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  اخلطة الدراسية: 1/ 2/ 4

 نوع املقرر  اسم املقرر  رمز املقرر  املستوى 
املتطلب 

 السابقة

الساعات 

 املحتسبة

 -عملي -)معتمدة 

 نظري(

املستوى 

 األول 

 0 اجتياز فقط مقرر اجباري  1قراءات في املناهج باللغة اإلنجليزية  020260111-0

 2  مقرر اجباري  مناهج الصفوف االولية 020261412-2

 مقرر اجباري  طرق البحث العلمي 3-0206611نفس
قسم علم 

 النفس
3 

020261414-2 
التربية اإلسالمية واللغة  مناهجتحليل محتوى 

 العربية.
 2  مقرر اجباري 

020261415-2 
للصفوف  العلوم والرياضياتمناهج  تحليل محتوي 

 األولية
 2  مقرر اجباري 

املستوى 

 الثاني

 2  مقرر اجباري  كفايات ومهارات معلم الصفوف االولية 020261421-2

 2  مقرر اجباري  الصفوف االولية استراتيجيات تعليم  020261422-2

 2  مقرر اجباري  تنمية املفاهيم واملهارات اللغوية 020261423-2

 2  مقرر اجباري  تنمية املفاهيم واملهارات العلمية 020261424-2

 مقرر اجباري  اإلحصاء التطبيقي  3-0206621نفس
قسم علم 

 النفس
3 

املستوى 

 الثالث

 2  مقرر اجباري  تنمية املفاهيم واملهارات الرياضية 020261431-2

 2  مقرر اجباري  تنمية املفاهيم والقيم التربوية والتفكير 020261432-2

 2  مقرر اجباري  1تقنية املعلومات واالتصاالت في التعليم  020260133-2

 2  مقرر اجباري  الصفوف االوليةتعليم حلقة بحث في  020261434-2

املستوى 

 الرابع

 2  مقرر اجباري  بناء األنشطة التعليمية للصفوف األولية 020261441-2

 2  مقرر اجباري  تقومي تعليم وتعلم مناهج الصفوف األولية. 020261442-2

 2  مقرر اختياري  تكوين املعلم وتطويره 020260143-2

 مقرر اختياري  األصول اإلسالمية للتربية 020160151-2
قسم التربية 

 اإلسالمية
2 

 مقرر اختياري  إدارة املؤسسات التربوية 0205622-2
قسم اإلدارة 

 التربوية
2 

020261446-10 

 الدراسة الخاصة )رسالة ماجستير(

تستمر مع الطالب في كل فصل دراس ي حتى انتهائه من 

 إعداد الرسالة

 11  مقرر اجباري 

 44     املجموع
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  :الدراسية توصيف املقررات 4/ 2/ 4
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 1 قراءات يف املناهج باللغة اإلجنلي ية   اسم املقرر:
 0-020260111رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 
 إسم املؤسسة التعليمية: جامعه  أم القرى 1442-2-22 تاريخ التوصيف:

 كلية الرتبية / املناهج وطرق التدريسالقسم:  /لكليةا
 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 0-020260111 --  1 قراءات يف املناهج باللغة اإلجنلي ية::. اسم املقرر الدراسي ورم ه1 .1
 ساعات 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 املاجستري يف املناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنلي ية. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، يبني هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:ال يوجد5 .5
 املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال  يوجد. 6 .6
 ال اهر وغريها(-. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة للجامعه )العابدية1 .1

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:4
 
 %42 النسبة: 42 قاعات احملاضرات التقليدية .أ

    
 %12 النسبة: 12 التعليم اإللكرتوين .ب
    
 %12 النسبة: 12 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج

    
  النسبة:  باملراسلة .د
    
  النسبة:  أخرى .ه
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 تعليقات:

 
 األهداف .ب

 هدف املقرر الرئيس ؟ ما -1
وطرق التدريس باللغة اإلجنلي ية ومتكنه من قراءة هذه يهدف املقرر إىل ت ويد املتعلم باملصطلحات املستخدمة يف املناهج 

 ترمجة مستخلصات الدراسات والبحوث العلمية املنشورة يف الدوريات العلمية. املصطلحات وترمجتها. وايضا
 يتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة هذا املقرر أن يكون قادرا على : 
 العلمية بتخصص املناهج و طرق التدريس باللغة اإلجنلي يةقراءة وكتابة مستخلصات الرسائل  -
 ترمجة مستخلصات الرسائل العلمية اخلاصة باملناهج و طرق التدريس اىل اللغتني العربية واالجنلي ية. -
 تكوين قاموس باملصطلحات و املفاهيم العلمية املستخدمة يف املناهج و طرق التدريس. -
 
املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو مراجع  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط -2

 اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص.   -
 معاجلة حمتوى املقرر. توظيف األدوات التقنية يف -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما  -

 يتعلق باملقرر.
 االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. استخدام مصادر البحث -
 لتدريس باستخدام التعليم اإللكرتوين. -

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

قراءة مقاالت باللغة اإلجنلي ية وفهم حمتوى املقاالت وترمجة املقاالت اإلجنلي ية إىل اللغة العربية ومن العربية إىل  وصف عام للمقرر:
 .اإلجنلي ية بطريقة علمية متخصصة واالستفادة من التقنيات احلديثة يف قراءة املقاالت
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 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .1

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

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

Components of curriculum(Reading Articles in the field) 2 2 مكونات املنهج 
Types of curriculum(Reading Articles in the field)2 2 انواع املنهج 

 Curriculum Design(Articles)2 2 تصميم املنهج 
curriculumDevelopment 2 2 تطوير املنهج 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 ال يوجد 10 ال يوجد - 22 ساعات التدريس الفعلية

  - 22 الساعات املعتمدة
- 

10  
- 

32 
 
 
 

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

 جناز التكليفات اخلاصة باملقررثالث ساعات إل
 

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



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

071 
 

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

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

 التعلم للمقرر جدول خمرجات
 طرق التقومي التدريس للمقرر اسرتاتيجيات خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 2
معرفة املفاهيم و املصطلحات املطروحة ضمن مواضيع ) التعلم،  1-1

 (التعليم. املنهج
 

التعلم القائم  -التعلم التعاوين
 على املشروعات.

االنشطة 
االلكرتونية+ 

 ترمجة
احملاضرة  -املناقشة واحلوار معرفة عناصر املنهج ، مكوناته، انواعه، تصاميمه باللغة االجنلي ية 1-2

 التفاعلية.
 تكليفات حبثية

 ترمجة
 أنشطة الكرتونية التعلم التعاوين معرفة مراحل عملية تطوير املنهج باللغة االجنلي ية  1-3

 ترمجة
 املهارات املعرفية 1
 املناقشة بوينت وراعر، املادة بالب مقاالت وموضوعات مكتوبة باللغة االجنليزية - 2-1
مسافاهتا  يفان يستخدم الطالب املصطلحات والعبارات  - 2-2

 الصحيحة
 واجبات من لية ترمجه فقرات املقالة باللغة العربية

فقرات املقالة باللغة ترمجه   مناقشة االفكار الواردة بالنص - 2-3
 االجنلي ية

 

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

 املناقشة 
 احلوار

تقومي االعمال 
 تطوير أسلوب العالقات الشخصية من خالل املشروعات التعاونية.  2-3 اجلماعية والفردية
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 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 بطاقة مالحظة مشروعات تشاركية مجاعية التواصل الفعال الطالب فيما بينهم 4-1
 ة الفرديةالرتمج العمليالتدريب  مهارات استخدام شبكة االنرتنت والربيد اإللكرتوين 4-2
مهارة استخدام الربامج احلاسوبية املختلفة مثل برنامج التشغيل  

 وبرنامج وورد
 بطاقة تقييم التدريب العملي

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

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 5 2 كلمة  1222يف حدود  العربية اىل اللغة االجنلي ية ةترمجه مقال من اللغ 1
 5 4 العربية اىل اللغة االجنلي ية ةترمجه مقال من اللغ 2
 12 12 مجاعيمشروع  3
 15 6 اختبار نصفي 4
 15 12 صفحة. 52يف حدود  عمل قاموس باملفردات 5
 12 4-1 عرو، الطالب. 6

 42 16 اختبار هنائي 
 

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

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر، يف كل أسبوع(.  
ساعات أسبوعيا كما  يتم  3ضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول ال مين للساعات املكتبية لع

 ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املت امن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة 
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 ة ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها :. أدرج املواد اإللكرتوني3

http://www.ascd.org/publications/books
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  updatedمجيع املصادر تكن اخذها بوقتها حىت تكون 
 Library Website 

You can access the library catalog, eBooks, journals and databases, research 
help, and more from the library's website. 

 UFind Catalog 
Find books, magazines, and more through SIUE's online catalog. Create a 

UFind account to renew books online and request item delivery 
 Share-I 

Find books, DVDs, government documents and more in 79 Illinois academic 
libraries (including Lovejoy Library). Request books directly from other I-

Share libraries and have them delivered to you at Lovejoy Library. 
 Databases 

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

 Interlibrary Loan -ILLiad  
Have journal articles from other academic libraries delivered to you at 

Lovejoy Library. Articles are often delivered electronically to your desktop 
within 24 to 48 hours. 

 Research Guides 
General subject, topical and course-related guides created by SIUE Librarians 

 احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج . أدرج أي 4
 .مايكروسوفت أوفيس/ تطبيقات جوجل

 
 املرافق املطلوبة .و

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر،، واملعامل، وغريها(: .1

http://www.siue.edu/lovejoylibrary
http://www.siue.edu/lovejoylibrary
http://vufind.carli.illinois.edu/vf-sie/Search/Home
http://vufind.carli.illinois.edu/vf-sie/Search/Home
https://i-share.carli.illinois.edu/uc/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
https://i-share.carli.illinois.edu/uc/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/misc/new/dblist.shtml?term=&submit=Find
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/misc/new/dblist.shtml?term=&submit=Find
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 .قاعات دراسية جمه ة تقنياً  -
 .معامل القسم والكلية -
 مصادر تقنية )أدوات عر، البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 الشخصيةاستخدام أجه ة احلاسب االيل اخلاصة -
 .استخدام أجه ة الداتا شو للعرو، التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر-
 السبورات الذكية-
 مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهي ات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3

 توفر شبكة االنرتنت
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .1
 ملا مت تعلمه. هوتقبل هبأداء استاذ املقرر وفهمه واستيعاب هرضا الطالب وقناعت تقيس مدى ةاستبان-
 ة.للحصول على التغذية الراجع ةاستبان -
 .طالب املقرر مقابلة عينة من -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2

 .نتائج الطالب -
 .سجالت اإلجناز -
 .ملف تقومي املقرر -
 .التقييم الذايت -
 .الدراسية ةاستخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاع -
 .استطالع أراء ال مالء املشاركني يف تدريس املقرر -

 إجراءات تطوير التدريس: .3
 متابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم اللغة االجنلي ية والعمل على توظيفها يف املقرر -
 .ملف التدريس -
 .السيمينارات العلمية -
 .حضور املؤمترات والندوات التخصصية -
 .وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين-
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 الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة .4

 .مراجعة دورية للمقرر من قبل استاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقياً  -
 .ة باملقررطاملصادر واملراجع العلمية املرتبحتديث  -
 .االستفادة من أراء املختصني يف العمل الرتبوي -
 طالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واالجنبية(اال -
 .استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر -
 .ت تاثلة يف جامعات أخرىامبقرر  ةاملقارن -

 

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربنامج:

 ه2/2/2440 التاريخ  .......................................................... التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 

 مناهج الصفوف األولية اسم املقرر:
 2-020261412 رمز املقرر:
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 دراسي مقرر توصيف منوذج
 جامعة أم القرى. :التعليمية املؤسسة اسم ه1442/ 2/ 22التوصيف:  تاريخ

 املناهج وطرق التدريس   القسم :كلية الرتبية                       الكلية:
 عنه عامة ومعلومات الدراسي باملقرر التعريف .ت

 2-020261412مناهج الصفوف األولية     : ورم ه الدراسي املقرر اسم. 1 .1
 )ساعتان(2: املعتمدة الساعات عدد. 1 .2

 ناهج وطرق تدريس الصفوف األوليةاملماجستري : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربنامج. 3
 (الربامج هذه بكل قائمة إعداد من بدالً  هذا بنين  برامج، عدة يف عام مقرر وجود حال يف) .3
 املستوى األول : الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .4
 ال يوجد - (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 2 .2
 تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 3 .3

 ال اهر( ،املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7
 (:ينطبق ما كل اخرت) املتبع الدراسة منط. 1

 %42 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات
    

 %12 :النسبة √ اإللكرتوين التعليم
    

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

  :النسبة  باملراسلة
    

   :النسبة  أخرى
 :تعليقات
 .%42 سيتم التدريس داخل القاعة املخصصة بنسبة  -1
 .%12سيتم توظيف التقنية ب يارة بعض املواقع البحثية املتخصصة العاملية بنسبة  -2
 .%12تفعيل التعلم االلكرتوين لتسليم الواجبات او االجابة على استبانات التقومي او االختبارات بنسبة  -3
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 يل حتت مظلة التعليم املدمج الستخدام اإلنرتنت.مياالجتماعي واإل املراسالت اإللكرتونية عرب مواقع التواصل -4
حتليل وبناء وتقومي وتطوير ملعرفة النماذج واجملاالت  املتبعة يف   مكاتب اإلشراف الرتبويزيارة ميدانية لبعض  -5

 . مناهج الصفوف األولية

 األهداف .ث
 ؟ الرئيس املقرر هدف ما -2
 املاجستري يف املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية املعارف واملهارات املرتبطةطلبة  إكساب يهدف املقرر إىل     

 ،وعناصره ومكوناته املنهج من حيث  حتديد مفهوم   باملوضوعات احلديثة واملستجدات املتعلقة مبناهج الصفوف األولية
من خالل   بحثية والنقدية العلمية يف اجملال، كما يهدف املقرر إىل تنمية املهارات الاملناهج الدراسية سس ومعايري تنظيمأو 

 احلوارات الصفية وااللكرتونية واألنشطة املتنوعة.
 الدراسات العليا يف هناية هذا دراسة املقرر أن يكون قادرا على: /ةويُتوقع من طالب 
  وعناصره ومكوناته. املنهج دراسة مفهوم  -
 .. ،االجتماعي ،النفسي ،الفكري، الفلسفيالدراسية: أسس بناء املناهج مناقشة وحتليل -
الطرق واإلجراءات واألنشطة،  -احملتوى -  من حيث: األهدافالصفوف األولية لبناء مناهج املعايري العاملية حتديد  -

 التقومي.
 حتليل ونقد مناهج الصفوف األولية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء املعايري العاملية. -
 هج الصفوف األولية بنظائرها يف دول اخلليج العريب.مقارنة منا -
الوحدات ، التكنولوجي ، اخلفي ،الفعال ، التكاملي  دراسة ختليلية: : النشاط الدراسية  تنظيمات املناهجدراسة  -

 اإلجيابيات والسلبيات( -سبل التنفيذ -اخلصائص -، من حيث: )املفهوم،االقتصادي
 وخصائصه ،ومعايريه . (الكتاب املدرسياحملتوى )مناقشة مفهوم تنظيم  -
  وأدواره ومسؤولياته.معلم الصفوف األولية الفعال حتديد خصائص  -
 استنتاج دواعي  تطوير املناهج الدراسية . -
 .، جودة املناهجاملتجددة التوجهات املقرتحة ، األدوار  املطورة يف ضوءلتغريات اليت تطرأ على املناهج حتديد ا -
   املتصلة بكل عنصر من عناصره. تقومي املناهج الدراسيةالكشف عن معايري وأسس  -
. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية  لتطوير وحتسني  املقرر الدراسي -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

 املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(. 
 -استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي -
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 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر -
 املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادمييةاالستفادة من  -
 تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما يتعلق -

 باملقرر
 االلكرتونية استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية -
  االستعانة بالشبكة العنكبوتية يف التواصل مع مراك  االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية -

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

دليل  املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو وصف .ج
 الربنامج(. 
  :للمقرر عام وصف
تعريف طلبة الدراسات العليا باملوضوعات احلديثة واملستجدات املتعلقة مبناهج الصفوف األولية  من بهذا املقرر  عيني    

  تنمية املهارات البحثية والنقدية العلمية يف اجملالو سس ومعايري تنظيمه، أوعناصره ومكوناته و  املنهج  مفهومحيث  حتديد 
 .من خالل احلوارات الصفية وااللكرتونية واألنشطة املتنوعة

 
 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .1

 التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة
 2 1  وعناصره ومكوناته. املنهج مفهوم  -
 2 1 ..،االجتماعي ،النفسي ،الفكري الفلسفيالدراسية: أسس بناء املناهج   -
 -احملتوى -  من حيث: األهدافالصفوف األولية لبناء مناهج املعايري العاملية   -

 الطرق واإلجراءات واألنشطة، التقومي.
2 4 

اململكة العربية السعودية يف ضوء املعايري حتليل ونقد مناهج الصفوف األولية يف  -
 العاملية.

2 4 

 2 1 مقارنة مناهج الصفوف األولية بنظائرها يف دول اخلليج العريب. -
: النشاط ، الوحدات ، التكنولوجي ، اخلفي الدراسية  تنظيمات املناهج -

 -ذسبل التنفي -اخلصائص -، من حيث: )املفهوم،الفعال، التكاملي ،االقتصادي
 اإلجيابيات والسلبيات(

3 6 
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 2 1 وخصائصه ،ومعايريه . (الكتاب املدرسيمفهوم تنظيم احملتوى )  -
 2 1  وأدواره ومسؤولياته.معلم الصفوف األولية الفعال خصائص  -
 2 1 .طويرهوأساليب صناعة املنهج وت دواعي  تطوير املناهج الدراسية  -
 التوجهات املقرتحة ، األدوار  املطورة يف ضوءلتغريات اليت تطرأ على املناهج ا -

 .، جودة املناهجاملتجددة
1 2 

التقومي البنائي، التقومي املستمر، تقومي األداء)املفهوم واألهداف واألمهية  -
 واخلصائص، وسبل التنفيذ(

2 4 

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

 32 2 4   26 الفعلية التدريس ساعات
 32     32 املعتمدة الساعات

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

 باملقرر .ساعات يقضيها الطالب يف املكتبة إلجناز التكليفات اخلاصة  3
 
 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .4

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

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

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات م
 للمؤهالت الوطين اإلطار

 التقومي طرق للمقرر التدريس اسرتاتيجيات
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 املعرفة -2
وعناصره املنهج التعرف على مفهوم  2-2

  ومكوناته. 
 التعلم النقال -التعلم التعاوين

 املناقشة واحلوار -االستقراء
 -قوائم األداء -ملف اإلجناز 

 االختبار -املالحظة املباشرة
 الفلسفيالدراسية: أسس بناء املناهج  2-1

 ..،االجتماعي ،النفسي ،الفكري
 التعلم النقال-التعلم التعاوين

 املناقشة واحلوار -االستقراء
 -قوائم األداء -ملف اإلجناز 

 االختبار -املالحظة املباشرة
الصفوف  لبناء مناهج املعايري العاملية  2-3

 -احملتوى -  من حيث: األهدافاألولية
 الطرق واإلجراءات واألنشطة، التقومي.

