي  3

 %10 الرابع عشر إعداد حبث حول موضوع املادة العملية  4

 %60 السادس عشر االختبار النهائي  5

6    
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم

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

 2الساعات املكتبية املخصصة للمقرر 
 وعيااالستشارات واإلرشاد األكادميي أسب



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Quran University 
Deanship of Graduate Studies 

 

162 

 

 مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 م . 1983مية يف العامل لثالث، طالل البااي، قضااي التخلف والتن •
 عبد هللا عبد الدائم، التبية وتنمية االنسان يف الوطن العريب. •
 م، بريوت .   1995مركز دراسات الوحدة العربية، التنمية البشرية يف الوطن العريب،  •
 م، عجمان.1982غالب عربيان ،ختلف العرب والعامل الثالث،  •
 م.  1985لف يف الوطن العريب، عزت حجازي، التحدي والتنمية والتخ •

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

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

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

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

 تطوير التدريس: إجراءات .س
 والعمل على توظيفه يف املقرر. األصول السياسية للتبيةما يستجد يف جمال  متابعة -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
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 ربات )دعم النظراء(.االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخل -
  عي االلكتوين.وسائل التواصل االجتما -

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

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

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

 عيسى فهيممنسق الربانمج:.د/ حممد 
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  طويرهوتتكوين املعلم اسم املقرر: 
 (2-020260143)رمز املقرر: 

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

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 (2-020260143)   تكوين املعلم وتطويره. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 )ساعتان(.. عدد الساعات املعتمدة: 2 .15
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري يف املناهج وطرق التدريس3 .16

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 ه املقرر الدراسي: املستوى الرابعي يعطى في. السنة أو املستوى الدراسي الذ4

 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .17
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .18
 الزاهر ، وغريها( –. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية 7 .19

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

    
 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكتوين

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

    
  النسبة:  ابملراسلة

    
 أخرى تذكر

  النسبة: 
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 تعليقات:
 

 فاألهدا
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 تكوين تصور علمي لدى الدارسني حول تكوين املعلم، وتنمية مهاراهتم يف تصميم برامج إعداد املعلمني وتقوميها.
 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا بعد دراسة هذا املقرر أن:    

 يلم مبفهوم تكوين املعلم.  -
 املناظرة له.يقارن بني مفهوم تكوين املعلم واملفاهيم  -
 يقف على طبيعة تكوين املعلم وأمهيته.  -
 حيلل واقع إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية.  -
 د املعلم يف ضوء الكفاايت. يرصد أبرز مالمح حركة إعدا -
 يرصد أبرز مالمح حركة إعداد املعلم يف ضوء املعايري.  -
 العربية السعودية.  يقف على كيفية اإلعداد التخصصي للمعلم يف اململكة -
 يصمم برامج إعداد معلمني قائمة على االجتاهات املختلفة يف إعداد املعلم املختلفة. -
 املعلم يف تقومي برامج إعداد املعلمني. يوظف معلوماته حول إعداد وتكوين  -
 يرصد أبرز التجارب احلديثة يف إعداد املعلمني يف الدول املتقدمة.  -

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

 لدراسي.استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر ا -
 التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر.توظيف األدوات  -
 االستفادة من املواقع االلكتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
علق تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصــاالت للتواصــل ابني أســتاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشــه كل ما يت -

 ابملقرر.
 صادر البحث االلكتوين وقواعد املعلومات التبوية االلكتونية.استخدام م -
االســـــــــــــــتعانة ابلشـــــــــــــــبكة العنكبوتية يف التواصـــــــــــــــل مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية  -

 .لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال التعليم االلكتوين
 عليم اإللكتوين.التدريس ابستخدام الت -
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وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل 
 الربانمج(. 

 وصف عام للمقرر:
 تصــــــــــــميم برامج إعداد املعلمنييهدف املقرر إىل تكوين تصــــــــــــور علمي لدى الدارســــــــــــني حول تكوين املعلم، وتنمية مهاراهتم يف 

 وتقوميها.
 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .18

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

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

1 2 

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

 التتابعي( . 
2 4 

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

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

 املاجستري املهين يف إعداد املعلمني( . 
2 4 

 4 2 إعداد املعلمني يف الدول املتقدمة . أبرز التجارب احلديثة يف 
 2 1 االختبار النهائي

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .19
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو
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 32  6 - - 26 ساعات التدريس الفعلية
 32  6 - - 26 الساعات املعتمدة

 
 أسبوعياً:لفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب التعلم ا -عدد ساعات الدراسة  .20

 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر
 

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

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

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

 Curriculum Mapاملقرر خريطة منهج 

استاتيجيات التدريس  التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات  م
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
حتليل مفهوم تكوين املعلم وبرامج إعداده واالجتاهات احلدبثة  1-1

 إلعداده. 
 االختبارات  حلقات نقاش–حماضرات 

 املناقشات الصفية  حلقات نقاش–حماضرات  ج إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية. تقصي واقع برام 1-2
 املناقشات الصفية  حلقات نقاش–حماضرات  تقصي مفهوم اإلعداد الشخصي وأمهيته يف تكوين املعلم .  1-3

 ) اإلدراكية( املهارات املعرفية 2
 تقرير .  مناقشة .  –سيمنار علمي  ني حملياً وعربياً وعاملياً . املقارنة بني واقع برامج إعداد املعلم 2-1
 تقرير.  مناقشة موسعة .  -حبث اكتشاف أمهية اإلعداد الشخصي يف إعداد املعلمني .  2-2
 عرض تقدميي مناقشة .  مناقشة جتربة عاملية متميزة يف إعداد املعلم .  2-3

 وليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤ  3
 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين إكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن جمموعات تعاونية 3-1
 األسئلة الشفهية احلوار واملناقشة إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2
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استاتيجيات التدريس  التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات  م
 للمقرر

 طرق التقومي

املناقشة واملشاركة اجلماعية  مهارات االنصات الفعال   3-3
 واحلوار 

  املالحظة املقننة

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

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

تقومي االعمال 
 اجلماعية والفردية 

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

 تفاعل الطالب معها 
 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-7

    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تقرير حمدد أبوصاف  أ نشطة حتليلية .  اإلحصائي لتحليل برامج إعداد املعلمني spssاستخدام برانمج  4-1

 ة . ومؤشرات تقني
تقرير حمدد أبوصاف  أ نشطة حتليلية . حتليل الوزن النسيب لساعات الربامج ومقرراته التدريسية  4-2

 ومؤشرات كمية . 
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
يتم التقومي يف ضوء  مشروعات فردية.   حتليل ونقد تصميم بعض برامج إعداد املعلمني  5-1

 مؤشرات حمددة. 
معايري ومؤشرات  مشروعات تعاونية .  تصميم برانمج إعداد املعلم .  5-2

 برامج إعداد املعلمني. 
 

  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .22
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

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

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

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
أسبوعيا، كما يتم ختصيص  ساعات3ضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لع

 وسائل للتواصل االلكتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.
 مصادر التعلنم

 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1
 م(. إعداد املعلم وتدريبه. منشورات جامعة دمشق.2004األمحد، خالد طه. ) -
 . القاهرة:دار الفكر العريب . 1و أداء أفضل . طهـ( . معلم املستقبل حن1426أمحد)مدكور، علي  -
 .عمان:دار الفكر للنشر والتوزيع.1م(.منظومة تكوين املعلم يف ضوء معايرياجلودة الشاملة .ط2003ويح، حممد عبد الرزاق.) -
 ، الكويت : وزارة يف إعداد املعلم وتنميته مهنياً  ( : االجتاهات املعاصر2006املفرج ، بدرية وعفاف املطريي وحممد محاده ) -

 التبية . 
( . معايري برامج إعداد معلم التعليم العام ، مكنب التبية العريب لدول 2015املركز العريب للبحوث التبوية لدول اخلليج ) -

   .اخلليج
ار الفكر عمان: د. عمان. 2ودة الشاملة. ط(. منظومة تكوين املعلم يف ضوء معايري اجل2007إبراهيم، حممد عبد الرزاق ) -

 للنشر والتوزيع.
 األداء.عمان: دار الشروق. -التدريب –(. الكفاايت التدريسية املفهوم 2003الفتالوي، سهيلة حمسن ) -
 . عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.1(. إعداد املعلم تنميته وتدريبه. ط2005حممد، مصطفى وحوالة، سهري ) -

 

 الت العلمية والتقارير وغريها(:أدرج املواد املرجعية األساسية )اجمل. 2 
 اجمللة العلمية جلمعية جسما )املناهج واإلشراف التبوي(. -
 جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، كلية التبية، جامعة عني مشس -
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 جملة التبية، كلية التبية جامعة األزهر،  -
 حرين.جملة كلية التبية، جامعة الب -

 اإلنتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: . املواد اإللكتونية ومواقع3
   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب التبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث التبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchتبوية )قواعد املعلومات ال -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات التبوية    ) -
   املنصات التعليمية االلكتونية املفتوحة -

- 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 الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -

http://pqdtopen.proquest.com/search.html
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 يأدوات وبرجميات الواقع االفتاض -
 الفصول االفتاضية -

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

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

 قاعات دراسية جمهزة تقنياً  -
 معامل الكلية والقسم. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .18
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  .19
 توفري شبكة )اإلنتنت( -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 استاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 لب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت.استبانة تقيس مدى رضا الطا -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

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

 إجراءات تطوير التدريس:
 متابعة ما يستجد يف جمال إعداد املعلم والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
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 ت العلمية.السمينارا -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكتوين.  -

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

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

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

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

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:
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 اسم املقرر: إدارة املؤسسات الرتبوية