 التعلم النقال-التعلم التعاوين
 املناقشة واحلوار -االستقراء

 -قوائم األداء -ملف اإلجناز 
 االختبار -املالحظة املباشرة

: الدراسية  تنظيمات املناهجمعرفة  2-4
 النشاط، الوحدات، التكنولوجي، اخلفي،

، من االقتصادي الفعال، التكاملي،
سبل  -اخلصائص -حيث: )املفهوم

 اإلجيابيات والسلبيات( -التنفيذ

 التعلم النقال-التعلم التعاوين
 املناقشة واحلوار -االستقراء

 -قوائم األداء -ملف اإلجناز 
 االختبار -املالحظة املباشرة

الكتاب معرفة  مفهوم تنظيم احملتوى ) 2-2
 وخصائصه ،ومعايريه . (املدرسي

 التعلم النقال-التعلم التعاوين
 املناقشة واحلوار -االستقراء

 -قوائم األداء -ملف اإلجناز 
 االختبار -املالحظة املباشرة

معلم الصفوف األولية حتديد خصائص  2-3
  وأدواره ومسؤولياته.الفعال 

 العصف الذهين-التعلم التعاوين
 املناقشة واحلوار -االستقراء

 -قوائم األداء -ملف اإلجناز 
 االختبار -املالحظة املباشرة

وأساليب  دواعي  تطوير املناهج الدراسية 2-7
 . صناعتها وتطويرها

العصف  -التعلم التعاوين
 -حل املشكالت -الذهين

 املناقشة واحلوار

 -قوائم األداء -ملف اإلجناز 
 االختبار -املالحظة املباشرة

 املعرفية املهارات -1
حتليل ونقد مناهج الصفوف األولية يف  1-2

السعودية يف ضوء املعايري اململكة العربية 
 العاملية.

 التعلم الذايت -التعلم التعاوين
املناقشة  -حل املشكالت
 واحلوار

 -قوائم األداء -ملف اإلجناز 
ا األعمال  -املالحظة املباشرة

 البحثية الفردية واجلماعية.
مقارنة مناهج الصفوف األولية بنظائرها يف  1-1

 دول اخلليج العريب.
 التعلم الذايت -التعاوينالتعلم 

العصف  -املناقشة واحلوار
 الذهين

 -قوائم األداء -ملف اإلجناز 
األعمال  -املالحظة املباشرة

 البحثية الفردية واجلماعية.
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لتغريات اليت تطرأ على استقراء وحتليل ا 1-3
التوجهات  املطورة يف ضوءاملناهج 

، جودة املتجددة املقرتحة، األدوار 
 .املناهج

التعلم  -االستنتاج -االستقراء
 املناقشة واحلوار -املقلوب

 -قوائم األداء -ملف اإلجناز 
األعمال  -املالحظة املباشرة

 البحثية الفردية واجلماعية.

التقومي البنائي، التقومي املستمر، تقومي  104
األداء)املفهوم واألهداف واألمهية 

 واخلصائص، وسبل التنفيذ(

التعلم  -يةاحملاضرة التفاعل 
 -روعتاملشالقائم على 

 املناقشة واحلوار

األعمال البحثية  -ملف اإلجناز 
 الفردية واجلماعية.

 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات -3
 املالحظة املباشرة املناقشة واحلوار -التعلم التعاوين مهارات احلوار واالتصال الفعال. 3-2
 -التعلم الذايت -التعلم التعاوين مهارات التعلم الذايت  3-1

 التعلم القائم على املشكالت
التقارير -املالحظة املباشرة 
 الفردية

- التعلم التعاوين -ورش العمل مهارات العمل اجلماعي والتعاوين   3-3
 املناقشة واملشاركة اجلماعية

املشروع  –املالحظة املباشرة 
 اجلماعي 

 -املناقشة واحلوار -التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة   3-2
 التعلم القائم على املشكالت

التقارير  -املالحظة املباشرة
 املشروع اجلماعي  –الفردية 

 البحوث الفردية واجلماعية. احلوار واملناقشة .  املنافسة 
 املالحظة املباشرة حل املشكالت  املبادرة واملبادأة 
املناقشة واملشاركة – التعلم التعاوين املوضوعية 

 اجلماعية
 املالحظة املباشرة 
 املشروع النهائي

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات -4
مهارة استخدام التقنية والبحث يف  4-2

 شبكة اإلنرتنت.
-التعلم القائم على املشكالت

اإللكرتوين التعلم -التعلم النقال
 والتعلم الذايت.

 ملف اإلجناز -التقارير
 املشروع اجلماعي

املهارة يف التعامل اهلادف مع مواقع  4-1
 التواصل  االجتماعي.

 -التعلم اإللكرتوين-التعلم النقال
 والتعلم الذايت.

 املشروع اجلماعي -ملف اإلجناز

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات -2
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التفكري الناقد والتفكري مهارات  2-2
 اإلبداعي.

 -املناقشة واحلوار -التعلم التعاوين
 التعلم القائم على املشكالت

 ملف اإلجناز. -املشروع اجلماعي

مهارات اإللقاء وتقدمي العرو،  2-1
 التقدميية 

املشروع  -املالحظة املباشرة مناقشة التقارير واملشروع 
 اجلماعي

 -املناقشة واحلوار -التعلم التعاوين والنقد واختاذ القرار .مهارات التقومي  2-3
 حل املشكالت

 ملف اإلجناز. -املالحظة املباشرة

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

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

 النهائي
 %12 خالل الفصل الدراسي املشاركة واملناقشة واملداخالت 1

احلادي  -الثاين-األول تقارير وأوراق عمل فردية  2
 والثاين عشر-عشر

12% 

3 
الصفوف  لبناء مناهج املعايري العاملية عمل حبثي مجاعي: 

/حليل ونقد مناهج الصفوف األولية يف اململكة العربية األولية
 السعودية يف ضوء املعايري العاملية. 

 -اخلامس -الرابع -الثالث
الرابع  -الثامن -السادس

 عشر

12% 

3 

 (الكتاب املدرسيمفهوم تنظيم احملتوى) -عمل فردي: 
لتغريات اليت تطرأ على املناهج وخصائصه، ومعايريه/ حتديد ا

، جودة املتجددة التوجهات املقرتحة ، األدوار  يف ضوء املطورة
 / املناهج

 %12 الثالث عشر -العاشر

4 
تناولت التغريات اليت والدراسات اليت لبحوث تقدميي: ا عر، 

تطرأ على املناهج ملواجهة التطور: التغريات ، التوجهات املقرتحة 
 .  ، جودة املناهج املتجددة ، األدوار

 %12 التاسع –الثالث 

5 
تنظيمات املناهج : النشاط ، الوحدات ،  -تقرير حول: 

/ حتديد التكنولوجي ، اخلفي ،الفعال ، التكاملي ،االقتصادي
 وأدواره ومسؤولياته.معلم الصفوف األولية الفعال خصائص 

 %12 التاسع

 %42 اخلامس عشر االختبار النهائي. 6
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 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .د
)مع ذكر مقدار  إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب ترتيبات

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

ساعات أسبوعيا، كما يتم 3لعضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول ال مين للساعات املكتبية 
 ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املت امن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

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

 و وهلا ملفردات املقرر :يتاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه مناسبا مع االلتزام حبداثة املراجع ، 
  ، بريوت: دار الفيحاء.2هن(. املناهج الدراسية. ط1434التميمي، ياسني عبدالصمد كريدي. ) -
 م ( اجلودة الشاملة يف املناهج وطرق التدريس ، عمان : دار املسرية 2216احلريري ، رافدة . ) -
 الريا،: مكتبة الرشد.، 14هن(. املنهج املدرسي املعاصر. ط 1435اخلليفة، حسن جعفر. ) -
 ، الكويت: مكتبة الفالح.6هن(. املناهج املعاصرة. ط1414سرحان، الدمرداش عبداجمليد. ) -
م(. تنظيمات املناهج وختطيطها وتطويرها. عَمان: دار 2211سعادة، جودت أمحد، وإبراهيم، عبدهللا حممد. ) -

 الشروق.
هن(. املناهج املدرسية بني األصالة واملعاصرة. الريا،: 1435السعيد، سعيد حممد، وجاب هللا، عبداحلميد صربي. ) -

 مكتبة الرشد.
هن(. املناهج: مفهومه وتصميمه وتنفيذه وصيانته. ديب: دار 1411السويدي، خليفة علي، واخلليلي، خليل يوسف. ) -

 القلم للنشر والتوزيع.
 احلداثة واجلودة. الريا،: مكتبة املتنيب. م(. مناهج املدرسة االبتدائية بني2213طاوع، ضياء، وأماين، احلصان. ) -
والتوجه اإليدولوجي : بني النظرية والتطبيق ،  ةم ( املناهج التعليمي2221الفتالوي ، سهيلة حمسن . هاليل ، امحد . ) -

   عمان : دار الشروق 
 دار املسرية . م ( ، املنهج واالقتصاد املعريف ، عمان :2224اهلاممي ، عبدالرمحن . الع اوي ، فاي ة . ) -
، عمان: دار املسرية للنشر 1هن(. أسس بناء املناهج وتنظيماهتا. ط1435الوكيل، حلمي أمحد، واملفيت، حممد أمني. ) -

 والتوزيع.

  (:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد - قائمة يف – أدرج. 1 
 مع االلتزام حبداثة املراجع ،و وهلا ملفردات املقرر . يتاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه مناسبا
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 كلية الرتبية ، جامعة املنيا ، جملة تربويات الرياضيات . - -
 كلية الرتبية ، جامعة عني ممس ، دراسات يف املناهج وطرق التدريس - -
 كلية الرتبية جامعة األزهر ، جملة جامعة كلية الرتبية . - -
 البحرين.جامعة  -كلية الرتبية- -
 اجمللس العريب للموهوبني واملتفوقني ، عمان : األردن- -
 كلية اآلداب والعلوم الرتبوية ، كلية البنات ، القاهرة ، اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم- -

يتاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه مناسبا مع االلتزام حبداثة  :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج. 3
 املراجع، و وهلا ملفردات املقرر .

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_library القرى أم جبامعة هللا عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة -
 /http://www.abegs.org/Aportal اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب -
 /http://www.gaserc.edu.kw اخلليج بدول الرتبوية للبحوث العريب املرك  -
 /http://www.cpfdc.gov.sa  السعودية العربية اململكة يف التعليم مناهج لتطوير الشامل املشروع -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 .بالعابدية هللا عبد امللك مبكتبة املتاحة املعلومات قواعد -
 (ERIC)    الرتبوية واملعلومات املصادر مرك  -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -
- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
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- 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 
 املدجمة واألسطوانات الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-ح مة برنامج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

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

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية
) قاعات حماضرات ـ قاعة باملكتبة  (وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباين .2

 الدراسات العليا ـ معمل حاسب ـ معمل رياضيات ( خاصة بطالب
 قاعات دراسية جمه ة تقنياً  -
 معامل الكلية والقسم. -
 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البيانات، عرض أدوات) تقنية مصادر  .1

 استخدام أجه ة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر. استخدام أجه ة الداتا شو للعرو، التقدميية أو أي -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .3
 توفري شبكة )اإلنرتنت(

http://kacst.summon.serialssolutions.com/
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 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ز
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .2

 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته بأداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -
 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .1
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء ال مالء املشاركني يف تدريس املقرر. -
  :التدريس تطوير إجراءات .3
 جمال حبوث تعليم وتعلم الرياضيات والعمل على توظيفه يف املقرر. متابعة ما يستجد يف -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 ربات )دعم النظراء(.االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخل -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -
 تدريس هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .4

 مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل مستقلني،
 (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 ال مالء الذين يدرسون نفس املقرر. -
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 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .2
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا. -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة باملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
 .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 تاثلة يف جامعات أخرى. -

 

 يونس د/ سيد شعبان عبد العليم اسم منسق الربنامج:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر: طرق البحث العلمي

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

 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية: هـ 2440-1-20 تاريخ التوصيف:
 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا
 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج

 (  3-0206611) نفس  طرق البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورم ه: 1
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2
 املاجستري والدبلوم العايل يف القياس والتقومي. الربنامج )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 املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 ال يوجد. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:4
 %200 النسبة: √ التقليدية قاعات احملاضرات .أ

    
 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ب
    
 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ج

    
 - النسبة: - باملراسلة .د
    
  - النسبة: - أخرى تذكر .ه
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 تعليقات:

 األهداف .ح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 .التطبيقية اخلاصة مبناهج وطرق البحث العلميإكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات 
املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 اجلوانب التطبيقية ملناهج وطرق البحث العلمي يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية.الرتكيز على  -
 متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -
  مبناهج وطرق البحث العلمي.استخدام قواعد البيانات اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة  -
املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة  -

 التدريس والطالب.

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

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

 وصف عام للمقرر:
كيفية استخدامها وتطبيقها، وحتديد   يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبناهج وطرق البحث العلمي، وتدريبه على -

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

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6

 قائمة املوضوعات
عدد 
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

 3 1   جودته( -جماالته  –خصائصه  –أهدافه  –مفهومهالبحث العلمي ) 
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مستخلص الدراسة باللغة العربية  -خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي ) عنوان الدراسة 
منهج وإجراءات  -اإلطار النظري والدراسات السابقة-املدخل إىل الدراسة -واإلجنليزية
ملخص نتائج الدراسة والتوصيات والبحوث   –عرض نتائج الدراسة وتفسريها  –الدراسة 
 املالحق (   –دراسة مراجع ال -املقرتحة

3 2 

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

 –االستبيان  –طرق وأدوات مجع البيانات يف البحوث الكمية ) االختبارات واملقاييس 
 حتليل احملتوى(  –املقابلة  –املالحظة 

1 3 

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

1 3 

 3 1 معايري تقوميها( –حتدياهتا  –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث النوعية ) خصائصها 
حتليل  –املالحظة املتعمقة -طرق وأدوات مجع البيانات يف البحوث النوعية )املقابلة املتفاعلة 

 الوثائق(.  
1 3 

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

 3 1 معايري تقوميها( –حتدياهتا –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث املختلطة ) خصائصها
 3 1 املختلطة وتقوميها. املناهج دراسة إجراء خطوات

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

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .1
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 41 - - - - 41 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  .4

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .2

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

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

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 أن يكون قادراً على: الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 2
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 أن يتعرف على األطر العلمية ملناهج وطرق البحث العلمي. 2-2
احملاضرة باستخدام  -

 العروض التقدمية.
احلوار واملناقشة املوجهة  -

 اهلادف.
األنشطة التطبيقية ومهام -

 األداء.
 

االختبارات  -
 -القصرية 

 االختبارات النصفية
االختبارات  -

 النهائية
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
األنشطة ومهام 

 األداء.

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

 واملختلطة
الكمية أن يستعرض طرق وأدوات مجع البيانات يف البحوث  2-2

 والنوعية واملختلطة.
 أن حيدد معايري وشروط اختيار املنهج البحثي املناسب.  2-3
 أن يتعرف على كيفية كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي 2-7
 املهارات املعرفية 1
أن يصمم خمطط لسري العمليات لتحديد املنهج البحثي  1-2

 .العصف الذهين - األمثل لتحليل البيانات على اختالف أنواعها. 
اسرتاتيجية التعلم  -

 .االستكشايف
 
إحدى طرائق التعلم  -

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

وفقا تصميم مهام األداء 
 لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

األنشطة ومهام 
 األداء

أن حيدد الكفايات واملهارات األساسية لالختيار الصحيح  1-1
 للمنهج البحثي األكثر مالئمة.

أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات البحوث الكمية  1-3
 والنوعية واملختلطة ويفسرها. 

أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة بأنشطته  1-4
 وواجباته ومشاريعه. 

أن ينظم العمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فعال، حلل  1-2
مشكالت معقدة توفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح 

 منهجية متكاملة حللها.
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يلتزم الثقة بالنفس والوعي بأهدافه وقدراته وسعيه  3-2

 الستثمارها إجيابياً.
 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم  -

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

القضايا األخالقية املعقدة أن يتعامل بثبات وحساسية مع  3-1
 ويصدر أحكاماً عادلة وصحيحة.

القائمة على مركزية املتعلم 
مثل التعلم التعاوين، التعلم 

النشط، املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت،  -
وتقومي األقران وتقوم 
 األستاذ باستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة 
 –ومهام األداء 

 –مهارات االتصال 
مهارات العالقات 

حتمل  –الشخصية 
املسؤولية، والعمل 
 ضمن فريق(

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

أن يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات  3-4
 األخرى، وميارس دور القيادة إذا أسندت إليه بكفاءة ومتيز.

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

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

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

أن يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة  3-1
 بأسلوب مناسب، ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
املهمات والعمليات أن يستخدم املهارات املتصلة بتحديد  4-2

اليت تتطلبها صياغة املشكالت وكيفية اختيار املنهج البحثي 
املالئم لفحص هذه املشكالت وطرق مجع البيانات وحتليلها 

 ومن مث تقييم النتائج.

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم -

القائمة على مركزية املتعلم 
مثل التعلم التعاوين، التعلم 

على النشط، املعتمدة 
تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 
 ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
التقومي الذايت،  -

وتقومي األقران وتقوم 
 األستاذ باستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -

أن حيسب أحجام العينات يف البحوث الكمية يف ضوء  4-1
 SPSSالطرق اليت مت دراستها يدوياً وباستخدام برنامج 

احلاسوبية أن حيلل البيانات البحثية باستخدام الربجميات  4-3
 املناسبة لكل منهج حبثي من املناهج البحثية اليت مت دراستها

أن يُعد تقريرا وافياً عن عمق الظاهرة والنتائج املتحصل  4-4
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 (Rubric) عليها كمخرجات للبحوث الكمية والنوعية واملختلطة 
لتقومي كل من ) 
األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء 
 –االتصال 

مهارات تقنية 
املعلومات 

واملهارات العددية 
) 

أن ينجز مشروعاً حبثيا بالتعاون مع جمموعته الستخدام  4-2
ملعاجلة بيانات يتم تطبيقها فعلياً، ويكتب منهج حبثي مالئم 

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

أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبيانات وحتليلها  4-3
 وتقوميها بشكل ناقد  واستقراء النتائج واالستنتاجات.

يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث أن  4-7
 العلمي، وحبث القضايا وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2

2-2 
 

أن يؤدي الطالب عرضاً لنماذج من مناهج البحث  -
املختلفة )الكمية والنوعية واملختلطة ( وحتليلها للوقف على 
أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم تصاميمها يف ضوء األهداف اليت 

 ترمي 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 اليت اختريت 
 لتناول املشكلة.

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .12
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

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

 النهائي
 %20على مدار الفصل  تكليفات وأنشطة فردية 1
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 الدراسي
 %20 24 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2

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

22 2% 

 %10 21،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي  4
 %22 1 منتصف الفصل الدراسي اختبار  5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ذ

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

عل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفا -
 اإلرشاد األكادميي هلم.

تزويد الطالب بالربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي  -
 وقت حيتاجونه..

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 1003أبو عالم، رجاء حممود ) -
 . القاهرة: عامل الكتب.تصميم البحوث الكيفية: ومعاجلة بيناهتا إلكرتونياً (. 1003زيتون، كمال عبداحلميد ) -
مدخل إىل مناهج (. 1007و عواد، فريال حممد )عباس، حممد خليل، نوفل، حممد بكر ، العبسي، حممد مصطفي، أب -

 . عمان : دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة. البحث يف الرتبية وعلم النفس
 (. البحث العلمي : أسسه ، مناهجه وأساليبه، إجراءاته. عمان : بيت األفكار الدولية.1002عليان، رحىب مصطفى ) -
البحث النوعي يف الرتبية وعلم (. 1024) أبو شعرية، خالد حممد يوسف عبد القادر، ، أبو شندي ، ثائر أمحد، غباري -

 . عمان: دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع.النفس
 عمان: دار اليازوري العلمية.  البحث العلمي: الكمي والنوعي،(. 1020، السامرائي، إميان ) قنديلجي، عامر -

https://www.abjjad.com/author/2807169040/%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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ظور موسع يف املنهجية البحث النوعي يف علم النفس :  من(. 1007كامك، بول ، رودس، جيان، يارديل، لوسي ) -
 ) ترمجة: عالم ، صالح الدين حممود (. القاهرة : دار الفكر العريب. والتصميم

- Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and 
Evaluating Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston, MA: Pearson. 
-Gurnsey, R.(2018). Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach 
Using Estimation. London: SAGE Publications. 
- Hesse-Biber, S. N. (2012). Mixed methods research: merging theory with 
practice. New York: The Guilford Press.    
-Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: 
Integrating diversity with quantitative & qualitative approaches. London: sage. 
-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: 
A Practical Introduction. London: SAGE Publications. 
-Murray, R. (2011). How to Write a Thesis (3th ed.). New York: McGraw-Hill.  
- Walliman, N. (2011). Research Methods: The Basics. London: Routledge. 

 : . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(1 
International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods  -

(IJQQRM) - 
Journal of Mixed Methods Research - 

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

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3

http://journals.sagepub.com/home/mmr  
-http://www.eajournals.org/journals/international-journal-of-quantitative-and-
qualitative-research-methods-ijqqrm  
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 
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-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 )    
 جميات، واألسطوانات املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب . 4
  جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، والربامج اإلحصائية على حسب االحتياج : -

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

 توجد برامج حاسوبية ميكن أن تساعد يف حتليل البيانات النوعية مثل: -
  Transanaبرنامج للبيانات املسجلة صوت وفيديو  -       

https://www.transana.com/ 
 Nvivoتوبة برنامج للبيانات املك -

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

https://www.maxqda.com/ 
  QSR N6برنامج  -

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

 

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

 
 املطلوبةاملرافق  .و

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

 آيل لكل طالب مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب 10 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر،، واملعامل، وغريها(: .4

  طالب 10يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آيل 10قاعة دراسية تتسع لـ  -

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.transana.com/
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
https://www.maxqda.com/
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 مصادر تقنية )أدوات عر، البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5
 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -

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

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

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

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

 الفصلية للطالب .
تبادل الزيارات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر باألقسام والكليات باجلامعات املختلفة  - .ط

 حملياً وإقليماً.
 إجراءات تطوير التدريس: .ظ
تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزيارات واخلربات  - .ع

 واالستشارات بني النظراء )األقران( يف التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.
 .جياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةإ - .غ
حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف  - .ف

 التدريس لالستفادة منها.
املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع ة ياستخدام أحدث الطرق التدريس - .ق

     إحداث تعديالت يف حمتوي املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.
ء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضا .ك
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 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج جمتمعات التعلم بالقسم. - .ل
 أعضاء هيئة تدريس مستقلني بالقسم من ذوي التخصص.تدقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة  - .م
 التبادل بصورة دورية  لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس املقرر جبامعات أخرى. - .ن
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ه
لرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء تكوين جمموعات ا - .و

 التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث ووضع خطط التحسني املستقبلية.
كذلك مراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء )األقران( يف تدريس املقرر بالقسم والكلية واجلامعة، و  - .ي

  تقرير املراجعة الداخلية لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
حتديث مصادر التعلم اخلاصة باملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال باستمرار وفقًا للمعطيات  - .أأ

 احلديثة، مع  املراجعة الدورية لنتائج تقرير املقرر والربنامج.
تطوير املقرر باستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستبانات اليت يقومون بتعبئتها، مع حتليل  -

نقاط القوة/ نقاط الضعف ، الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، استناداً  SWOT Analysisالوضع الراهن 
 .الوطينلالعتماد  ألسس التخطيط االسرتاتيجي NAQAAEملعايري 

 
 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

112 
 

 واللغة العربية  مقررات الرتبية اإلسالميةحتليل حمتوى  اسم املقرر:

 2-020261414 رمز املقرر:

 
 

 

 

 

 

 

 

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى. :التعليمية املؤسسة اسم هن1/1442/ 22التوصيف  تاريخ
 املناهج وطرق التدريس / الرتبية .كلية  :القسم /لكليةا
 عنه عامة ومعلومات الدراسي باملقرر التعريف .خ

 (2-020261414) رمزه:   .واللغة العربية الرتبية اإلسالمية مناهجليل حمتوى حت اسم املقرر الدراسي ورمزه: .1
 )ساعتان(2: عدد الساعات املعتمدة .2
 ماجستري املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية . املقرر الدراسي:الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه  .3
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .4
 الثاين املستوى  السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: .5
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 ال يوجداملتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  .6
 املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  .7
 املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية، ال اهر( موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: .8
 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: .9

 %42 النسبة: √ احملاضرات التقليديةقاعات  -أ
    

 %12 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين -ب
    

 %12 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( -ج
    

  النسبة:  باملراسلة -د
    

   النسبة:  أخرى -ه
 تعليقات:
 .%42 سيتم التدريس داخل القاعة املخصصة بنسبة  -6
 .%12ب يارة بعض املواقع البحثية املتخصصة العاملية بنسبة سيتم توظيف التقنية  -1
 .%12تفعيل التعلم االلكرتوين لتسليم الواجبات او االجابة على استبانات التقومي او االختبارات بنسبة  -4
 املراسالت اإللكرتونية عرب مواقع التواصل االجتماعي واالمييل حتت مظلة التعليم املدمج الستخدام اإلنرتنت. -2

حتليل حمتوى مقررات اللغة العربية زيارة ميدانية لبعض مدارس التعليم العام  ملعرفة النماذج واجملاالت  املتبعة يف -5     
 والرتبية اإلسالمية.

 األهداف .د
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 ؟ الرئيس املقرر هدف ما -1
يهدف هذا املقرر إىل إكساب طلبة املاجستري يف جمال املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية املعارف واملهارات املرتبطة  
بتحديد مفهوم احملتوى الدراسي وعناصره ومكوناته، وأسس ومعايري تنظيمه، ودراسة حمتوى مقررات لغيت املقررة على تالميذ 

راسة حتليلية ناقدة، يف ضوء استمارة حتليل بتم بناؤها وفقا للتوجهات والتطبيقات احلديثة الصفوف األولية يف التعليم العام د
املاجستري يف  طالب من ويُتوقعلتحليل احملتوى، مث مقارنة مقررات لغيت للصفوف األولية بنظائرها يف بعض البلدان العربية. 

 يكون قادراً على: أن -اسة املقرر يف هناية هذا در  -جمال املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية 
 حتليل مفهوم حتليل احملتوى الدراسي، وأهدافه، وأمهيته، وخصائصه، وطرقه، واجتاهاته، وخطواته.  -
مناقشة مفهوم تصميم منهج الوحدات التعليمية، وخصائصه، وأنواعه، وخطوات بنائه، ومرجع الوحدة، وم اياه  -

 وعيوبه.
 تعليم اللغة العربية والرتبية اإلسالمية يف الصفوف األولية.دراسة وحتليل وثيقة منهج  -
 حتليل عناصر ومكونات حمتوى مقرري اللغة العربية والرتبية اإلسالمية للصفوف األولية. -
 تطبيق خطوات حتليل احملتوى على مكونات وعناصر مقرري اللغة العربية والرتبية اإلسالمية للصفوف األولية. -
 ة حتليل احملتوى يف ضوء األسس العلمية الالزمة لبنائها.بناء وتصميم استمار  -
حتليل حمتويات مقررات اللغة العربية والرتبية اإلسالمية للصفوف األولية يف ضوء بعض املعايري املختارة) قيم  -

 املواطنة، حقوق اإلنسان، التفكري العلمي: الناقد ن اإلبداعي ن التحليلي ن التأملي(
 العربية والرتبية اإلسالمية للصفوف األولية بنظائرها يف بعض الدول العربية. مقارنة مقررات اللغة -
استعرا، البحوث السابقة والرسائل العلمية وأعمال الندوات واملؤمترات يف جمال حتليل خمتوى مقررات الصفوف  -

 األولية.
ثل االستخدام املتزايد لتقنية لتطوير وحتسني  املقرر الدراسي . )م -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -1

 املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   
 .التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسييف  احلديثة املراجع استخدام -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 واقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية.االستفادة من امل -
لتواصل ابني أستاذ املقنرر والطنالب يف طنرح ومناقشنه كنل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت لتفعيل  -

 ما يتعلق باملقرر.
 االلكرتونية. استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية -
يف التواصل مع مراك  االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمينة  الستعانة بالشبكة العنكبوتيةا -
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 لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال التعليم االلكرتوين.
 م اإللكرتوين.يالتدريس باستخدام التعل -

 دليل الربنامج(.  املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو)مالحظة: املقرر الدراسي  وصف .ح
يهدف املقرر إىل ت ويد املتعلم بقاعدة معرفية يرتك  عليها لالنطالق إىل أداء مهاري تي  يف دراسة  :للمقرر عام وصف

وحتليل ونقد  حمتوى مقررات اللغة العربية والرتبية اإلسالمية يف الصفوف األوىل من املرحلة االبتدائية  يف ضوء األسس 
 العلمية لتنظيم وتقوم احملتويات الدراسية.

 

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

 2 1 احملتوى الدراسي، عناصره ومكوناته، وأسس بناؤه وتنظيمه. -
مفهوم تصميم منهج الوحدات التعليمية، وخصائصه، وأنواعه، وخطوات بنائه،  -

 ومرجع الوحدة، وم اياه وعيوبه.
1 2 

مفهوم حتليل احملتوى الدراسي، أهدافه، وأمهيته، وخصائصه، وطرقه، واجتاهاته،  -
 وخطواته. 

1 2 

استعرا، املشروع الشامل لتطوير مقررات اللغة العربية والرتبية اإلسالمية يف  -
اململكة العربية السعودية، ودراسة وصفية حتليلية لوثيقة منهج تعليم اللغة العربية 

 اإلسالمية يف الصفوف األولية.والرتبية 

1 2 

دراسة وصفية مستفيضة لعناصر ومكونات حمتوى مقرر اللغة العربية والرتبية  -
 اإلسالمية للصفوف األولية.

2 4 

تطبيق خطوات حتليل احملتوى على مكونات وعناصر مقرر اللغة العربية والرتبية  -
التعليمية: اليومية والفصلية، اخلطط ( اإلسالمية للصفوف األولية املتمثلة يف

والكفايات اللغوية املستهدفة، اسرتاتيجيات وطرق التعليم املناسبة، الوسائل 
 التعليمة والتقنيات احلديثة، األنشطة املصاحبة، التقومي(

2 4 

 4 2 بناء وتصميم استمارة حتليل احملتوى يف ضوء األسس العلمية الالزمة لبنائها. -
تطبيق عملي حتليلي حملتويات مقررات اللغة العربية والرتبية اإلسالمية للصفوف  -

األولية يف ضوء بعض املعايري املختارة) قيم املواطنة، حقوق اإلنسان، التفكري 
2 4 
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 العلمي: الناقد ن اإلبداعي ن التحليلي ن التأملي( 
األولية بنظائرها يف مقارنة مقررات اللغة العربية والرتبية اإلسالمية للصفوف  -

 بعض الدول العربية.
2 4 

استعرا، البحوث السابقة والرسائل العلمية وأعمال الندوات واملؤمترات يف جمال  -
 حتليل خمتوى مقررات الصفوف األولية.

2 4 

 

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

 32 2 6   24 الفعلية التدريس ساعات
 32     32 املعتمدة الساعات

 

  :أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .13
 ساعتان يقضيها الطالب أسبوعياً إلجناز التكليفات اخلاصة باملقرر .

 

 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .14
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

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

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

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة  -2
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الدراسي، عناصره ومكوناته، وأسس بناؤه احملتوى  1-1
 وتنظيمه.

احلوار   -التفاعلية احملاضرة
 واملناقشة

 ملف اإلجناز -أوراق العمل 

مفهوم تصميم منهج الوحدات التعليمية، وخصائصه،  1-2
وأنواعه، وخطوات بنائه، ومرجع الوحدة، وم اياه 

 وعيوبه.

احلوار  -التفاعلية احملاضرة 
 واملناقشة

 ملف اإلجناز -العمل  أوراق

مفهوم حتليل احملتوى الدراسي، أهدافه، وأمهيته،  1-3
 وخصائصه، وطرقه، واجتاهاته، وخطواته. 

 ملف اإلجناز -أوراق العمل  العرو، التقدميية .

للصفوف األولية بنظائرها يف بعض لغيت  مقررمقارنة  1-4
 الدول العربية.

التعلم القائم  -التعلم التعاوين
 روعاتاملشعلى 

األنشطة  -األعمال البحثية
 اإللكرتونية.

 املهارات املعرفية -1
استعرا، املشروع الشامل لتطوير مقررات اللغة العربية  2-1

 .يف اململكة العربية السعودية
التعلم  –التعلم باملمارسة 
 املقلوب

األنشطة  -األعمال البحثية
 اإللكرتونية.

حتليلية لوثيقة منهج تعليم اللغة العربية يف دراسة وصفية  
 الصفوف األولية.

  

مقرر دراسة وصفية مستفيضة لعناصر ومكونات حمتوى  2-2
 لغيت للصفوف األولية.

األنشطة  -األعمال البحثية االكتشاف -التعليم املتماي 
 اإللكرتونية.

بناء وتصميم استمارة حتليل احملتوى يف ضوء األسس  2-4
 العلمية الالزمة لبنائها.

األنشطة  -األعمال البحثية التعلم باملمارسة
 اإللكرتونية.

تطبيق عملي حتليلي حملتويات مقررات لغيت للصفوف  2-5
األولية يف ضوء بعض املعايري املختارة) قيم املواطنة، 
حقوق اإلنسان، التفكري العلمي: الناقد ن اإلبداعي ن 

 التحليلي ن التأملي( 

التعليم  -التعلم التعاوين
 املدمج

األنشطة  -األعمال البحثية
اإللكرتونية. العرو، 

 التقدميية.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية -3
املناقشة  -دراسة احلالة مهارات احلوار واالتصال الفعال. 3-2

 واملشاركة اجلماعية
  -املالحظة املباشرة املقننة 

احلوار واملناقشة ن ورش  واإلتقان.الدقة واجلودة  3-1
 التدريبات العملية -العمل

 -البحوث الفردية واجلماعية
 التدريبات العملية
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قوائم تقومي ذايت  املشروعات التعلم القائم على مهارات التعلم الذايت  3-3
 للمجموعات

العصف  -التعلم التعاوين مهارات العمل اجلماعي والتعاوين   3-4
 الذهين

تقومي األعمال اجلماعية 
 والفردية

العصف  -احلوار واملناقشة  مهارة إدارة الوقت بكفاءة   3-2
 الذهين

 املالحظة املباشرة املقننة. 

احلوار واملناقشة ن ورش  املنافسة 3-3
 التدريبات العملية -العمل

التدريبات -املالحظة املباشرة 
 العملية

واملناقشة ن ورش احلوار  املبادرة واملبادأة 3-7
 التدريبات العملية -العمل

 -البحوث الفردية واجلماعية
 املالحظة املباشرة

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية -4
التعلم   -العرو، التقدميية مهارة استخدام التقنية والبحث يف شبكة اإلنرتنت 4-2

 روعاتاملشالقائم على 
 -واجلماعيةالبحوث الفردية 

 التدريبات العملية
احلوار واملناقشة ن ورش  مهارات التقومي والنقد واختاذ القرار . 4-1

 التدريبات العملية -العمل
ن التدريبات -كتابة التقارير

 العملية 
 املالحظة املباشرة

االستقصاء ن التدريس املصغر  مهارات اإللقاء وتقدمي العرو، التقدميية. 4-3
املناقشة واملشاركة  -

 العرو، التقدميية -اجلماعية

املالحظة  -قوائم التقدير
 املباشرة

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2
ورش  -حل املشكالت مهارة التصميم والبناء الستمارة التحليل. 2-2

 -التدريبات العملية -العمل
 التعلم التعاوين

 استمارة حتليل احملتوى

التعلم التعاوين ن العصف  التطبيق والتحليل واملقارنة  2-1
 الذهين ن

 اختبارات األداء

ورش  -حل املشكالت إعداد منوذج تطبيقي لتحليل احملتوى. 2-3
 -التعلم التعاوين - -العمل

 مجاعية -حبوث فردية
األنشطة -ملف اإلجناز
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 االلكرتونية.  -املناقشة واملشاركة اجلماعية
التعلم  -حل املشكالت  وفق األسس العلمية.حتليل احملتوى  2-4

 باملمارسة ن
حتليل وحدات من املقررات 

 العرو، الصفية -الدراسية 
النمذجة  –التعلم باملمارسة  املهارات البحثية 

 حل املشكالت-واحملاكاة
حبوث  -تقارير وأوراق عمل

 مجاعيةو  فردية
 ملف اإلجناز

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

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

 لتسليمه
 من نسبته
 النهائي التقييم

 %5 الثاين احملتوى الدراسي، عناصره ومكوناته، وأسس بناؤه وتنظيمه. 1

تصميم منهج الوحدات التعليمية، وخصائصه، وأنواعه، وخطوات بنائه، ومرجع مفهوم  2
 الوحدة، وم اياه وعيوبه.