 (0205622-2)رمز املقرر  :  

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440اتريخ التوصيف: 
 اإلدارة  الرتبوية والتخطيطقسم  -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 .(0205622-2) . اسم املقرر الدراسي ورمزه: إدارة املؤسسات التبوية1
  2دة: . عدد الساعات املعتم2
 اإلدارة التبوية )متطلب كلية(. . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري يف 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 ستوى الرابعيعطى فيه املقرر الدراسي: امل. السنة أو املستوى الدراسي الذي 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 الزاهر ، وغريها( –. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية 7
 (:بع )اخرت كل ما ينطبق. منط الدراسة املت8

 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية
    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكتوين
    

 %10 النسبة: 10 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنتنت(
    
  النسبة:  ابملراسلة

    
 أخرى تذكر

  النسبة: 
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 تعليقات:
 

 األهداف .ت
 رئيس؟ما هدف املقرر ال -1

يهدف هذا املقرر ايل مناقشة واقع ادارة املؤسسات التبوية يف اململكة العربية السعودية يف إطار اسس االدارة التبوية ونظرايت  -
املتوقع هلا يف تطوير املؤسسات التبوية مبختلف املستوايت القيادة التبوية وادارة املوارد البشرية، وذلك يف اجملال التبوي والدور 

 . دارية التعليمية، وضمن مراحل التعليم، مع مقارنة ذلك ببعض الدول املتقدمة والنامية.اال
راجع لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو م -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 ة يف جمال الدراسة(.   اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديد
 االطالع الدائم على املستجدات يف جمال االدارة والقيادة التبوية ونظرايهتا. -  
 تبادل اخلربات بني أعضاء القسم عرب اجتماعات دورية وورش عمل -  
 التدريب على وسائل االتصال احلديثة واليت تعتمد على التقنية واستخداماهتا.  -  
 على مواقف تربوية للتطبيق امليداين يف حل بعض القضااي و املشكالت املدرسية . تدريب الطالب -  

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

نظام ادارة املؤسسات التبوية يف اململكة يف  -رة التعليمية يف اململكة داف وخصائص االدايتناول هذا املقرر فلسفة وسياسة واه
تطبيق فاعلية نظام ادارة املؤســســات التبوية يف اململكة يف إطار نظرايت االدارة الســلوكية )نظرية االهداف،  -إطار النظرايت اإلدارية 

ادارة   املؤســـــــــــــــســـــــــــــــات التبوية من حيث )الوظائف، واملســـــــــــــــتوايت،  يادة االدارية يفالق -ونظرية الوظيفة االجتماعية للنظم ...اخل( 
دراسة ومقارنة االدارة التعليمية يف  -السلطة االدارية يف ادارة املؤسسات التبوية من حيث )الصالحيات، واملسؤوليات(  -واالمناط( 

 اململكة مع بعض الدول العربية واالسالمية والعاملية
 
 وهلا:املوضوعات اليت ينبغي تنا .23

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس

 4 2 الوحدة األوىل:   
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 فلسفة وسياسة، واهداف وخصائص اإلدارة التعليمية يف اململكة •
  الوحدة الثانية

 نظام ادارة  املؤسسات التبوية  يف اململكة يف اطار النظرايت االدارية .
2 4 

  الوحدة الثالثة:
ادارة  املؤسسات التبوية  يف اململكة يف اطار نظرايت االدارة  تطبيق فاعلية نظام

 السلوكية )نظرية االهداف ، ونظرية الوظيفة االجتماعية للنظم ....(.

2 4 

 الوحدة الرابعة:  
 إدارة مؤسسات التعليم العايل

2 4 

 الوحدة اخلامسة:
 ات، واملسؤوليات( السلطة االدارية يف ادارة املؤسسات التبوية من حيث )الصالحي

2 4 

 الوحدة السادسة: 
دراسة ومقارنة االدارة التعليمية يف اململكة مع بعض الدول العربية و االسالمية 

 والعاملية .

2 4 

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

2 4 

 الوحدة الثامنة:
 بار النهائي للمقرراالخت

2 4 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .24
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 
 طالب أسبوعياً:التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا ال -عدد ساعات الدراسة  .25

 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .26
 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول 

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

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

اسرتاتيجيات التدريس  لمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم ل م
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
إكساب الطلبة معارف ومهارات وخربات إدارية  تربوية تساعده  1-1

 املواقف الصفية والتبوية .يف التعامل مع 
حلقات –حماضرات 

 نقاش
 االختبارات 

حلقات –حماضرات  العايل. الوقوف على إدارة التعليم 1-2
 نقاش

 املناقشات الصفية 

القدرة على حل املشكالت واختاذ القرارات يف بعض القضااي  1-3
 التبوية.

حلقات –حماضرات 
 نقاش

 املناقشات الصفية 

 ) اإلدراكية( املهارات املعرفية 2
مناقشة  –سيمنار علمي  معرفة، فهم واستيعاب، حتليل، تطبيق، تقييم. 2-1

 . 
 تقرير . 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 األسئلة الشفهية التعاوينالتعلم  القدرة على االتصال الفعال واملناقشة واحلوار وتقبل اآلخر. 3-1

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
    
    
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
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  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

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

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

 جد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  الذي يتوقع أن يتوا
ساعات أسبوعيا، كما يتم 3ات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساع

 ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.
 التعّلم مصادر

 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1
 والعمليات والوظائف، عمان، دار وائل للنشر.النظرايت  -، مبادئ اإلدارة2009القريويت، حممد قاسم،  -
 (، اإلدارة التعليمية: مفاهيم وآفاق، عمان دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن.2006الطويل، هاين عبد الرمحن ) -
 (، السلوك التنظيمي يف مؤسسات األعمال، عمان، دار وائل. 2004د سليمان )العميان، حممو  -
 ، نظرية املنظمة والتنظيم، عمان، دار وائل للنشر.2000القريويت، حممد قاسم،  -
، السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسات التعليمية، عمان، دار املسرية 2005فلية، فاروق عبده، وعبد اجمليد، السيد حممد، -

 شر والتوزيع والطباعة.للن
 سلوك األفراد واجلماعات يف النظم، عمان، دار وائل -املنظمي، اإلدارة التبوية والسلوك 2008الطويل، هاين عبد الرمحن،  -
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

استشراف املستقبل، حتديد ومراجعة: أبو اصبع، صاحل و م، 2004ابريل 28-26أوراق عمل املؤمتر العلمي التاسع  -
 جامعة فالدليفيا ،كلية اآلداب والفنون.املناصرة، عز الدين، 

م(. دورية علمية متخصصة وحمكمة يصدرها كل ثالثة أشهر معهد اإلدارة العامة، الرايض: 2009جملة اإلدارة. ) -
 اململكة العربية السعودية.
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السعودية: دار املصادر صدرها من أمريكا مركز النخبة لإلعالم اإلداري الوكيل يف اململكة العربية نشرة النخبة اإلدارية، ي -
 للنشر والتوزيع.

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

 ية تصدر عن اجلمعية السعودية لإلدارة.أفاق اإلدارة، جملة فصل -
مؤسسة الفكر العريب، النشرة اإلعالمية الشهرية، الناشر يف اململكة العربية السعودية مؤسسة الفكر العريب،  -

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

 .القاهرة،
 جتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل اال3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saليم يف اململكة العربية السعودية  طوير مناهج التعاملشروع الشامل لت -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. علومات املتاحةقواعد امل -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- 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 

http://www.fikrconferences.org/
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- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

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

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

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

 قاعات دراسية جمهزة تقنياً  -
 معامل الكلية والقسم. -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:ذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، مصادر أخرى )حددها: مثالً ا
 توفري شبكة )اإلنرتنت( -

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

 ر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت.استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقر  -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 نتائج الطالب -

http://pqdtopen.proquest.com/search.html
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 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 الدراسية.التفاعل اللفظي داخل القاعة استخدام أداة لقياس  -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. -

 إجراءات تطوير التدريس:
 متابعة ما يستجد يف جمال إعداد املعلم والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 لندوات التخصصية. حضور املؤمترات وا -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.  -

 :إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب 
 جلنة خاصة من القسم.  مال الطلبة بواسطةتدقيق ومراجعة عينة من أع -
 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -

 والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي 
 ورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا.مراجعة د -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
 )العربية واألجنبية(.االطالع على األحباث يف جمال التخصص  -
 الطالب يف تطوير املقرر. استخدام نتائج تقومي -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -

 منسق الربانمج: ا.د. تركي كدمييس
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 التعليم العايل املقارناسم املقرر: 
 (2-020160342رمز املقرر: )

 التعليمية : جامعة أم القرىإسم املؤسسة  1440-.2 -26  اتريخ التوصيف:

 .الرتبية االسالمية واملقارنةسم: الرتبية     الق  -الكلية

 التعريف ابملقرر:
 .(2-020160342) املقارنالتعليم العايل . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعتان 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 لب ختصص(.برانمج املاجستري يف التبية املقارنة )متط . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

 .الرابع  املستوى. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 وجدت(:. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن 6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7
 اسة املتبع )اخت كل ما ينطبق(:. منط الدر 8

 √ قاعات احملاضرات التقليدية .ع

 
 % 60 النسبة:

    

 %15 النسبة: √ التعليم اإللكتوين .ف

    

 % 15 بة:النس √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنتنت( .ص
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 % 10 النسبة: √ ابملراسلة .ق

    

  النسبة: اليوجد أخرى تذكر .ر
 

 تعليقات:

 

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

دراسة مقارنة لنظم التعليم يف الدول الصناعية والنامية وتبيان ما طرا على براجمها ومدخالهتا وخمرجاهتا من حتوالت من جراء 
 . واالقتصادي والسياسي واالجتماعي والتعرف على اسهاماهتا يف العملية التنموية التقدم يف اجملال التقين