 %5 الرابع

 %5 اخلامس مفهوم حتليل احملتوى الدراسي، أهدافه، وأمهيته، وخصائصه، وطرقه، واجتاهاته، وخطواته.  3

4 
اململكة العربية السعودية، ودراسة استعرا، املشروع الشامل لتطوير مقررات اللغة العربية يف 

 وصفية حتليلية لوثيقة منهج تعليم اللغة العربية يف الصفوف األولية.
 %5 السادس

 %5 السابع دراسة وصفية مستفيضة لعناصر ومكونات حمتوى مقرر لغيت للصفوف األولية. 5

6 
األولية املتمثلة تطبيق خطوات حتليل احملتوى على مكونات وعناصر مقرر لغيت للصفوف 

اخلطط التعليمية: اليومية والفصلية، والكفايات اللغوية املستهدفة، اسرتاتيجيات وطرق ( يف
 التعليم املناسبة، الوسائل التعليمة والتقنيات احلديثة، األنشطة املصاحبة، التقومي(

 %5 الثامن

 %12 التاسع مة لبنائها.بناء وتصميم استمارة حتليل احملتوى يف ضوء األسس العلمية الالز  1

4 
تطبيق عملي حتليلي حملتويات مقررات لغيت للصفوف األولية يف ضوء بعض املعايري 
املختارة) قيم املواطنة، حقوق اإلنسان، التفكري العلمي: الناقد ن اإلبداعي ن التحليلي ن 

 التأملي( 

 %12 احلادي عشر

 %5 الثالث عشر يف بعض الدول العربية.مقارنة مقررات لغيت للصفوف األولية بنظائرها  2

12 
استعرا، البحوث السابقة والرسائل العلمية وأعمال الندوات واملؤمترات يف جمال حتليل 

 خمتوى مقررات الصفوف األولية.
 %5 الرابع عشر
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 %42 السادس عشر االختبار النهائي  11
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ر

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

ساعات أسبوعيا، كما يتم ختصيص 3التدريس مبعدل وفق اجلدول ال مين للساعات املكتبية لعضو هيئة  االستشارات واإلرشاد األكادميي
والتواصل عرب مواقع التواصل االجتماعي ن الربيد وسائل للتواصل االلكرتوين املت امن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة، 

 االلكرتوين .
 

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

 اختيار ما يراه مناسبا مع االلتزام حبداثة املراجع ، و وهلا ملفردات املقرر .يتاح ألستاذ املقرر 
  .حتليل املضمون تعريفاته ومفاهيمه وحمدداته ، عامل الكتب ، القاهرة (:1243)حسني ، مسري حممد -
اإلسالمي ، مكتبة معايري األدب يف التصور وء حتليل حمتوى أدب األطفال يف ض(: 1225)حوحيي ، نعمة هللا إمساعيل  -

 .امللك عبد الع ي  ، الريا،
 .، دار الفكر العريب ، القاهرة حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية،  (2224)طعيمة ، رشدي  -
 ، اهلفوف: مطابع احلسيين احلديثة.2هن(. املناهج الدراسية. ط1426العجمي، مها حممد. ) -
 .منهجية البحث يف العلوم الشرعية ، فاس (: 1246) ع وزي ، حسني ، -
  .املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ، مكتبة العبيكان ، الريا،(:  1242)العساف، صاحل حممد  -
  16حتليل احملتوى واستخدامه ، احلرس الوطين  ، الريا، ، ع  (:1242)عبد الرمحن حممد  ،القحطاين -
 عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.، حمتوى املنهج يف العلوم اإلنسانيةحتليل (، 2214حممد ،وائل عبدهللا ) -

  (:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد - قائمة يف – أدرج. 1 
 يتاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه مناسبا مع االلتزام حبداثة املراجع ،و وهلا ملفردات املقرر .

(: حتليل القيم املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلة الدنيا من التعليم األساسي 1223ناجي مصلح امحد ) اجلرادي،  -
 يف اجلمهورية العربية اليمنية، رسالة ماجستري غري منشورة، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، األردن .

ني األخالقية يف كتب اللغة العربية بالصفوف الثالثة األوىل من هن(: دراسة حتليلية للمضام1425اخلليفة، حسن جعفر) -
 ( ، مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ، الريا، .25( السنة)23املرحلة االبتدائية بدول اخلليج العربية ، العدد)
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 ،13: ،العدد رسالة اخلليج العريب م(:دراسة عن حتليل املضمون يف أدب الطفل العريب،1222عبد الكايف، إمساعيل) -
 ،مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج، الريا،.22السنة:

م( : املواد التعليمية يف القراءة ورؤية مستقبلية لدورها يف حتديث التعليم لتنمية مهارات القراءة لدى 2226نصر، حممد علي ) -
ية املصرية للقراءة واملعرفة" من حق كل طفل الطفل العريب لتحقيق اجلودة باملرحلة االبتدائية ، املؤمتر العلمي السادس للجمع

 .( ، جامعة عني ممس  ، كلية الرتبية  ، دار الضيافة2م ( ، اجمللد)2226يوليو  13-12أن يكون قارئاً متمي اً" ) 
 كلية الرتبية ، جامعة عني ممس ، قراءات يف املناهج وطرق التدريس . -
 الرتبية . كلية الرتبية جامعة األزهر ، جملة جامعة كلية  -
 جامعة البحرين. -كلية الرتبية -

يتاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه مناسبا مع االلتزام  :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج .3
 حبداثة املراجع، و وهلا ملفردات املقرر .

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_library القرى أم جبامعة هللا عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة -
 /http://www.abegs.org/Aportal اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب -
 /http://www.gaserc.edu.kw اخلليج بدول الرتبوية للبحوث العريب املرك  -
 /http://www.cpfdc.gov.sa  السعودية العربية اململكة يف التعليم مناهج لتطوير الشامل املشروع -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 .بالعابدية هللا عبد امللك مبكتبة املتاحة املعلومات قواعد -
 (ERIC)    الرتبوية واملعلومات املصادر مرك  -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

o https://www.kfcris.com/ar 
o https://www.nctm.org/ 

- www.minshawi.com 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
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- 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  

 :املدجمة واألسطوانات الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-اوفيس ميكروسوفت برنامج ح مة -
 الذكية. السبورة -
 .أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 .الفصول االفرتاضية -

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

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد
) قاعات حماضرات ـ قاعة باملكتبة خاصة بطالب الدراسات  (وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباين .7

 العليا ـ معمل حاسب ـ معمل رياضيات (
  جمه ة تقنياً  قاعات دراسية -
 والقسم.معامل الكلية  -
 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البيانات، عرض أدوات) تقنية مصادر  .1
 استخدام أجه ة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجه ة الداتا شو للعرو، التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .1

http://www.lib.monash.edu.au/
http://www.lib.monash.edu.au/
http://kacst.summon.serialssolutions.com/
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 توفري شبكة )اإلنرتنت(
 

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .بب
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .3

 .مت ملا وتقبله واستيعابه وفهمه أستاذ املقرر، بأداء وقناعته الطالب رضا مدى تقيس استبانة -
 املناقشة واحلوار مع الطالب ..املقرر طالب من عينة مقابلة -
 استبيان خاص بتقييم املقرر الدراسي .  -
 استبيان خاص بتقييم مدرس املقرر  -
 التكليفات واملشاريع اخلاصة بالطالب -
 املقابالت مع عينة من طالب املقرر .  -
 االختبارات . -

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .7
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالذايت  التقييم -
 .القاعة الدراسية داخل اللفظي التفاعل لقياس أداة استخدام -
 .دعم النظراء -
  .املقرر تدريس يف املشاركني ال مالء آراء استطالع -
 ال يارات املتبادلة من قبل أعضاء هيئة التدريس . -

  :التدريس تطوير إجراءات .1
 توحيد التوصيف بني أعضاء هيئة التدريس للمقرر ن -
 وضع بنك أسئلة ن  -
 ورش العمل ن  -
 حبث الدرس ن  -
 التخطيط املشرتك . -
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 والعمل على توظيفه يف املقرر. الرياضياتحبوث تعليم وتعلم  لمتابعة ما يستجد يف جما -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 .)دعم النظراء( االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات -
 التواصل االجتماعي االلكرتوين.وسائل  -

 تدريس هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .1
 (أخرى مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل مستقلني،

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

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .20
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا. -
 .باملقرر املرتبطة واملراجع العلمية املصادر حتديث -
 .الرتبوي العمل يف املختصني آراء من االستفادة -
 وتطوير وتصميم اخلاصة، التدريس طرق: مثل به الصلة ذات أخرى مقررات يف املقرر هذا من الطالب إفادة مدى تعرف -

 .امليداين والتدريب الدروس،
 (.واألجنبية العربية) التخصص جمال يف األحباث على االطالع -
 .املقرر تطوير يف الطالب تقومي نتائج استخدام -
 .أخرى جامعات يف تاثلة مبقررات املقارنة -
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 العلوم والرياضيات مناهج حتليل حمتوى توصيف مقرر 
 

 2-020261415رمز املقرر 
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 يمنوذج توصيف مقرر دراس

 جامعة أم القرى. :التعليمية املؤسسة اسم ه22/2/1442:التوصيف  تاريخ

 املناهج وطرق التدريس القسم :                  الرتبية   :لكليةا
 عنه عامة ومعلومات الدراسي باملقرر التعريف .ذ

 (2-020261415)رمزه: العلوم والرياضيات        مناهج  حتليل حمتوى  : الدراسي املقرر اسم. 2
 )ساعتان(2: املعتمدة الساعات عدد. 1
 . ماجستري املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية :الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربنامج. 3

 (الربامج هذه بكل قائمة إعداد من بدالً  هذا بنين  برامج، عدة يف عام مقرر وجود حال يف)
 الثالث املستوى : الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4
 مناهج الصفوف األولية  (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 2
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  (:وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 3
 ال اهر( ،املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية :التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7
 (:ينطبق ما كل اخرت) املتبع الدراسة منط. 1

 التقليدية احملاضرات قاعات -أ
√ 

 :النسبة
42

% 
  -ب

   

 اإللكرتوين التعليم -ج
√ 

12 :النسبة
% 

     -د

 (اإلنرتنت طريق وعن تقليدي) مدمج تعليم -ه
√ 

12 :النسبة
% 

     -و

  :النسبة  باملراسلة -ز
     -ح

   :النسبة  أخرى -ط
 :تعليقات

 .%42 سيتم التدريس داخل القاعة املخصصة بنسبة  -
 .%12سيتم توظيف التقنية ب يارة بعض املواقع البحثية املتخصصة العاملية بنسبة  -
 .%12االلكرتوين لتسليم الواجبات او االجابة على استبانات التقومي او االختبارات بنسبة تفعيل التعلم  -
 املراسالت اإللكرتونية عرب مواقع التواصل االجتماعي واالمييل حتت مظلة التعليم املدمج الستخدام اإلنرتنت. -

 حتليل حمتوى مقررات العلوم والرياضيات.        زيارة ميدانية لبعض مدارس التعليم العام  ملعرفة النماذج واجملاالت املتبعة يف  -
 
 األهداف .ر
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 ؟ الرئيس املقرر هدف ما -2
واملهارات املرتبطة املعارف ب املاجستري يف جمال املناهج وطرق تدريس الصفوف األوليةيهدف هذا املقرر إىل تعريف طلبة    
ومعايري تنظيمه، ودراسة حمتوى مقررات العلوم  وأسسه، ،وعناصره ومكوناته ،فهوم احملتوى الدراسية مبتعلقملا املوضوعاتب

كما يهدف املقرر إىل تنمية املهارات البحثية والنقدية العلمية الرياضيات  من حيث املستجدات يف جمال التعليم والتعلم،  
دراسة حتليلية  من املرحلة االبتدائيةالصفوف األولية  ملقررات العلوم والرياضيات لدى أطفالالتكنولوجية واملستحدثات 

املاجستري يف جمال املناهج وطرق   ويُتوقع من طالب من خالل احلوارات الصفية وااللكرتونية واألنشطة املتنوعة.  ناقدة
 على: أن يكون قادراً  - رريف هناية هذا دراسة املق -تدريس الصفوف األولية 

 .طبيعة العلوم والرياضيات املعرفية ختليل  -
 .حملتوى الدراسيا وتنظيم ءعناصر ومكونات، وأسس بنادراسة  -
 .التدريب، التقومي األمهية،  التصنيفات، االسرتاتيجيات، ،: املفهوماملفاهيم العلمية والرياضيةتطبيق  -
  .التدريب، التقومي ،األمهية، التصنيفات، االسرتاتيجيات، : املفهوم والتعميمات العلمية والرياضية ئاملبادتطبيق  -
األمهية، التصنيفات،  ،، من حيث: املفهوماخلوارزميات واملشكالت واملهارات العلمية والرياضيةتوظيف  -

 .التدريب، التقومي االسرتاتيجيات،
 وم  للصفوف األوليةالرياضيات والعل مناهجمناقشة مالمح  -
 الرياضيات والعلوم  للصفوف األولية اىل مكونات البنية الرياضية والعلمية. مناهجحتليل حمتوى  -
 بناء وتصميم استمارة حتليل احملتوى يف ضوء األسس العلمية الالزمة لبنائها. -
 العلوم والرياضات للصفوف األولية . مناهج تطبيق عملي حتليلي حملتويات  -
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو  الدراسي. وحتسني املقررلتطوير  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -1

 كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.     يف احملتوىمراجع اإلنرتنت، والتغيريات 
 الدراسي.استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر  -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
تعلق تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما ي -

 باملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
االستعانة بالشبكة العنكبوتية يف التواصل مع مراك  االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالستفادة  -

 .من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة 
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 التعليم اإللكرتوين.التدريس باستخدام  -
 

 دليل الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أواملقرر الدراسي  وصف .خ
 للمقرر عام وصف
ت ويد املتعلم بقاعدة معرفية يرتك  عليها لالنطالق إىل أداء بتحليل حمتوى مقررات العلوم والرياضيات، و يعىن املقرر     

هذه  توظيف واستخداملية، وآلية يف الصفوف األو والرياضيات  يف دراسة وحتليل ونقد حمتوى مقررات العلوم متقنمهاري 
 مطالب التنمية ومستجدات العصر.مبا يتوافق مع  يف العملية التعليمية املهارات

 
 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .16

 عدد املوضوعات قائمة
 األسابيع

 ساعات
 التدريس

إطار مرجعي توضيحي حول طبيعة املقرر من حيث حمتواه وعملياته املعرفية ومؤشرات قياس  -
 خمرجاته وتقوميه.

1 2 

 2 1 طبيعة العلوم والرياضيات املعرفية . -
 2 1 عناصر ومكونات، وأسس بناء وتنظيم احملتوى الدراسي. -
 2 1 .التدريب، التقومي األمهية، التصنيفات، االسرتاتيجيات، ،املفهوماملفاهيم العلمية والرياضية:  -
 األمهية، التصنيفات، االسرتاتيجيات، ،املفهوموالتعميمات العلمية والرياضية:  ئاملباد -

 .التدريب، التقومي
2 4 

األمهية، التصنيفات،  ،املفهوماخلوارزميات واملشكالت واملهارات العلمية والرياضية :  -
 .التدريب، التقومي االسرتاتيجيات،

1 2 

 6 3 الرياضيات والعلوم  للصفوف األولية .مناهج  دراسة حتليلية نقدية ملالمح  -
 2 1  بناء وتصميم استمارة حتليل احملتوى يف ضوء األسس العلمية الالزمة لبنائها  -
اىل مكونات البنية الرياضية والعلمية  صفوف األوليةللالعلوم والرياضيات  مناهجحتليل حمتوى  -

 وكيفية تدريسها .
4 4 

 2 1 العلوم والرياضات للصفوف األولية . مناهج تطبيق عملي حتليلي حملتويات  -
 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .11
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 اجملموع أخرى  تطبيق  استديو أو معامل إضافية دروس حماضرات 
 32 2 6   24 الفعلية التدريس ساعات
 32     32 املعتمدة الساعات

 
  :أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .14
 ساعات يقضيها الطالب يف املكتبة إلجناز التكليفات اخلاصة باملقرر .3
 
 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .12
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

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

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

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت 

 اإلطار الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة -2
 العصف الذهين -التعلم التعاوين  .املعرفة العلميةطبيعة العلم ،  1-1

 حل املشكالت -التعلم االلكرتوين
 التعلم املعملي

 االختبار -ملف اإلجناز -سالمل التقدير

مكونات، وأسس بناء  عناصر و 1-2
 الدراسي.وتنظيم احملتوى 

 العصف الذهين -التعلم التعاوين
 حل املشكالت -التعلم االلكرتوين
 املعمليالتعلم 

 االختبار -ملف اإلجناز -سالمل التقدير

والتعميمات احلقائق واملفاهيم  1-3
 واخلوارزميات واملشكالت واملهارات

 .العلمية والرياضية

 العصف الذهين -التعلم التعاوين
 حل املشكالت -التعلم االلكرتوين

 التعلم املعملي

 ملف اإلجناز -سالمل التقدير
 االختبار
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العلوم  مناهجاملشروع الشامل لتطوير  1-4
يف اململكة العربية  والرياضيات
 )دراسة حتليلية نقدية(. السعودية

 العصف الذهين -التعلم التعاوين
 حل املشكالت -التعلم االلكرتوين

 التعلم املعملي

خرائط  -ملف اإلجناز -سالمل التقدير
 املفاهيم
 االختبار

استعرا، بعض البحوث والدراسات  1-5
احمللية والدولية يف جمال حتليل حمتوى 

العلوم والرياضيات يف  مناهج
 الصفوف األولية.

 العصف الذهين -التعلم التعاوين
 حل املشكالت -التعلم االلكرتوين

 التعلم املعملي

خرائط  -ملف اإلجناز -سالمل التقدير
 املفاهيم 
 االختبار

 املهارات املعرفية -1
تطوير املناهج الدراسية للعلوم  2-1

 .والرياضيات وفق االجتاهات احلديثة
 - حل املشكالت -التعلم التعاوين

 .التعليم االلكرتوين
التقارير  -ملف اإلجناز -سالمل التقدير

 الفردية 
 التقارير اجلماعية 

بناء وتصميم استمارة حتليل احملتوى  2-2
يف ضوء األسس العلمية الالزمة 

 لبنائها.

 - حل املشكالت -التعلم التعاوين
 التعليم االلكرتوين

  املباشرة املالحظة -سالمل التقدير

 مناهج تطبيق عملي حتليلي حملتويات 2-3
 العلوم والرياضات للصفوف األولية .

 املباشرة املالحظة -سالمل التقدير التعليم االلكرتوين -التعلم التعاوين

 الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات  -3
 -واحلواراملناقشة  -التعلم التعاوين الفعال تصالمهارات اال 3-1

 قراناأل عليمت
وأوراق العمل التقارير  -املباشرة املالحظة

 الفردية
وأوراق العمل التقارير  -املباشرةاملالحظة  التعليم االلكرتوين  -حل املشكالت مهارات التعلم الذايت  3-2

 الفردية
- التعلم التعاوين -ورش العمل مهارات العمل اجلماعي والتعاوين   3-3

 املناقشة واملشاركة اجلماعية
 التكليفات البحثية-املالحظة املباشرة 

 املشاريع اجلماعية-
-واحلواراملناقشة  -التعلم التعاوين  البناء مهارات احلوار 3-4

 قراناأل عليمت
وأوراق العمل التقارير  -املباشرةاملالحظة 

 الفردية
 التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت   3-5

 قراناأل عليمت-واحلواراملناقشة 
وأوراق العمل التقارير  -املباشرةاملالحظة 

 املشاريع اجلماعية -ملف اإلجناز  -الفردية
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 التعلم التعاوين  مهارات التقومي والنقد واختاذ القرار . 3-6
 حل املشكالت

وأوراق العمل التقارير  -املباشرة املالحظة
 ملف اإلجناز-الفردية

 البحوث الفردية واجلماعية. احلوار واملناقشة  املنافسة 
 -املباشرة املالحظة -سالمل التقدير حل املشكالت  املبادرة واملبادأة 3-1

 املشاريع اجلماعية-ملفات اإلجناز
واملشاركة  املناقشة- التعلم التعاوين املوضوعية 

 اجلماعية
 -املباشرة املالحظة -سالمل التقدير
 املشاريع اجلماعية-ملفات اإلجناز

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

 شبكة اإلنرتنت
وأوراق العمل التقارير  -املباشرة املالحظة التعليم االلكرتوين -حل املشكالت

 الفردية ملف اإلجناز
مهارة التعامل مع مواقع التواصل  4-2

 االجتماعي اهلادف.
وأوراق العمل التقارير  -املباشرة املالحظة التعليم االلكرتوين -حل املشكالت

 الفردية ملف اإلجناز
مهارات اإللقاء وتقدمي العرو،  4-2

 التقدميية.
وأوراق العمل التقارير  -املباشرة املالحظة التعلم التعاوين -التدريس املصغر

 ملف اإلجناز -الفردية
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن -2

 التعلم التعاوين  مهارات التقومي والنقد واختاذ القرار . 
 حل املشكالت

وأوراق العمل التقارير  -املباشرة املالحظة
 ملف اإلجناز-الفردية

- التعلم التعاوين -العملورش  النقد البناء 5-1
 املناقشة واملشاركة اجلماعية

 التكليفات البحثية -املالحظة املباشرة 
 املشاريع اجلماعية 

-التعليم االلكرتوين-التعلم التعاوين التحليل واملقارنة  5-3
 حل املشكالت

 -املباشرة املالحظة -سالمل التقدير
 املشاريع اجلماعية-ملفات اإلجناز

-التعليم االلكرتوين-التعلم التعاوين العلميالتحليل  
 حل املشكالت

 والفردية املشاريع اجلماعية-ملفات اإلجناز

-التعليم االلكرتوين-التعلم التعاوين بناء وتصميم استمارة التحليل العلمي 
 حل املشكالت

 والفردية املشاريع اجلماعية-ملفات اإلجناز

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .22
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 كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م
 (اخل......مالحظة شفهي، تقدمي خطابة، مقال،

 النهائي التقييم من نسبته لتسليمه احملدد األسبوع

-الرابع -الثالث-الثاين التقارير وأوراق العمل واألعمال البحثية الفردية. 1
 الثامن -السادس

22% 

طوير املناهج الدراسية للعلوم والرياضيات وفق تقدميي) ت عر، 6
 (.االجتاهات احلديثة

 %15 التاسع

استعرا، بعض البحوث والدراسات احمللية والدولية يف جمال  4
 العلوم والرياضيات يف الصفوف األولية.مناهج  حتليل حمتوى 

 %5 احلادي عشر

األسس العلمية بناء وتصميم استمارة حتليل احملتوى يف ضوء  2
 الالزمة لبنائها.

 %12 الثاين عشر

العلوم والرياضات  مناهج تطبيق عملي حتليلي حملتويات 12
 للصفوف األولية .

 الثالث عشر
 الرابع عشر

12% 

 %42 السادس عشر االختبار النهائي 12
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ز

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

ساعات أسبوعيا، كما يتم 3التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول ال مين للساعات املكتبية لعضو هيئة 
 ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املت امن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 التعّلم مصادر .بب
 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف– أدرج
 فردات املقرر .يتاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه مناسبا مع االلتزام حبداثة املراجع ، و وهلا مل .2
  .حتليل املضمون تعريفاته ومفاهيمه وحمدداته ، عامل الكتب ، القاهرة (:1243)حسني ، مسري حممد -
 .، دار الفكر العريب ، القاهرة حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية،  (2224)طعيمة ، رشدي  -
 احلسيين احلديثة.، اهلفوف: مطابع 2هن(. املناهج الدراسية. ط1426العجمي، مها حممد. ) -
 .منهجية البحث يف العلوم الشرعية ، فاس (: 1246) ع وزي ، حسني ، -
  .املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية ، مكتبة العبيكان ، الريا،(:  1242)العساف، صاحل حممد  -
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  16حتليل احملتوى واستخدامه ، احلرس الوطين  ، الريا، ، ع  (:1242)عبد الرمحن حممد  ،القحطاين -
 عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.، حتليل حمتوى املنهج يف العلوم اإلنسانية(، 2214حممد ،وائل عبدهللا ) -

  (:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد - قائمة يف – أدرج. 1 
 املقرر اختيار ما يراه مناسبا مع االلت ام حبداثة املراجع ،ومموهلا ملفردات املقرر .يتاح ألستاذ  -
 كلية الرتبية ، جامعة املنيا ، جملة تربويات الرياضيات . -
 كلية الرتبية ، جامعة عني ممس ، دراسات يف املناهج وطرق التدريس -
 كلية الرتبية جامعة األزهر ، جملة جامعة كلية الرتبية . -
 جامعة البحرين. -ة الرتبيةكلي -
 جمللس العريب للموهوبني واملتفوقني ، عمان : األردنا -
 .كلية اآلداب والعلوم الرتبوية ، كلية البنات ، القاهرة ، اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم -

  :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج. 3
 .يتاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه مناسبا مع االلتزام حبداثة املراجع، و وهلا ملفردات املقرر 

   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.kwاملرك  العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxة  مكتبة امللك فهد الوطني -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا بالعابدية. -
 (ERICمرك  املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة   -

- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
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- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 

-   http://pqdtopen.proquest.com/search.html 
 :املدجمة واألسطوانات الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4 -
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-ح مة برنامج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -
 املطلوبة املرافق .تت
 القاعات داخل املقاعد عدد)أي  واملختربات الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

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

 خاصة بطالب الدراسات العليا ـ معمل حاسب ـ معمل رياضيات (
 قاعات دراسية جمه ة تقنياً  -
 معامل الكلية والقسم. -

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البيانات، عرض أدوات) تقنية مصادر  .22
 الشخصية.استخدام أجه ة احلاسب اآليل اخلاصة  -

http://kacst.summon.serialssolutions.com/
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 استخدام أجه ة الداتا شو للعرو، التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .21
 توفري شبكة )اإلنرتنيت(

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .تت
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .11

 املناقشة واحلوار مع الطالب . -
 استبيان خاص بتقييم املقرر الدراسي .  -
 استبيان خاص بتقييم مدرس املقرر  -
 التكليفات واملشاريع اخلاصة بالطالب -
 املقابالت مع عينة من طالب املقرر .  -
 االختبارات . -

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .21
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية.استخدام أداة لقياس  -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء ال مالء املشاركني يف تدريس املقرر. -
  :التدريس تطوير إجراءات .23

 متابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم الرياضيات والعمل على توظيفه يف املقرر.   -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 العلمية. السمينارات -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

119 
 

 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -
 تدريس هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .24

 (أخرى مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني،
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة دوريًة لتصحيح  -
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني ال مالء الذين يدرسون نفس املقرر. -

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف -
 الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا.مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج  -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة باملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
 .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 تاثلة يف جامعات أخرى. - -

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
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 كفايات ومهارات معلم الصفوف األولية اسم املقرر:

 2-020261421 رمز املقرر:

 

 

 
 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا ه10/1/2440التوصيف: تاريخ 
 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز
 2-020261421    : كفايات ومهارات معلم الصفوف األولية. اسم املقرر الدراسي ورمزه2

 )ساعتان(2 . عدد الساعات املعتمدة:1 .1
 املاجستري يف املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .4

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 ثاينال املستوى: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4

 طرق تدريس الصفوف األولية. -وليةمناهج الصفوف األ . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:2 .2
  . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:3 .12
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 )العابدية، ال اهر ، وغريها(املقرات الرئيسة للجامعة املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .11
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1

 %42 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية -أ
    

 %12 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين -ب
    

 %12 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( -ج
    

  النسبة:  باملراسلة -د
    

 تذكر أخرى -ه
  النسبة: 

 
 تعليقات:

 .%42 سيتم التدريس داخل القاعة املخصصة بنسبة  -
 .%12سيتم توظيف التقنية ب يارة بعض املواقع البحثية املتخصصة العاملية بنسبة  -
 .%12تفعيل التعلم االلكرتوين لتسليم الواجبات او االجابة على استبانات التقومي او االختبارات بنسبة  -
 .اإللكرتونية عرب مواقع التواصل االجتماعي واالمييل حتت مظلة التعليم املدمج الستخدام اإلنرتنتاملراسالت  -
 كفايات ومهارات معلم الصفوف األولية.زيارة ميدانية لبعض مدارس التعليم العام  ملعرفة النماذج واجملاالت  املتبعة يف   -

 األهداف .س
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2
 املاجستري يف جمال الناهج وطرق تدريس الصفوف األولية على املعارف واملهارات املرتبطة يهدف هذا املقرر إىل تعريف طلبة 

وذلك هبدف اإلفادة منها يف  كفايات ومهارات معلم الصفوف األولية يف  العاملية  باملوضوعات احلديثة واملستجدات املتعلقة باالجتاهات
توضيح مشكالت عدم ، كما يهدف املقرر إىل معلم الصفوف األولية على كفايات ومهارات التدريس الالزمة لهإعداد وتدريب  جمال

، وذلك من خالل احلوارات الصفية وااللكرتونية واألنشطة واالجتاهات حلديثة حللها متكن املعلم من كفايات ومهارات التدريس،
  املتنوعة.
 يكون قادرا على: يف هناية هذا دراسة املقرر أن العليا الدراسات طالب من ويُتوقع    

   كفايات ومهارات معلم الصفوف األولية.التوجهات احلديثة يف جمال   دراسة -
 يف ضوء االجتاهات البحثية احلديثة واولوياهتا والتجارب العاملية  .كفايات ومهارات معلم الصفوف األولية تصنيف   -
الربامج التعليمية لتدريب معلم الصفوف األولية على  كفايات  ومهارات  بناء رؤية مستقبلية الجتاهات دراسات وحبوث حول  -

 يف ضوء االجتاهات العاملية احلديثة. التدريس 
صفوف األولية الربامج التعليمية لتدريب معلم  اليف اجلوانب التطبيقية باستخدام واالجتاهات تنمية مهارات البحث العلمي  -

 . على  كفايات ومهارات  التدريس
يف ضوء املعايري العلمية الربامج التدريبية  لكفايات ومهارات معلم الصفوف األولية حتليل ونقد دراسات علميه يف جمال  -

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

    اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.
 .التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسييف  احلديثة املراجع استخدام -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية.االستفادة من املواقع  -
لتواصننل بننني أسننتاذ املقننرر والطننالب يف طننرح ومناقشننه كننل مننا يتعلننق تقنيننة املعلومننات وبننرامج تقنيننة االتصنناالت لتفعيننل  -

 باملقرر.
 االلكرتونية.استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية  -
يف التواصل مع مراك  االحبناث واكادميينات البحنث العلمني واملكتبنات الرقمينة لالسنتفادة  الستعانة بالشبكة العنكبوتيةا -

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

 دليل الربنامج(.  املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي )مالحظة:  .د
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 وصف عام للمقرر:
منن خنالل الوقنوف علنى   ،يعىن املقرر بالوقوف على االجتاهات احلديثة والعاملية يف جمنال كفاينات ومهنارات معلنم الصنفوف األولينة

الصنفوف األولينة يف ضنوء االجتاهنات العاملينة احلديثنة،  معنايري  تقنومي كفاينات ومهنارات معلنمساليب و أوتعرف برامج اإلعداد والتدريب، 
تطننوير بننرامج إعننداد وتنندريب معلننم الصننفوف األوليننة  أبننرز التجننارب العامليننة احلديثننة يف النندول املتقدمننة واالسننتفادة منهننا يف واسننتعرا، 

 إلعداد وتدريب معلم الصفوف األولية. التنمية ومستجدات العصرتقدمي رؤية مستقبلية لالستفادة منها يف ضوء مطالب ل
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

 2 1 (حمتواه وعملياته املعرفية ومؤشرات قياس خمرجاته وتقوميه)إطار مرجعي توضيحي حول طبيعة املقرر  -
 2 1  .، مهارة ،تدريس، أداء املعلم،  كفاءة، معلم الصفوف األوليةكفاية مصطلح:  مفهوم توضيح  -
(: إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية ) اإلعداد التكاملي واإلعداد التتابعيبرامج حتليل واقع  -

 (تقوميها  –متطلبات تنفيذها  –تصميمها 
1 2 

التوجهات البحثية احلديثة يف و  األمهية(،-املكونات -) املفهومكفايات ومهارات معلم الصفوف األولية  -
   كفايات ومهارات معلم الصفوف األولية.جمال  

1 2 

حركة إعداد املعلم يف ضوء الكفايات و املعايري وتطور إعداده )برنامج املاجستري املهين يف إعداد  -
 املعلمني( 

2 4 

 4 2 .الصفوف األولية  يف ضوء االجتاهات العاملية احلديثة ساليب ومعايري  تقومي كفايات ومهارات معلمأ -
 2 1 .الربامج التدريبية لتمكن معلم  الصفوف األولية من كفايات ومهارات التدريس -
مشكالت عدم  متكن  معلم الصفوف األولية من كفايات ومهارات االجتاهات احلديثة ملعاجلة  -

 التدريس.
1 2 

 احلديثة يف الدول املتقدمة واالستفادة منها يف اجلوانب التطبيقية  يف إعدادأبرز التجارب العاملية  -
 .باستخدام مناذج تقومي كفايات ومهارات معلم الصفوف األولية   معلم  الصفوف األولية وتدريب

2 4 

برامج إعداد وتدريب التدريبية  معلم الصفوف األولية  على كفايات حتليل ونقد دراسات علميه يف  -
 يف ضوء املعايري العلمية للبحوث الرتبوية.ومهارات التدريس الالزمة له  

2 4 

 4 2الربامج التعليمية إلعداد وتدريب معلم الصفوف بناء رؤية مستقبلية الجتاهات دراسات وحبوث حول  -
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 يف ضوء االجتاهات العاملية احلديثة.األولية على كفايات ومهارات  التدريس 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32 2 4 - - 26 ساعات التدريس الفعلية
 32  - - -  32 الساعات املعتمدة

 
 ( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .23

 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة باملقرر
 

 تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .24
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

ن كل مقرر خمرجات وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضم
 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 -2
واوراق  البحثية اتيفللتكا املناقشة واحلوار -احملاضرة املصطلحاتمفهوم توضيح  1-1

 العمل والتقارير
التوجهات البحثية و كفايات ومهارات معلم الصفوف األولية  1-2

   .الاجملاحلديثة يف 
العصف  -التعلم التعاوين

 الذهين
واوراق  ات البحثيةيفللتكا

 العمل والتقارير
واوراق  ات البحثيةيفللتكا  -احملاضرة التفاعليةالصفوف  ساليب ومعايري  تقومي كفايات ومهارات معلمأ 1-3
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 العمل والتقارير العصف الذهين .األولية  يف ضوء االجتاهات العاملية احلديثة
الربامج التدريبية لتمكن معلم  الصفوف األولية من كفايات  1-4

 .ومهارات التدريس
استخدام الذكاءات 

 املناقشة واحلوار-املتعددة
األسئلة  -املباشرةاملالحظة 

 هيةالشف
مشكالت عدم  متكن  معلم االجتاهات احلديثة ملعاجلة  1-5

 الصفوف األولية من كفايات ومهارات التدريس.
العصف  -التعلم التعاوين

 الذهين
واوراق  ات البحثيةيفللتكا

 العمل والتقارير
 إلدراكية املهارات ا -1

الكفايات و املعايري وتطور حركة إعداد املعلم يف ضوء حتليل  2-1
 إعداده )برنامج املاجستري املهين يف إعداد املعلمني(

 التعلم القائم على
اخلرائط  -املشكالت 

 التعلم التوليدي -الذهنية

 ات البحثية اجلماعيةيفللتكا

أبرز التجارب العاملية احلديثة يف استعرا، وحتليل ونقد:  2-2
 .معلم  الصفوف األولية وتدريب الدول املتقدمة يف إعداد

حل املشكالت العصف 
 الذهين

البحوث الفردية واجلماعية 
 االختبارات

برامج إعداد وتدريب التدريبية  حتليل ونقد دراسات علميه يف  2-3
معلم الصفوف األولية  على كفايات ومهارات التدريس 