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

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

 وصف عام للمقرر:
 .دراسة مقارنة لنظم التعليم يف الدول الصناعية والنامية وتبيان ما طرا على براجمها ومدخالهتا وخمرجاهتاهذا املقرر  قدمي

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 4 اسبوعان ماهية وطبيعة نظام التعليم العايل
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 4 اسبوعان والتغري االجتماعيالتعليم العايل 
 4 اسبوعان التغريات والتحوالت يف سياسات التعليم العايل

 4 اسبوعان النظام اإلداري يف التعليم العايل
 4 اسبوعان البحث العلمي يف التعليم العايل 

 4 اسبوعان التحوالت يف برامج ومناهج التعليم العايل 
 4 اسبوعان التعليم العايلالتقين ومستقبل  التطور

   
   

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

      32 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات املعتمدة

 
  2 الطالب خالل أسبوعيًا:ليت يقوم هبا التعلم الفردي )الذايت االضايف( ا -عدد ساعات الدراسة 

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

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

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

 م
ت اإلطار الوطين جملاالخمرجات التعلم للمقرر وفقاً 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
التغريات والتحوالت يف سياسات أن يتعرف الطالب على  1-1

 التعليم العايل
 االختبارات احملاضرة، املناقشات الصفية

تعميم الواجبات  الواجبات املنزلية واالحباث النظام اإلداري يف التعليم العايلأن يتعرف الطالب على  1-2
 واالحباث

 املهارات املعرفية 2
 االختبارات مهارة التحليل واملقارنة والتغري االجتماعيالتعليم العايل أن حيلل الطالب  2-1
 اعداد أوراق البحث األسئلة واملناقشةوطرح  التحوالت يف برامج ومناهج التعليم العايلالطالب  يدركأن  2-2

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
جيدة أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة  3-1

 ألنشطة ومشاريع اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
املناقشة واملشاركة  مهارات احلوار، واالستماع 

 اجلماعية
أن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق  3-2

 الذي يعمل معه، وينجزه يف الوقت احملدد.
 واالحباث والعمل التعاوين 

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4
حول التغري  أن ينجز مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته 4-1

 االجتماعي والتعليم العايل
إعطاء واجبات تعتمد  مل مع الكمبيوترمهارة التعا

 على التقنية
لكتونية يف البحث أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإل 4-2

 وإيضاح النتائج والتوصيات العلمي، وحبث القضااي
استخدام االنتنت والربيد 

 االلكتوين والبوربوينت
 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1 

التحوالت يف برامج أن يؤدي الطالب عرضًا لنماذج من  -
 ومناهج التعليم العايل

إحدى طرائق التعلم القائمة 
على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، أو التعلم النشط، 
املعتمدة على تصميم مهام 
 األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

الدقة يف تصميم 
وتناول عناصر 

املنهجية اليت اختريت 
 .لتناول املشكلة
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 الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل 
ال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي مهام التقومي املطلوبة )مث م

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

1 
  

 املشاركة الصفية 

طوال الفصل 
 الدراسي

5 % 

2 
 

 تقدمي عرض عن موضوعات املقرر

 %5 الثاين عشر

3 
 

 االختبار النصفي

 %20 التاسع

4 
 حول موضوعات املادة العلمية اعداد حبث 

 

 % 10 الرابع عشر

5 
 االختبار النهائي

 

 % 60 السادس عشر

6 
 

 

  

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

 جد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  يتوقع أن يتوا
 مصادر التعّلم

 الكتب املقررة املطلوبة: 

   1  B.R. Clark, ed. Prespective on Higher Education  

Eight Disciplinary and comparative view  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Quran University 
Deanship of Graduate Studies 

 

186 

 

2:Higher Education in changining world, Brian Holmes ed, University of 
London 1971 

 
 إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل ،أمحد ابراهيم موسى،-3

التعليم العايل واجلامعي املقارن حول العامل" جامعات املستقبل وإسرتاتيجيات التطوير حنو جمتمع املعرفة" أمحد امساعيل -4
 قيق ، أمحد امساعيل حجي.، دار عامل الكتب ، ترمجة وحت 2011،حجي لبىن حممود شهاب 

 2014الدراسات الرتبوية ، قسم أصول الرتبية، القاهرة مقدمة يف الرتبية املقارنة الدولية ،اعداد جامعة القاهرة معهد  -5

الرتبية املقارنة و نظم التعليم بواسطة عبد النيب ، سعاد بسيوين؛ حنفي ، حممد طه؛ رشاد ، عبد الناصر حممد   -6
/2012 

 

  مي املقرر الدراسي وإجراءات تطويرهتقو 
 الطالب خبصوص فعالية التدريس:استاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من 