 يف ضوء املعايري العلمية للبحوث الرتبوية.الالزمة له  

اخلرائط  -حل املشكالت 
 الذهنية

والعرو،  األسئلة الشفهية
 اإللكرتونية 

برامج  إعداد بناء رؤية مستقبلية الجتاهات دراسات وحبوث  2-4
وتدريب معلم الصفوف األولية على كفايات ومهارات  

 يف ضوء االجتاهات العاملية احلديثة.التدريس 

التعلم  -احلوار واملناقشة
 التوليدي

 األنشطة االلكرتونية

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية -3
 األسئلة الشفهية احلوار واملناقشة إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعر،.  3-1
املناقشة واملشاركة اجلماعية  مهارات االنصات الفعال   3-2

 واحلوار 
األسئلة  -املباشرةاملالحظة 

 الشفهية
 قوائم تقومي ذايت  حل املشكالت  مهارات التعلم الذايت  3-3
 االعمال اجلماعية  التعلم التعاوين  مهارات العمل اجلماعي والتعاوين 3-4
األسئلة الصفية واملالحظة املناقشة  –دراسة احلالة  مهارات احلوار والنقاش العلمي البناء 3-5
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

  املباشرة واحلوار
 املالحظة املباشرة التعلم التعاوين .بكفاءةمهارة إدارة الوقت  3-6

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية -4
حل  -ورش العمل مهارة التعامل مع مراك  ومصادر املعلومات االلكرتونية  4-1

 املشكالت
البحوث الفردية واجلماعية 

 والعرو، التقدميية
حل  -ورش العمل ومصادر املعلومات االلكرتونيةمهارة التعامل مع مراك   4-2

 املشكالت
البحوث الفردية واجلماعية 

 والعرو، التقدميية
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن -2

 – النمذجة واحملاكاة والتصنيف التحليل والرتكيب 5-1
 واخلرائط املفاهيمية

التقارير وأوراق العمل 
اجلماعية واألعمال البحثية 
 والفردية

العصف  -التعلم التعاوين التفكري اإلبداعي والناقد. مهارات 5-2
 -ورش العمل -الذهين

 واخلرائط املفاهيمية

التقارير وأوراق العمل 
اجلماعية واألعمال البحثية 
 والفردية

التعلم -التدريب العملي إعداد التقارير وأوراق العمل 5-3
 باملمارسة

التقارير وأوراق العمل 
اجلماعية واألعمال البحثية 
 والفردية

التعلم -التدريب العملي مهارات البحث العلمي 5-4
 حل املشكالت -باملمارسة

التقارير وأوراق العمل 
اجلماعية واألعمال البحثية 
 والفردية

التعلم -التدريب العملي االستخدام الفاعل للتقنيات ومصادر املعلومات. 5-5
 باملمارسة

التقارير وأوراق العمل 
واألعمال البحثية والعرو، 

 التقدميية
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  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م

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

نسبته من 
 النهائيالتقييم 

 %12 خالل الفصل واملداخالت واملناقشة املشاركة 1
 %12 الرابع-الثالث-الثاين إعداد التقارير وأوراق العمل واألعمال البحثية الفردية. 2
 %12 التاسع عر، تقدميي باور بوينت 3
 %12 الثاين عشر مشروع مجاعي يف أحد االجتاهات احلديثة 4

كفايات ومهارات  يف احلديثة إمكانية توظيف االجتاهات)فردي( حول  مشروع  5
 ة معلم  الصفوف األولية يف العملية التعليمي

 %12 الرابع عشر

 %12 اخلامس عشر مشروع مجاعي 
 %42 السادس عشر اختبار هنائي 6
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .س

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

ساعات أسبوعيا، كما يتم ختصيص 3ضو هيئة التدريس مبعدل وفق اجلدول ال مين للساعات املكتبية لع االستشارات واإلرشاد األكادميي
 وسائل للتواصل االلكرتوين املت امن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 مصادر التعّلم .ثث
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة2

 م(. إعداد املعلم وتدريبه. منشورات جامعة دمشق.2224األمحد، خالد طه. ) -
، ترمجة / املشاعلة وسعد،  21( ، مناذج التعليم : تصميم التدريس ملتعلمي القرن احلادي ال2215كيلبان . )يلمان و ب -

 .: دار الفكر العريب انعم
م ( ، اجتاهات حديثة يف التعليم والتعلم : خربات عاملية وتطبيقات عربية ، القاهرة : دار العامل 2216شحاتة ، حسن . ) -

 العريب.
، مكتبة 2بتدائية(. ط(.إعداد معلم احللقة األوىل من التعليم األساسي ) احللقة اال2226عبد الرحيم)الشريف، كوثر  -

 النهضة املصرية : القاهرة.
 دار الفكر العريب . . القاهرة: 1هن( . معلم املستقبل حنو أداء أفضل . ط1426مدكور، علي أمحد) -
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( : االجتاهات املعاصر يف إعداد املعلم وتنميته مهنيًا ، الكويت : 2226املفرج ، بدرية وعفاف املطريي وحممد محاده ) -
 وزارة الرتبية 

 ..عمان:دار الفكر 1اجلودة الشاملة .ط م(.منظومة تكوين املعلم يف ضوء معايري2223.)ويح، حممد عبد الرزاق -
 ية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساس1 

 جملة رسال اخلليج العريب. -مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج -
 دراسات يف املناهج وطرق التدريسجملة كلية الرتبية ، جامعة عني ممس ،  -
 جامعة األزهر ، جملة جامعة كلية الرتبية . ،كلية الرتبية -
 جامعة البحرين. -كلية الرتبية -
 العريب للموهوبني واملتفوقني ، عمان : األردنجمللس ا -
 .كلية اآلداب والعلوم الرتبوية ، كلية البنات ، القاهرة ، اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم -
 كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، جملة جسنت. -
 .جامعة عني ممس، جملة القراءة واملعرفة. -كلية الرتبية -

 واقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية وم3
   http://uqu.edu.sa/lib/digital_library القرى أم جبامعة هللا عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة -
 /http://www.abegs.org/Aportal اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب -
 /http://www.gaserc.edu.kw اخلليج بدول الرتبوية للبحوث العريب املرك  -
 /http://www.cpfdc.gov.sa  السعودية العربية اململكة يف التعليم مناهج لتطوير الشامل املشروع -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 .بالعابدية هللا عبد امللك مبكتبة املتاحة املعلومات قواعد -
 (ERIC)    الرتبوية واملعلومات املصادر مرك  -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -
- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

119 
 

- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

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

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

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

  جمه ة تقنياً  قاعات دراسية -
 معامل الكلية والقسم. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .24
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 اخلاصة الشخصية. استخدام أجه ة احلاسب اآليل -
 استخدام أجه ة الداتا شو للعرو، التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .22

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

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .2
 .مت ملا وتقبله واستيعابه وفهمه أستاذ املقرر، بأداء وقناعته الطالب رضا مدى تقيس استبانة -

 .املقرر طالب من عينة مقابلة -

 التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية  .1
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالذايت  التقييم -
 .القاعة الدراسية داخل اللفظي التفاعل لقياس أداة استخدام -
 .دعم النظراء -
 .املقرر تدريس يف املشاركني ال مالء آراء استطالع -

 إجراءات تطوير التدريس: .3
 والعمل على توظيفه يف املقرر. حبوث تعليم وتعلم الرياضيات لمتابعة ما يستجد يف جما -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 .)دعم النظراء( االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات -
  وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .2
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا. -
 .باملقرر املرتبطة واملراجع العلمية املصادر حتديث -
 .الرتبوي العمل يف املختصني آراء من االستفادة -
 وتصميم اخلاصة، التدريس طرق: مثل به الصلة ذات أخرى مقررات يف املقرر هذا من الطالب إفادة مدى تعرف -

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

 

 اسرتاتيجيات تعليم الصفوف األولية اسم املقرر:

 2-020261422 رمز املقرر:
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى. :التعليمية املؤسسة اسم هن2/1442/ 22التوصيف  تاريخ
 املناهج وطرق التدريس / كلية الرتبية  :القسم /لكليةا
 عنه عامة ومعلومات الدراسي باملقرر التعريف .ش

 )     ( رمزه: .اسرتاتيجيات تعليم الصفوف األولية: اسم املقرر الدراسي ورمزه. 2 .12
 )ثالث ساعات(3 . عدد الساعات املعتمدة:1 .13
 ماجستري املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .14

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
  ن املستوى الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .15
 مناهج الصفوف األولية. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 2 .16
  املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:. 3 .11
 ال اهر(-املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .14

 كل ما ينطبق(:  . منط الدراسة املتبع )اخرت1
 %42 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية -أ

    
 %12 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين -ب

    
 %12 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( -ج

    
  النسبة:  باملراسلة -د

    
   النسبة:  أخرى -ه
 :تعليقات

 .%42 سيتم التدريس داخل القاعة املخصصة بنسبة  -
 .%12سيتم توظيف التقنية ب يارة بعض املواقع البحثية املتخصصة العاملية بنسبة  -
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 .%12تفعيل التعلم االلكرتوين لتسليم الواجبات او االجابة على استبانات التقومي او االختبارات بنسبة  -
 ستخدام اإلنرتنت.إلمييل حتت مظلة التعليم املدمج الاي و املراسالت اإللكرتونية عرب مواقع التواصل االجتماع -
جمال طرق تدريس الصفوف زيارة ميدانية لبعض مدارس التعليم العام  ملعرفة النماذج واجملاالت  املتبعة يف  -

 . األولية
 األهداف .ص

 ؟ الرئيس املقرر هدف ما -1
واملهارات املرتبطة يهدف املقرر إىل إكساب طلبة املاجستري يف جمال املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية باملعارف 

بتحليل العديد من املصطلحات املتصلة بطرق التدريس، والوقوف على طرق التدريس من حيث: املفهوم واألهداف واألمهية 
واملعايري، والتصنيفات، مث الرتكي  على اسرتاتيجيات التدريس املناسبة للصفوف األولية وطرق التدريس اليت حتققها، 

 مقررات الصفوف األولية يف مراحلها الثالثة: ختطيط وتنفيذ وتقومي. واستعرا، إجراءات تدريس
 ويتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة هذا املقرر أن يكون قادراً على:

مناذج  -تصميم التدريس –التعليم  -التعلم -التدريس)  دراسة الفروق املعنوية بني بعض املفاهيم الرتبوية -
 األسلوب والعالقة القائمة بينها( -الطريقة -)االسرتاتيجية(. نظام التدريس -التدريس

 استنتاج خصائص التدريس الفعال املتصلة مبراحله) ختطيط وتنفيذ وتقومي( واملهارات املتصلة بكل مرحلة. -
 يارها، وتصنيفاهتا.مناقشة مفهوم طريقة التدريس، أمهيتها، وخصائصها، ومعايري اخت -
سبل  -اخلصائص -األمهية -حتليل اسرتاتيجيات وطرق التدريس املناسبة للصفوف األولية من حيث: )املفهوم -

اإلجيابيات والسلبيات(، والرتكي  على اسرتاتيجية التعلم النشط، واسرتاتيجية التعلم البنائي، واسرتاتيجية  -التنفيذ
 التعلم الذايت.

 تقومي( -تنفيذ -تدريس مقررات الصفوف األولية يف مراحلها الثالث)ختطيطحتليل إجراءات  -
 تربية إسالمية( -علوم –رياضيات  -اكتساب مهارات تدريس مقررات الصفوف األولية) لغيت -
 توظيف أساليب التقومي املعاصرة املناسبة للصفوف األولية. -
 يف حتسني عمليات تعلم وتعليم الصفوف األولية. دراسة وحتليل أسلوب إدارة التفاعل الصفي واللفظي ودورمها -
 اكتساب مهارة إدارة وضبط نظام بيئة التعلم الصفي يف الصفوف األولية. -
 استعرا، البحوث والدراسات العلمية وأعمال الندوات واملؤمترات يف جمال املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية. -

ير وحتسني  املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية لتطو  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -1
 املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 .التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسييف  احلديثة املراجع استخدام -
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 حمتوى املقرر. توظيف األدوات التقنية يف معاجلة -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
لتواصنل ابنني أسننتاذ املقنرر والطنالب يف طننرح ومناقشنه كنل مننا تقنينة املعلومننات وبنرامج تقنينة االتصنناالت لتفعينل  -

 يتعلق باملقرر.
 االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية.استخدام مصادر البحث  -
يف التواصنننل منننع مراكننن  االحبننناث واكادميينننات البحنننث العلمننني واملكتبنننات الرقمينننة  السنننتعانة بالشنننبكة العنكبوتينننةا -

لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصنة يف جمنال تنمينة املفناهيم واملهنارات اللغوينة لندى أطفنال 
 ألولية من املرحلة االبتدائية. الصفوف ا

 .لبحث عن أفكار وتطورات جديدة يف هذا اجملالاالربامج املختلفة يف و  تعليميةالشبكة الو استخدام الكمبيوتر  -
 دليل الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أواملقرر الدراسي  وصف .ذ

يهدف املقرر إىل ت ويد املتعلم بقاعدة معرفية يرتك  عليها لالنطالق إىل أداء مهاري تي  يف تدريس  :للمقرر عام وصف
 مقررات الصفوف األوىل تدريساً فعااًل يؤدي إىل تنمية املهارات األساسية لدى األجيال منذ الصغر.

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .26
 التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

 تصميم  –التعليم  -التعلم -التدريس)  دراسة وحتليل بعض املفاهيم الرتبوية
 -الطريقة -االسرتاتيجية-املدخل)(. نظام التدريس -مناذج التدريس -التدريس

 األسلوب والعالقة القائمة بينها(

1 3 

  (ختطيط مفهوم التدريس قدميًا وحديثاً، وخصائص التدريس الفعال، مراحله
  وتنفيذ وتقومي( واملهارات املتصلة بكل مرحلة.

1 3 

 التدريس، أمهيتها، وخصائصها، ومعايري اختيارها يف ضوء اسرتاتيجية  مفهوم
األسس النفسية والفلسفية)نظريات التعلم والتعليم(، وتصنيفاهتا)اليت ترك  على 

 املتعلم( املعلم، اليت ترك  على املعلم واملتعلم معاً، اليت ترك  على

1 3 

  دراسة حتليلية السرتاتيجيات وطرق التدريس املناسبة للصفوف األولية من
 اإلجيابيات والسلبيات( -سبل التنفيذ -اخلصائص -األمهية -حيث: )املفهوم

حل  -املشروعات-العصف الذهين -اسرتاتيجية التعلم النشط)التعلم التعاوين -

3 2 
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 الذكاءات املتعددة...( -العرو، العملية -لعب األدوار-املشكالت
-فكر وزاوج وشارك -خرائط املفاهيم -اسرتاتيجية التعلم البنائي)دورة التعلم  -

Kwl)... 
2 6 

التعلم -التعلم باالستقصاء -اسرتاتيجية التعلم الذايت)التعلم االكتشاف -
اسرتاتيجية التعلم  -التعلم الفردي -التعلم الذايت -التعلم االلكرتوين-باألقران
 (باللعب

1 3 

 تنفيذ -إجراءات تدريس مقررات الصفوف األولية يف مراحلها الثالث)ختطيط- 
 تقومي(

 تدريس املهارات اللغوية للمبتدئني: االستماع والتحدث والقراءة والكتابة. -
 تدريس املفاهيم الرياضية والعلمية للمبتدئني. -
 تدريس مبادئ الرتبية اإلسالمية للمبتدئني. -
 الرتبوية والقواعد السلوكية واالجتماعية لدى املبتدئني.تنمية القيم  -

3 2 

 .3 1 أساليب التقومي املعاصرة املناسبة للصفوف األولية 
  التفاعل الصفي واللفظي ودورمها يف حتسني عمليات تعلم وتعليم

 الصفوف األولية.
1 3 

 .3 1 إدارة وضبط نظام بيئة التعلم الصفي يف الصفوف األولية 
  استعرا، البحوث والدراسات العلمية وأعمال الندوات واملؤمترات يف جمال

 املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية.
1 3 

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .21
 اجملموع أخرى  تطبيق  استديو أو معامل إضافية دروس حماضرات 

 44 6 3 2  31 الفعلية التدريس ساعات
 44     44 املعتمدة الساعات

 

 :أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .24
 ساعات يقضيها الطالب يف املكتبة إلجناز التكليفات اخلاصة باملقرر .3      
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 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .22

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

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

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 التدريس اسرتاتيجيات
 للمقرر

 التقومي طرق

 املعرفة -2
 -التدريس)  دراسة وحتليل بعض املفاهيم الرتبوية 1-1

 -مناذج التدريس -تصميم التدريس –التعليم  -التعلم
األسلوب  -الطريقة -)االسرتاتيجية(. نظام التدريس

 والعالقة القائمة بينها(

احلوار  – التفاعلية احملاضرة
 واملناقشة .

 ملف إجناز -ورقة عمل

مفهوم التدريس قدمياً وحديثاً، وخصائص التدريس  1-2
ختطيط وتنفيذ وتقومي( واملهارات الفعال، مراحله) 

  املتصلة بكل مرحلة.

احلوار  –التفاعلية احملاضرة 
 العصف الذهين. -واملناقشة 

 ملف إجناز -ورقة عمل

مفهوم طريقة التدريس، أمهيتها، وخصائصها، ومعايري  1-3
اختيارها يف ضوء األسس النفسية والفلسفية، 

ترك  على املعلم  وتصنيفاهتا)اليت ترك  على املعلم، اليت
 واملتعلم معاً، اليت ترك  على املتعلم(

التعلم القائم على 
العصف  –روعاتاملش

 الذهين.

 -ملف إجناز  -ورقة عمل
 جلسات العصف الذهين.

دراسة حتليلية السرتاتيجيات وطرق التدريس املناسبة   1-4
 -األمهية -للصفوف األولية من حيث: )املفهوم

 اإلجيابيات والسلبيات( -التنفيذسبل  -اخلصائص

 -ملف إجناز -ورقة عمل التعلم التعاوين
 عرو، عملية.
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العصف  -التعلم التعاوين أساليب التقومي املعاصرة املناسبة للصفوف األولية. 1-5
 الذهين

 ملف إجناز -ورقة عمل

التفاعل الصفي واللفظي ودورمها يف حتسني عمليات  1-6
 األولية.تعلم وتعليم الصفوف 

 ملف إجناز -ورقة عمل التعلم املقلوب

 املعرفية املهارات-1
استعرا، البحوث والدراسات العلمية وأعمال الندوات  2-1

واملؤمترات يف جمال املناهج وطرق تدريس الصفوف 
 األولية.

 ملف إجناز -ورقة عمل  واملناقشة احلوار

 الصفوف األولية) ختطيطمهارات تدريس مقررات  2-2
  وتنفيذ وتقومي(.

التدريس  –التعلم باملمارسة 
 املصغر

 –إعداد خطط دروس 
مواقف  -عرو، عملية

املشاهدة  -تدريسية
 واملالحظة.

مهارة إعداد خطط تدريس الصفوف األولية باستخدام  2-4
 طرق التدريس املناسبة يف ضوء نظريات التعلم والتعليم 

التعلم  –االكتشاف 
 باملمارسة

 الدروس اليومية. حتليل خطط

مهارة إدارة البيئة الصفية اجلاذبة لتعليم الصفوف  2-6
 األولية.

 املشاهدة واملالحظة. التدريس التباديل

 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات = مهارات3
  -املالحظة املقننة املباشرة املناقشة واملشاركة اجلماعية مهارات  احلوار واالتصال الفعال. 3-2
 قوائم التقومي الذايت  حل املشكالت مهارات التعلم الذايت  3-1
 التقومي الذايت والتأملي التعلم التعاوين مهارات العمل اجلماعي والتعاوين   3-3
 ملف إجناز -ورقة عمل العرو، التقدميية . مهارة إدارة الوقت بكفاءة  3-4
 ملف إجناز -ورقة عمل العرو، التقدميية . الدقة واجلودة واإلتقان. 
 بطاقات املالحظة التدريس املصغر دمج مهارات التفكري يف التدريس . 3-2
 -البحوث الفردية واجلماعية العرو، التقدميية . املبادرة واملبادأة 

 ملف إجناز
 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات -4
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العرو، العملية ن حل  والبحث يف شبكة اإلنرتنتمهارة استخدام التقنية  4-2
 املشكالت

 البحوث الفردية واجلماعية.

العصف -حل املشكالت مهارات التخطيط للدروس باستخدام احلاسوب. 4-1
 الذهين ن

 سجل إعداد الدروس اليومية.

التدريس  -التعليم االلكرتوين مهارات اإللقاء وتقدمي العرو، التقدميية 4-3
 املصغر

 قوائم التقدير

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات -20
إعداد مناذج تطبيقية لطرق التدريس  للصفوف األولية  5-1

 يف ضوء نظريات التعلم.
التعلم التعاوين ن العصف 

 ،التدريس املصغر الذهين ن 
اختبار  –بطاقات املالحظة 

 األداء العملي.
العصف -حل املشكالت ختطيط الدروس. 5-2

 الذهين ن
 سجل إعداد الدروس اليومية.

إدارة وضبط نظام بيئة التعلم الصفي يف الصفوف  5-3
 األولية

اختبار  -املشاهدة واملالحظة. العرو، عملية -واالكتشاف
 األداء العملي.

النمذجة  -حل املشكالت املهارات البحثية 
 العلم باملمارسة -واحملاكاة

التقارير  -األعمال البحثية
 ملف اإلجناز -وأوراق العمل

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .32
 تقدمي خطابة، مقال، كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

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

 لتسليمه
 التقييم من نسبته

 النهائي
 %5 الثاين لدراسة وحتليل بعض املفاهيم الرتبوية. وملف إجناز ورقة عمل  1
 %5 الثالث  ورقة عمل وملف إجناز ملفهوم التدريس قدمياً وحديثاً، وخصائصه ومراحله ومهاراته.  2

ملفهوم طريقة التدريس، أمهيتها، وخصائصها، ومعايري ورقة عمل وملف إجناز  3
 اختيارها، وتصنيفاهتا.

 %5 الرابع

4 

وعرو، تقدميية لدراسة حتليلية السرتاتيجيات وطرق  ورقة عمل وملف إجناز 
سبل  -اخلصائص -األمهية -التدريس املناسبة للصفوف األولية من حيث: )املفهوم

 اإلجيابيات والسلبيات( -التنفيذ
 اسرتاتيجية التعلم البنائي/ اسرتاتيجية التعلم الذايت. /اسرتاتيجية التعلم النشط

 %12 اخلامس
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5 

عرو، عملية ومواقف تدريسية إلجراءات تدريس مقررات الصفوف األولية يف 
تقومي(: تدريس املهارات اللغوية للمبتدئني/  -تنفيذ -مراحلها الثالث)ختطيط

واملفاهيم الرياضية والعلمية للمبتدئني/ ومبادئ الرتبية اإلسالمية للمبتدئني/ وتنمية 
 السلوكية واالجتماعية لدى املبتدئني.القيم الرتبوية والقواعد 

 %12 التاسع

 %5 الثاين عشر ورقة عمل وملف إجناز ألساليب التقومي املعاصرة املناسبة للصفوف األولية. 6

1 
تقرير علمي عن التفاعل الصفي واللفظي ودورمها يف حتسني عمليات تعلم وتعليم 

 الصفوف األولية.
 %5 الثالث عشر

 %12 الرابع عشر إدارة وضبط نظام بيئة التعلم الصفي يف الصفوف األولية.حبث إجرائي عن  4

ورقة عمل وملف إجناز الستعرا، البحوث والدراسات العلمية وأعمال الندوات  2
 واملؤمترات يف جمال املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية.

 %5 اخلامس عشر

 %42 السادس عشر االختبار النهائي. 12
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ش

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

ساعات أسبوعيا، كما يتم 3مين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل وفق اجلدول ال   االستشارات واإلرشاد األكادميي
 .ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املت امن باستخدام شبكات التواصل االجتماعي املتاحة واملناسبة

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

 مناسبا مع االلتزام حبداثة املراجع ، و وهلا ملفردات املقرر .يتاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه 
 عمان .  ،( اسرتاتيجيات يف تعليم وتقومي تعلم الرياضيات ، دار الفكر 2221)  مسعد بدوي ، رمضان -
اخلليج ، ، ترمجة مكتب الرتبية العريب لدول  قيادة وإدارة صف متمي  م(:2212توملنسون ، كارول آن وامبيو ، مارسيا ب ) -

 الناشر مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج.
 (. التقييم والتقومي يف العملية التدريسية. الريا،.مكتبة الرشد.2213اجلودة، ماجد حممود. ) -
 (مهارات التدريس الصفي دار املسرية: عمان .2224احليلة ،حممد حممود.. ) -
 .، القاهرة : دار العامل العريب يف التدريساسرتاتيجيات حديثة م ( ، 2214الرباط ، هبرية شفيق . ) -
 .م( : أصول وطرائق تدريس العلوم. دار اجلنادرية للنشر والتوزيع. عمان2222سبيتان، فتحي ذياب ) -
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 م( ، املدخل اىل التدريس  ، دار االندلس . 2212طه ، حممود عبد الع ي  )  -
، خوارزم  وأثره على الدافعية والتفكري والتحصيل الدراسيم(:التدريس املتماي  2213الطويرقي ، حنان حممد أبو راس ) -

 .العلمية للنشر والتوزيع
م(، اسرتاتيجيات التدريس املتقدمة واسرتاتيجيات التعلم وأمناط 2211 -م 2212حسن عبد احلميد شاهني ) ،عبد احلميد -

 التعلم )الطبعة األوىل(، جامعة اإلسكندرية: كلية الرتبية.
م( : اسرتاتيجيات التدريس يف القرن احلادي والعشرين دليل املعلم واملشرف 2221  وأبو مسيد ، سهيلة )عبيدات ، ذوقان   -

 الرتبوي، عمان : دار الفكر .
 سرتاتيجيات احلديثة يف التدريس الفعال .عمان ، دار صفاء  للنشر والتوزيع .هن( اال1422عطية حمسن علي ) -
 .جيات تدريس الرياضيات يف مراحل التعليم العام : دار الثقافة للشر والتوزيع ( اسرتاتي2212عفانة ، ع و ، وآخرون ) -
 .م(. تدريس الرياضيات باليدويات. جدة، السعودية: مكتبة مرزا1221غندورة، عباس حسن. ) -
 الكتب ، القاهرة . هن(: االجتاهات الرتبوية املعاصرة يف تدريس اللغة العربية، الطبعة األوىل ، عامل1412فضل هللا، حممد رجب)  -
   عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع. (:طرائق التدريس العامة ،2216محد)أوفيق ت مري ، -
 م( االجتاهات احلديثة يف تدريس الرتبية الدينية اإلسالمية، العني، دار الكتاب اجلامعي. 2224موسى، مصطفى إمساعيل)  -
 ، عمنان: دار غيداء للنشر.الرياضيات املعاصرةأساليب تدريس (. 2211الناطور، نائل جواد.)     -
 . مكتبة الرشد . الريا، 1م( : طرق تدريس العلوم من منظور حديث . ط2221نور ، عبداملنعم عابدين حممد ) -
 هن طرق تدريس العلوم الشرعية، مؤسسة الرسالة: بريوت. 1423اهلاممي، عابد توفيق -
 .ماراتاإل .دار الكتاب اجلامعي. العني.1الفعال .طم( : معلم العلوم 2225اهلويدي ، زيد ) -

  (:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد - قائمة يف – أدرج. 1 
 يتاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه مناسبا مع االلتزام حبداثة املراجع ،و وهلا ملفردات املقرر .

جملة (. طرائق تدريس الرياضيات يف مدارس البنات مبكة املكرمة ومدى مواكبتها للعصر احلديث، 2226بدر ، بثينة حممد ) -
 .، جامعة امللك سعودرسالة تربوية وعلم النفس

فعالية استخدام اسرتاتيجية التعلم التعاوين لتدريس العلوم يف تنمية بعض عمليات العلم  م(:2221حجازي ،حجازي ) -
 ، جامعة ال قازيق. 32، جملة كلية الرتبية بال قايق ، العدد  واالجتاه حنو العلوم لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي

يف إكساب تالميذ احللقة األوىل من التعليم األساسي بعض استخدام لعب األدوار واملسرحية الرتبوية م(:2223راشد ، علي)  -
 كلية الرتبية بعربي ، سلطنة عمان .اخلربات العلمية ، رؤية مقرتحة ،  

(. برنامج إثرائي مقرتح باستخدام الكمبيوتر لتنمية التحصيل والتفكري البصري 2214شحاتة، حممد عبد املنعم عبد الع ي . ) -
. ص ص: 2، ج 44السعودية، ع  - . دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفسيف الرياضيات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية
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244- 246. 
( واقع استخدام التقنيات احلديثة يف تدريس الرتبية  اإلسالمية للمرحلة االبتدائية من وجهة 2211الشهراين ، مرعي سعيد ) -

 .نظر مشريف الرتبية اإلسالمية ومديري املدارس مبدينة الطائف ، رسالة ماجستري ،جامعة أم القرى
أثر استخدام حقيبة تعليمية قائمة على اسرتاتيجية التساؤل الذايت وأساليب التقومي األصيل  (:2211رحان)النمري، حنان س -

" جملة الرتبية، كلية الرتبية، جامعة يف  تنمية مهارات التذوق األديب والتفكري التأملي لدى تلميذات الصف األول الثانوي
  222-113، اجل ء الثالث، صص146األزهر، القاهرة، العدد

م( :القراءة مهاراهتا والوسائل املساعدة على تعلمها )ورقة عمل للمؤمتر العلمي السابع للجمعية املصرية 2221يونس ، فتحي)    -
(جامعة عني ممس ،  2م (صعوبات تعلم القراءة بني الوقاية والتشخيص والعالج" اجمللد)2221يوليو 11-12للقراءة واملعرفة)

  .الضيافةكلية الرتبية ، دار 
يتاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه مناسبا مع  :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج. 3

 االلتزام حبداثة املراجع، و وهلا ملفردات املقرر .
   http://uqu.edu.sa/lib/digital_library القرى أم جبامعة هللا عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة -
 /http://www.abegs.org/Aportal اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب -
 /http://www.gaserc.edu.kw اخلليج بدول الرتبوية للبحوث العريب املرك  -
 /http://www.cpfdc.gov.sa  السعودية العربية اململكة يف التعليم مناهج لتطوير الشامل املشروع -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 .بالعابدية هللا عبد امللك مبكتبة املتاحة املعلومات قواعد -
 (ERIC)    الرتبوية واملعلومات املصادر مرك  -
   التعليمية االلكرتونية املفتوحةاملنصات  -
- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
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- 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 

 :املدجمة واألسطوانات الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4
 Microsoft Office-اوفيس ميكروسوفت برنامج ح مة -
 الذكية. السبورة -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
  الفصول االفرتاضية -
 . الذكية والغرفة الصوتيةالتطبيقات  -

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

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

 باملكتبة خاصة بطالب الدراسات العليا ـ معمل حاسب ـ معمل (
 . جمه ة تقنياً  قاعات دراسية -
 معامل الكلية والقسم. -

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البيانات، عرض أدوات) تقنية مصادر  .27
 اآليل اخلاصة الشخصية.استخدام أجه ة احلاسب  -
 استخدام أجه ة الداتا شو للعرو، التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهي ات إىل حاجة هناك كان اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .14

http://kacst.summon.serialssolutions.com/
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 توفري شبكة )اإلنرتنت(
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .جج

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .22
 املناقشة واحلوار مع الطالب . -
 استبيان خاص بتقييم املقرر الدراسي .  -
 استبيان خاص بتقييم مدرس املقرر  -
 التكليفات واملشاريع اخلاصة بالطالب -
 املقابالت مع عينة من طالب املقرر .  -
 االختبارات . -
 .مت ملا وتقبله واستيعابه وفهمه أستاذ املقرر، بأداء وقناعته الطالب رضا مدى تقيس استبانة -
 .املقرر طالب من عينة مقابلة -
 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .23

 نتائج الطالب .  -
 استطالع الرأينتائج  -
 ال يارات املتبادلة من قبل أعضاء هيئة التدريس . -
 Teaching Portfolio ملفات اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالذايت  التقييم -
 .القاعة الدراسية داخل اللفظي التفاعل لقياس أداة استخدام -
 .دعم النظراء -
 .املقرر تدريس يف املشاركني ال مالء آراء استطالع -

  :التدريس تطوير إجراءات .27
 والعمل على توظيفه يف املقرر. حبوث تعليم وتعلم الرياضيات لمتابعة ما يستجد يف جما -
 Teaching Portfolioملف اإلجناز  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
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 لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.ورش عمل ودورات تدريبية  -
 .)دعم النظراء( االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -
 توحيد التوصيف بني أعضاء هيئة التدريس للمقرر ن وضع بنك أسئلة ن ورش العمل ن حبث الدرس ن التخطيط املشرتك . -
 تدريس هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .21

 (أخرى مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل مستقلني،
 . القسم من خاصة جلنة بواسطة الطلبة أعمال من عينة ومراجعة تدقيق -
 .أخرى مؤسسة من تدريس طاقم مع االختبارات لتصحيح دوريةً  بصورة التبادل -
 .املقرر نفس يدرسون الذين ال مالء بني والتدقيق التصحيح يف والتبادل املشاركة -

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .21
 أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا.مراجعة دورية للمقرر من قبل  -
 .باملقرر املرتبطة واملراجع العلمية املصادر حتديث -
 .الرتبوي العمل يف املختصني آراء من االستفادة -
 . به الصلة ذات أخرى مقررات يف املقرر هذا من الطالب إفادة مدى تعرف -
 (.واألجنبية العربية) التخصص جمال يف األحباث على االطالع -
 .املقرر تطوير يف الطالب تقومي نتائج استخدام -
 .أخرى جامعات يف تاثلة مبقررات املقارنة -

 

 

 

 

 

 
 
 منوذج
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 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 املفاهيم واملهارات اللغوية تنمية اسم املقرر:
 2-020261423 رمز املقرر:
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 وذج توصيف مقرر دراسيمن
 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا ه10/1/2440التوصيف: تاريخ 

 2-020261423قسم املناهج وطرق التدريس     -الرتبيةالقسم:  -الكلية
 عنه عامة ومعلومات الدراسي باملقرر التعريف

 )         ( رمزه .تنمية املفاهيم واملهارات اللغوية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 2 .12
 )ساعتان(2. عدد الساعات املعتمدة: 1 .22
 املاجستري يف املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنها املقرر الدراسي:3 .21

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج ،بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 املستوى الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .22
 مقررات اللغة العربية والرتبية االسالميةحتليل حمتوى  -مناهج الصفوف األولية  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:2 .23
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 3 .24
 ال اهر(-املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية - إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: تقدمي املقرر،. موقع 7 .25

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

    
 %12 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين -ب

    
 %12 النسبة: √ اإلنرتنت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  -ج

    
  النسبة:  باملراسلة -د

    
   النسبة:  أخرى -ه
 تعليقات:

 .%42 سيتم التدريس داخل القاعة املخصصة بنسبة  -
 .%12سيتم توظيف التقنية ب يارة بعض املواقع البحثية املتخصصة العاملية بنسبة  -
 .%12على استبانات التقومي او االختبارات بنسبة تفعيل التعلم االلكرتوين لتسليم الواجبات او االجابة  -
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 املراسالت اإللكرتونية عرب مواقع التواصل االجتماعي واالمييل حتت مظلة التعليم املدمج الستخدام اإلنرتنت. -
 .ويةتنمية املفاهيم واملهارات اللغزيارة ميدانية لبعض مدارس التعليم العام  ملعرفة النماذج واجملاالت  املتبعة يف -5 -

 األهداف .ض
 ما هدف املقرر الرئيس؟  -2

الالزمة املفاهيم واملهارات اللغوية  إكساب طلبة املاجستري يف جمال املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية يهدف هذا املقرر إىل    
وذلك هبدف االطالع على املستجدات ذات  ،نظريات اكتساب اللغة، واطالعهم على الصفوف األولية من املرجلة االبتدائية ألطفال

اليت تساعد على النمو  التعليمية والتمكن من تصميم األنشطة تعلم وتعليم املفاهيم واملهارات اللغوية،الصلة واإلفادة منها يف جمال 
لة حاألولية من املر  لطفل، والرتكي  على تنمية مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة لدى أطفال الصفوفدى االلغوي ل

 .االبتدائية، والوقوف على العوامل املؤثرة على االستعداد للقراءة والكتابة لدى أطفال الصفوف األولية من املرجلة االبتدائية
 أن يكون قادراً على:-يف هناية دراسة هذا املقرر  -املاجستري يف جمال املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية ويتوقع من طالب 

 حتديد أبرز املشكالت اليت يعاين منها الطفل يف عملية تعلم مهاريت االستماع والتحدث. -
 حتديد أبرز املشكالت اليت يعاين منها الطفل يف عملية تعلم مهاريت القراءة والكتابة.  -
 املناسبة لتنمية املهارات اللغوية. التعليمية تصميم األنشطة -
 أبرز ما توصلت إليه نظريات االكتساب اللغوي وتوظيفها يف تنمية املفاهيم واملهارات اللغوية. استنتاج -
 .العوامل املؤثرة على االستعداد للقراءة والكتابة لدى أطفال الصفوف األولية من املرجلة االبتدائيةدراسة وحتليل  -

الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو  لتطوير وحتسني  املقرر -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -1
 مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(. 