 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 ريس من قبل األستاذ أو القسم:استاتيجيات أخرى لتقومي عملية التد
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 بنتائج الطال -
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. -
 سجالت اإلجناز -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
  دعم النظراء. -

 إجراءات تطوير التدريس:
 للتبية والعمل على توظيفه يف املقرر.متابعة ما يستجد يف جمال األصول الفلسفية  -
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 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. االجتماعات -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكتوين.  -

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

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

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

 عيسى فهيممنسق الربانمج: د. حممد 
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 الرتبية والتعددية الثقافيةاسم املقرر: 
 (2-020160343رمز املقرر: )

 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440اتريخ التوصيف:  

 قسم التبية اإلسالمية واملقارنة  /التبية .القسم:  /الكلية
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه

 (2-020160343قرر الدراسي ورمزه: التبية والتعددية الثقافية )امل. اسم 1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري يف التبية املقارنة )متطلب ختصص(3

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

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

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

 60 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ش

    

 10 النسبة: √ التعليم اإللكتوين .ت

    

 10 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنتنت( .ث

    

 5 النسبة: √ ابملراسلة .خ
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 15 النسبة: √ أخرى تذكر .ذ
 

 تعليقات:

 

 افاألهد
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

حتليل ، وتبيان مدى أتثريها على احلياة االجتماعية و حتديد معىن التعددية الثقافية والتنوع الثقايف كظاهرة اجتماعية موضع جدال ونقاش 
 . بويةت مارسات الوامل

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

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

 وصف عام للمقرر:
حتليل ، وتبيان مدى أتثريها على و التعددية الثقافية والتنوع الثقايف كظاهرة اجتماعية موضع جدال ونقاش يتناول هذا املقرر مفهوم 

 .بويةت مارسات الاحلياة االجتماعية وامل

 
 ات اليت ينبغي تناوهلا:املوضوع

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 
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 4 اسبوعان تعريف التعددية الثقافية-1

 4 اسبوعان والوطنية واملواطنةالتعددية الثقافية  -2
 4  سياسات االعتاف ابألخر ، القيم وتكافؤ الفرص -3
 4  السياسات التبوية والتعددية الثقافية -4
 4  ملنهج الدراسي والتعددية الثقافية ا -5
 4  أتهيل املعلم والتعددية الثقافية  -6
 4  الثقافية يف املؤسسات التبويةمراجعة حتليلية نقدية لتطبيقات التعددية  -7

 
    ساعات لالمتحان النهائي والنصفي(4ساعة   )32إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 

 
 دروس إضافية حماضرات

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 32     32 الساعات املعتمدة

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

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

 الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار 
 : 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 استاتيجيات التدريس اثنياً  -
عد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تسااثلثاً  -

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 االختبارات الصفية ة احملاضرة ،املناقشات الصفي التعددية الثقافيةأن يتعرف الطالب على معامل  1-1
التعليم يف ضوء التعددية  أن يتعرف الطالب على سياسة 1-2

 الثقافية.
تقييم الواجبات  الواجبات املنزلية

 واألحباث
 املهارات املعرفية 2
 االختبارات مهارات التحليل واملقارنة ملنهج الدراسي والتعددية الثقافيةاعالقة  أن حيلل الطالب 2-1
الثقافية يف لتطبيقات التعددية  حتليل نقديأن يقدم الطالب  2-2

 املؤسسات التبوية
 اعداد أوراق البحث طرح األسئلة واملناقشة

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقتح آراء هادفة أبسلوب  3-1

 .ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية، مناسب
، االستماع مهارات احلوار

 والعمل التعاوين
املناقشة واملشاركة 
 اجلماعية واألحباث

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها  4-1

 واالستنتاجات.وتقوميها بشكل انقٍد واستقراء النتائج 
زايدة التعامل مع احلاسب ، 
استخدام االنتنت والربيد 

 االلكتوين

اغطاء واجبات 
 يستخدم فيها التقنية

 (وجدت فسية احلركية )إناملهارات الن 5
5-1 

الثقافية يف التعددية لنماذج من أن يؤدي الطالب عرضًا  -
 املؤسسات التبوية

حدى طرائق التعلم القائمة إ
على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، أو التعلم النشط، 
املعتمدة على تصميم مهام 
 األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

الدقة يف تصميم 
وتناول عناصر 

املنهجية اليت اختريت 
 .لتناول املشكلة

5-2    
 

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

1 
الفصل طول  املشاركة الصفية

 الدراسي
5% 

2 
 الثاين عشر تقدمي عرض عن موضوعات املقرر

 الثالث عشر

5% 

 %20 التاسع االختبار النصفي 3

 %10 الرابع عشر اعداد حبث حول موضوع من موضوعات املادة  4

 %20 السادس عشر االختبار النهائي 5

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 (2الساعات املكتبية املخصصة للمقرر )

 االستشارات واإلرشاد األكادميي )أسبوعيا( 
 مصادر التعّلم

 الكتب املقررة املطلوبة:  . 1

 2008ارمان ماتالر ، التنوع الثقايف والعوملة، دار الفارايب 

C. willett, Theorizing Multiculturalism, 1998 

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

 اعي وغريها:. املواد اإللكتونية ومواقع اإلنتنت ومواقع التواصل االجتم3

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
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 املرافق املطلوبة
ات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب 

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

 استاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 أستاذ املقرر.استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء  -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

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

 إجراءات تطوير التدريس:
 متابعة ما يستجد يف جمال األصول التارخيية للتبية والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(.االجتماعات  -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكتوين.  -

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

 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -
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 املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية ِصف إجراء
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا. -
 مقررات أخرى ذات الصلة به. تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف  -
 ألحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(.االطالع على ا -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل التبوي.  -

 عيسى فهيممنسق الربانمج:.د. حممد 
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 التخصص ابللغة االجنليزيةسم املقرر: قراءات يف ا

 (2-020160344رمز املقرر: )
 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440اتريخ التوصيف:  

 قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة  /الرتبية .القسم:  /الكلية
 ت عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعلوما

 (2-020160244الدراسي ورمزه: قراءات يف التخصص ابللغة االجنليزية  ). اسم املقرر 1
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2
 )متطلب ختصص(. التبية املقارنة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج املاجستري يف 3
 الرابع. املقرر الدراسي: املستوىاسي الذي يعطى فيه . السنة أو املستوى الدر 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6
 أم القرىجامعة  –كلية الرتبية . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7

 .املقر الرئيس ابلزاهر) للطالبات( –ئيس ابلعابدية املقر الر 
 . منط الدراسة املتبع )اخت كل ما ينطبق(:8

 %70 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية
    

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكتوين
    

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

  النسبة: - راسلةابمل
    

  النسبة: - أخرى تذكر
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 تعليقات:
 

 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟  بعد دراسة هذا املقرر يتوقع من الطالب أن يكون قادرة على اآليت: 

؛ حبيث تتحسن قدرة الطالب التبية املقارنة إىل اكساب الطالب املصطلحات اإلجنليزية الشائع استخدامها يف جمال التبية يهدف هذا املقرر
 ابللغة اإلجنليزية.  التبية املقارنةأبهم جماالت مستقبالً يف مزاولة أي نشاط عملي أو أكادميي، وتعريفه 

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

 االستعانة ابملصادر واملراجع األصلية لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 لطالب البحثية واألكادميية. وتطوير مهارات ااالستفادة من املواقع االلكتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني -
 تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما يتعلق ابملقرر. -
 استخدام مصادر البحث االلكتوين وقواعد املعلومات التبوية االلكتونية. -
راكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالســـــتفادة من العنكبوتية يف التواصـــــل مع ماالســـــتعانة ابلشـــــبكة  -

   مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة ابللغة اإلجنليزية يف جمال أصول التبية.
التعريفية أودليل )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة وصف املقرر الدراسي 

 . الربانمج(
 . التبية املقارنةركز هذا املقرر  على أهم املصطلحات اإلجنليزية الشائع استخدامها يف جمال وصف عام للمقرر: ي

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 Education Journals- ProQuest 2 4استخدام قواعد املعلومات  -1

 Education Research Complete- EBESO 2 4عد املعلومات استخدام قوا -2

 ERIC- EBSCO 2 4 إستخدام قواعد املعلومات -3

 ERIC- ProQuest 2 4إستخدام قواعد املعلومات  -4

 :التعرف على قواعد النشر يف جملة  -5
Compare: A Journal of Comparative and International Education 

2 4 
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 انيا يف جمال الرتبية املقارنةاجمللة املعتمدة يف بريط
 :التعرف على قواعد النشر يف جملة  -6

International Journal of Comparative Education and Development 
 اجمللة املعتمدة يف هونج كونج يف جمال الرتبية املقارنة

2 4 

 التعرف على قواعد النشر يف جملة: -7
Comparative Education Review 

 ة املعتمدة يف الوالايت املتحدة األمريكية يف جمال الرتبية املقارنةاجملل

2 4 

 4 2 االختبار النهائي -8

 
 املقرر وتوزيعها:إمجايل عدد ساعات 

 حماضرات 
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق استديو

    28 ساعات التدريس الفعلية
ساعات )اختبار نصفي  4

 ساعة 32 وهنائي(.

 ساعة 32     32 اعات املعتمدةالس
 

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

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

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

تقييمها واستاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل 
 .ن جماالت التعلمجمال م

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
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خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 الوطين للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

ابللغــــة املقـــــارنـــــةقراءات خمتـــــارة يف التبيـــــة  - 1-1
االجنــــلــــيــــزيــــــــة لــــتــــزويــــــــد الــــطــــــــالــــــــب أبهـــم 

التأســــيســــية ابللغة املصــــطلحات واملفاهيم 
 .النربية املقارنةاالجنليزية يف 

 احملاضرة. -
 احلوار.  -
 املناقشة.  -
 احملاضرات املعدلة. -
 حل املشكالت.  -

 املشاركة الصفية.   -
 االعمال الفردية واجلماعية.   -
 العروض  -
 البحوث العلمية  -

 املهارات املعرفية 2
 النظرية. االختبارات - العصف الذهين - مهارات التفكري املنطقي - 2-1

  املشاريع البحثية. -
 التعليم التعاوين. - مهارات التفكري العلمي  - 2-2

 التعلم ابالقرآن. -
 املشاركة الصفية.   -
  العروض -

 البحث.  - مهارة التفكري الناقد  - 2-3
 االستنتاج.  -

  العلمية.البحوث  -

 املناقشة.  - مهارة كتابة املقاالت العلمية  - 2-4
 التعلم االستكشايف.  -

  رات.االختبا -

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
القـــدرة على االعتمـــاد على الـــذات يف  - 3-1

 االطالع على البحوث 
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين. -

 املشاركة . -
 العروض. -

الــقــــــــدرة عــلــى الــعــمــــــــل بــفــــــــاعــلــيـــــــة يف  - 3-2
 جمموعات تعاونية الجناز املهام 

  االعمال الفردية واجلماعية. -

 ارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمه 4
اســــــــتخدام تقنيات املعلومات يف مجعها  - 4-1

وحتليــل وتــدوين وحفظ هــذه املعلومــات 
 وتقدميها يف العروض 

 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين. -

تـــكـــلـــيـــفــــــــات إبجـــراء الـــبـــحـــوث  -
 ابستخدام التقنيات احلديثة 

تكليفات بتقدمي عروض صــــــــــــفية   -
 قدمي التغذية الراجعة التقوميية.وت

 
مهارة التواصـــــــــــــل الشـــــــــــــفهي والكتابة ،  - 4-2

 ومهارة احلوار الفعال. 
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
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خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 الوطين للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

مقارنة بني أمناط التبية املختلفة ابللغة  - 5-1
 االجنليزية.  

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

 املباشرة املالحظة -
  حتليل احملتوى -
 مشروعات  حبثية . -

 
ممارســــــــــــــة مهارات العرض واإللقاء أثناء  - 5-2

 عرض املوضوعات والتكليفات .
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين. -
 حل املشكالت. -
 النمذجة.  -

 املالحظة املباشرة -
  حتليل احملتوى -
 مشروعات  حبثية . -

 
 

 اسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدر 

 م
التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي مهام 

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 6 وتوثيقها. التبية املقارنةترمجة مقالة علمية يف  1
 %10 9 املشاركة الصفية 2
 %10 12 مجاعية()فردية و التكليفات الصفية  3
 %10 15 العروض الصفية 4
 %20 8 اختبار نصفي. 5
 %40 16 اختبار هنائي. 6

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

 يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  أن
 و هيئة التدريس  مبعدل )ساعتني( أسبوعيا .االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعض -
 .كما يتم ختصيص وسائل للتواصل األلكتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة املناسبة  -

 مصادر التعّلم
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: 
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Jason C. Robinson. (2015). International Education: A Social, Political, and 
Philosophical Approach. Canadian Scholars Pr. 

Allan, C., & Daniel, V. (2003). Compertative education. New York: 
Houghton Mifflin Company.  

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

Richard D Van Scotter (Author). (1979). Foundations of education: Social 
perspectives.  Prentice-Hall.  

B. Claude Mathis John W. Cotton Lee Sechrest. (1970). Psychological 
Foundations of Education. 1st Edition. Academic Press. 

 

 نت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:اإللكرتونية ومواقع اإلنرت . أدرج املواد 3
   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب التبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwيج املركز العريب للبحوث التبوية بدول اخلل -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Search)قواعد املعلومات التبوية  -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات التبوية    ) -
   املنصات التعليمية االلكتونية املفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Jason+C.+Robinson&search-alias=books&field-author=Jason+C.+Robinson&sort=relevancerank
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- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

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

 املطلوبةاملرافق 
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(:
  اعات دراسية جمهزة تقنياً.قاملباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر.استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية  -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

  توفري شبكة )اإلنتنيت(. ر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصاد
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

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

http://kacst.summon.serialssolutions.com/
http://kacst.summon.serialssolutions.com/
http://kacst.summon.serialssolutions.com/
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 عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي 
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
 يس املقرر.استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدر  -

 تطوير التدريس: إجراءات
 متابعة ما يستجد يف جمال قراءات يف التخصص ابللغة االجنليزية والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 هيئة التدريس.ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء  -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
  وسائل التواصل االجتماعي االلكتوين. -

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

 املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:عالية ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى ف
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا. -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 الب يف تطوير املقرر.مي الطاستخدام نتائج تقو  -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -

 عيسى فهيممنسق الربانمج: د. حممد 
 