 .التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسييف  احلديثة املراجع استخدام -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
 لتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما يتعلق باملقرر.تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت لتفعيل  -
 علومات الرتبوية االلكرتونية.استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد امل -
يف التواصل مع مراك  االحباث واكادمييات البحنث العلمني واملكتبنات الرقمينة لالسنتفادة منن  الستعانة بالشبكة العنكبوتيةا -

مصننادر املعلومنننات يف البحنننوث املتخصصنننة يف جمننال تنمينننة املفننناهيم واملهنننارات اللغوينننة لنندى أطفنننال الصنننفوف األولينننة منننن 
 بتدائية. املرحلة اال

 .لبحث عن أفكار وتطورات جديدة يف هذا اجملالاالربامج املختلفة يف و  تعليميةالشبكة الو استخدام الكمبيوتر  -
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 دليل الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أواملقرر الدراسي  وصف .ر
يتناول هذا املقرر مفاهيم االستعداد للقراءة والكتابة عند الطفل واملهارات اللغوية املختلفة اليت تتضمنها وطرق  وصف عام للمقرر:

كما يبحث يف العوامل واملشكالت اليت تؤثر يف تعلم الطفل لتلك  التدريب عليها، من خالل أنشطة مقرتحه لتنميتها عند الطفل،
 املفاهيم واملهارات.

 
 :اليت ينبغي تناوهلااملوضوعات  .31

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

 قياس خمرجاته وتقوميه.
1 2 

 2 1 مفهوم اللغة ووظائفها. -
 2 1 العوامل املؤثرة يف النمو اللغوي. -
 4 2  الطفل.مراحل النمو اللغوي لدى  -

مهارات االستماع والتحدث وسبل تنميتها لدى أطفال الصفوف األولية من املرحلة  -
 االبتدائية.

2 4 

مهارات القراءة والكتابة وسبل تنميتها لدى أطفال الصفوف األولية من املرحلة  -
 االبتدائية.

2 4 

 2 1 االبتدائية.منو االستعداد القرائي لدى أطفال الصفوف األولية من املرحلة  -
 2 1 إعداد أطفال الصفوف األولية من املرحلة االبتدائية لتعلم لقراءة والكتابة. -
املمارسات املناسبة لتنمية مهارات لقراءة والكتابة لدى أطفال الصفوف األولية من  -

 املرحلة االبتدائية.
2 4 

األولية من املرحلة مشكالت تعلم املفاهيم واملهارات اللغوية لدى أطفال الصفوف  -
 االبتدائية.

2 4 

 2 1 االجتاهات املعاصرة يف تعليم وتعلم املفاهيم واملهارات اللغوية. -
 
   : إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها .32
دروس  حماضرات 30

 إضافية
معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق
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 32 2 2 - - 24 ساعات التدريس الفعلية
 32 - - - - 32 الساعات املعتمدة

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفق ًاجملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .34

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

خمرجا  مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة،
 .تتعلم يف كل جمال من جماالت التعلم

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

خمرجات التعلم للمقرر وفق ًاجملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة -2
 املناقشات واملشاركات املفاهيم واملهارات اللغوية لطفل الصفوف األولية. 1-1

التعلم التعاوين والعصف 
 الذهين

أوراق العمل والتقارير 
 وملف اإلجناز.

مهارات االستماع والتحدث والقراءة والكتابة والتقدمي  1-2
 العملي لتك املهارات وسبل تنميتها.

التعلم التعاوين والعصف 
 الذهين

االختبارات النصفية 
 والنهائية

 ات البحثيةيفللتكا
لتنمية املفاهيم واملهارات اللغوية لدى  املمارسات املناسبة 1-3

 أطفال الصفوف األولية من املرحلة االبتدائية.
 ات البحثيةيفللتكا حل املشكالت -احملاضرة

 األنشطة االلكرتونية
التعرف على مشكالت القراءة والكتابة لدى أطفال  1-4

 الصفوف األولية من املرحلة االبتدائية..
 احملاضرة التفاعلية

التعلم التعاوين والعصف 
أوراق العمل والتقارير 

 وملف اإلجناز.

 :اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً ( اإلضايف) التعلم الفردي/  عدد ساعات الدراسة .33
 .باملقرر اخلاصة تكليفاتالجناز إلساعتان يقضيها الطالب أسبوعياً 
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 الذهين
 املهارات املعرفية -1

املقارنة بني املهارات األربع االستماع والتحدث والقراءة  2-1
 والكتابة

احلوار  -العصف الذهين
 اخلرائط املفاهيمية -واملناقشة

األنشطة  ات البحثيةيفللتكا
 اختبار األداء-االلكرتونية

التعلم  -اخلريطة املفاهيمية إنتاج وتصميم أنشطه ووسائل لغوية ذات جودة عالية 2-2
 التعاوين

األنشطة  ات البحثيةيفللتكا
 اختبار األداء-االلكرتونية

تارسة الدور والتعلم  القدرة على متثيل األدوار لتنمية املهارات اللغوية. 2-3
 باملمارسة.

املشاهدة واملالحظة 
استمارة تقيم  -املباشرة

 العمل اجلماعي والفردي
املشاهدة واملالحظة املباشرة  عر، تقدميي تصميم قصة حركية تنمي لغة الطفل. 2-4

استمارة تقيم العمل  -
 اجلماعي والفردي.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية -3
مهارة العمل اجلماعي ضمن الفريق يف تصميم األنشطة   3-1

 التعاونية.التعليمية 
املالحظة املباشرة استمارة  التعلم التعاوين

 تقيم العمل اجلماعي 
العرو،  -ةاحلوار واملناقش واإللقاء والعر، والنقاش العلمي البناء.  املناقشة 3-2

 التقدميية )باور بوينت(
 األسئلة الشفهية

  املالحظة  املباشرة املقننة
املناقشة واملشاركة اجلماعية  مهارات  احلوار واالنصال الفعال   3-3

 واحلوار 
- املالحظة  املباشرة املقننة
استمارة تقيم العمل 
 اجلماعي والفردي

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

املناقشات، احملاضرة التفاعلية  اكتساب مهارة القيادة والقدرة على اختاذ القرار. 3-5
التعلم التعاوين والعصف -

 الذهين

ملف  –املالحظة املباشرة 
استمارة تقيم  -اإلجناز

 العمل اجلماعي والفردي
ورش – التعلم التعاوين التعاون 3-6

 العصف الذهين -العمل
 -املالحظة املباشرة 

- ات البحثيةيفللتكا
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 األنشطة االلكرتونية املناقشة واملشاركة اجلماعية 
العرو، -التدريبات العملية واجلودة واإلتقان.الدقة  3-1

 التقدميية
االختبارات  -ملف اإلجناز

 -النصفية والنهائية
األنشطة - ات البحثيةيفللتكا املنافسة 3-4

 االلكرتونية
- ات البحثيةيفللتكا

 األنشطة االلكرتونية

ورش – التعلم التعاوين املبادرة واملبادأة 3-2
 العصف الذهين -العمل

االختبارات  -اإلجناز ملف
 -النصفية والنهائية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية -4
املهارة يف البحث يف شبكة االنرتنت عن املواضيع املتعلقة  4-1

بتنمية املفاهيم واملهارات اللغوية،  وأرز املستجدات يف هذا 
 اجملال.

التدريبات  -ورش العمل
 التعليم االلكرتوين -العملية

أوراق العمل والتقارير  
 املنج ة باستخدام االنرتنت

املهارة يف استخدام التقنيات احلديثة يف عرضها للتقنيات  4-2
 احلديثة.

التدريبات  -ورش العمل 
 التعليم االلكرتوين -العملية

أوراق العمل والتقارير  
 املنج ة باستخدام احلاسوب 

 (وجدت إن) احلركيةاملهارات النفسية  -2
إكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن الفريق يف  5-1

 تصميم األنشطة  التعليمية التعاونية.
 املالحظة املباشرة التعلم التعاوين -ورش العمل

واإللقاء والعر،  واملناقشة إكساب الطالب القدرة على 5-2
 والنقاش العلمي البناء. 

العرو،  -احلوار واملناقشة
 يةالتقدمي

اختبار  -املالحظة املباشرة
 األداء العملي

5-3 
 

 عر، تقدميي التصميم واإلنتاج
التعلم  -اخلريطة املفاهيمية
 التعاوين

استمارة تقيم العمل 
 اجلماعي والفردي.

األنشطة  ات البحثيةيفللتكا
 االلكرتونية

النمذجة  -حل املشكالت حثيةاملهارات الب 5-4
 باملمارسةالتعلم  -واحملاكاة

- ات البحثيةيفللتكا
 -التقارير وأوراق العمل
 ملف اإلجناز.
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 :جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي .35
تقدمي  خطابة، كتابة مقال، مشروع مجاعي، اختبار،: مثال) مهام التقومي املطلوبة م

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

 %25 كل أسبوع  واجبات كل حماضرة 1
 %12 األسبوعني الرابع واخلامس أنشطة تعاونية 2

 %12 عشر اخلامس األسبوع تعلم باملراسلة عرب الغرفة الصفية الصوتية واألجه ة الذكية. 
 %15 األسبوع الثالث عشر تطبيق عملي  4
 %42 األسبوع السادس عشر االختبار النهائي 5
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشادد.

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

كما  يتم ختصيص   أسبوعياساعات  3وفق اجلدول ال مين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل  األكادميي واإلرشاداالستشارات 
 .املت امن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة االلكرتوينوسائل للتواصل 

 التعّلم مصادر .دد
 الكتب املقررة املطلوبة: –يف قائمة –. أدرج2

 ال ردن . -ال طفال دراسة وتطبيق ،دار الرشوق ، عامن  م(أ دب2001أ بو معال، عبد الفتاح ) -

 .الفكر دار :األردن .والكتابية القرائية املهارات األطفال .تعليم ( 2003 ) الفتاح عبد البجة، -
 ، الدويل النشر دار األطفال، لدى اللغوية رت ا املها و املفاهيم (. منو2212مسافر) عبدهللا ،علي مطر رجب عبدالفتاح -

 الريا،.
 احلدي. الكتاب دار :القاهرة .، م(تطور لغة الطفل1225عبد الكرمي اخلاليلة )  -
دار الكتاب   (. تطور مهاريت تعليم القراءة والكتابة يف السنوات األوىل. ، ترمجة: سناء حرب.2224ل يل ماندل مورو) -

 .اجلامع
 .(تنمية القراءة والكتابة يف الطفولة املبكرة.. دار الفكر )الكتاب متوفر يف مكتبة الرشد 2213فتحي حممود امحيده) -
 م( : قصص األطفال وتنمية املهارات اللغوية ، مطبعة الصفا ، املنيا .2221حممود ، حمسن ) -
 املرصية اللبنانية ، القاهرة .هـ ( : الطفل والقراءة ، الطبعة ال وىل ، ادلار 1414مصطفى ، فهمي) -

 .القاهرة (. تنمية املهارات اللغوية ألطفال ما قبل املدرسة ،دار الفكر 2215هدى حممد الناشف ) -
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 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: –يف قائمة –. أدرج1
املدريس للغة العربية من النص املوازي ا ىل املعادل املوضوعي)ورقة معل( املؤمتر العلمي السابع م( : قراءة الصورة يف الكتاب 2007املريس ، محمد حسن) -

(جامعة عني مشس  ، لكية 2م ("صعوابت تعمل القراءة بني الوقاية والتشخيص والعالج" اجملدل)2007يوليو  11-10للجمعية املرصية للقراءة واملعرفة) 

 .25-15الرتبية  ، دار الضيافة ،ص ص

 –هـ( :مشالكت القراءة من الطفوةل عىل املراهقة التشخيص والعالج ، الطبعة ال وىل ، دار صفاء للنرش والتوزيع ، عامن1425مصطفى ، رايض بدري) -

 ال ردن. 

    11-10املرصية للقراءة واملعرفة)م( :القراءة هماراهتا والوسائل املساعدة عىل تعلمها )ورقة معل للمؤمتر العلمي السابع للجمعية 2007يونس ، فتحي) -

 .194-161(جامعة عني مشس  ، لكية الرتبية  ، دار الضيافة ،ص ص2م ("صعوابت تعمل القراءة بني الوقاية والتشخيص والعالج" اجملدل)2007يوليو

 :أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها. 3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_library القرى أم جبامعة هللا عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة  -
 /http://www.abegs.org/Aportal اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب -
 /http://www.gaserc.edu.kw اخلليج بدول الرتبوية للبحوث العريب املرك  -
 /http://www.cpfdc.gov.sa  السعودية العربية ململكةا يف التعليم مناهج لتطوير الشامل املشروع -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 .بالعابدية هللا عبد امللك مبكتبة املتاحة املعلومات قواعد -
 (ERIC)    الرتبوية واملعلومات املصادر مرك  -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -
- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
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- 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 

 :واألسطوانات املدجمة الربجميات، مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية،أدرج أي . 4
 .تطبيقات جوجل -
 .مايكروسوفت أوفيس -
 . التطبيقات الذكية والغرفة الصوتية -

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

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة ،وعدد واملختربات الدراسية
 (:وغريها واملعامل، وقاعات العرض، واملختربات، قاعات احملاضرات،) املباين .21

 قاعات دراسية جمه ة تقنيا -
 .معامل القسم والكلية- -
 شبكة االنرتنت. -
 التوصيالت الكهربائية املناسبة. -
 (:والربجميات وغريها واللوحات الذكية، أدوات عرض البيانات،) مصادر تقنية .10

 اخلاصة الشخصية اآليلاحلاسب  أجه ةاستخدام - -
 أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر أو التقدميةالداتا شو للعرو،  أجه ةاستخدام - -
 .السبورات الذكية- -
 التطبيقات الذكية. -
 (:وأرفق قائمة هبا فاذكرها، مثل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربيه خاصة،: حددها) مصادر أخرى .12

 توفر شبكة االنرتنت -

http://kacst.summon.serialssolutions.com/
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 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .حح
 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس .10

 .ملا مت وتقبله واستيعابهاملقرر وفهمه  أستاذ بأداء وقناعتهرضا الطالب  تقيس مدى ةاستبان -
 الراجعة.للحصول على التغذية  ةاستبان -
 .مقابلة عينة من طالب املقرر -

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم .12
 يف االختبارين النصفي والنهائي. نتائج الطالب -
 Teaching Portfolio جنازاإل ملفات -
 ملف تقومي املقرر -
 تقيم األقران -
 التقييم الذايت -
 املالحظة املباشرة. -
 .الدراسيةاستخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة  -
 .دعم النظراء -
 .راستطالع أراء ال مالء املشاركني يف تدريس املقر -
 :إجراء لتطوير التدريس .11

 .يف املقرر توظيفهمتابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم اللغة االجنلي ية والعمل على  -
 اإلجناز.ملف  -
 .السمينارت العلمية -
 .حضور املؤمترات والندوات التخصصية -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات)دعم النظراء( -
 .وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين -
تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس : مثل)  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب .13

 (:من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرىوالتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة  مستقلني،
 .الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم أعمالتدقيق ومراجعة عينة من - -
 أخرى.التبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة - -
 .املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني ال مالء الذين يدرسون نفس املقرر -
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 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره .14
 .مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا -
 .حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة باملقرر -
 .العمل الرتبوياالستفادة من أراء املختصني يف  -
تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات  أخرى ذات الصلة به مثل طرق التدريس اخلاصة وتصميم وتطوير  -

 .الدروس والتدريب امليداين
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص)العربية واألجنبية( -
 .استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر -
 .مبقررات تاثلة يف جامعات أخرىاملقارنة  -
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 الدراسي املقرر توصيف

 اسم املقرر: تنمية املفاهيم واملهارات العلمية

 2-020261424رمز املقرر 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى.: اسم املؤسسة التعليمية هن1442-2-22: تاريخ التوصيف

 املناهج وطرق التدريس  القسم :كلية الرتبية .                                  لكلية:ا
 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ط
 (2-020261424)رمزه: . تنمية املفاهيم واملهارات العلمية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .26
 2 . عدد الساعات املعتمدة:1 .21
 املاجستري يف املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية  الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:. الربنامج )أو 3 .24
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .22

 املستوى الثالث . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 والرياضيات العلوممقررات حتليل حمتوي -مناهج الصفوف األولية املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. 2 .32
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 3 .31

 ال اهر(، : املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1

 %42 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية -أ
    

 %12 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين -ب
    

 %12 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( -ج
    

  النسبة:  باملراسلة -د
    

   النسبة:  أخرى -ه
 تعليقات:

 .%42 سيتم التدريس داخل القاعة املخصصة بنسبة  -
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 .%12سيتم توظيف التقنية ب يارة بعض املواقع البحثية املتخصصة العاملية بنسبة  -
 .%12تفعيل التعلم االلكرتوين لتسليم الواجبات او االجابة على استبانات التقومي او االختبارات بنسبة  -
 االجتماعي واالمييل حتت مظلة التعليم املدمج الستخدام اإلنرتنت. املراسالت اإللكرتونية عرب مواقع التواصل -
 تنمية املفاهيم واملهارات العلمية.زيارة ميدانية لبعض مدارس التعليم العام  ملعرفة النماذج واجملاالت  املتبعة يف -5 -

 األهداف .ظ
 ما هدف املقرر الرئيس ؟-2

باملوضوعات احلديثة  يف املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية املرتبطةطلبة املاجستري يهدف هذا املقرر إىل تعريف      
، وذلك من خالل االطالع على االسرتاتيجيات والنماذج تنمية املفاهيم واملهارات العلميةواملستجدات املتعلقة مبناهج  

املهارات البحثية والنقدية لدى الطلبة، وذلك من والنظريات املرتبطة باملفاهيم واملهارات العلمية، كما يهدف املقرر إىل تنمية 
طلبة املاجستري يف املناهج وطرق تدريس الصفوف ويُتوقع من   .خالل احلوارات الصفية وااللكرتونية واألنشطة املتنوعة

 على: ن يكون قادراً أ -يف هناية هذا دراسة املقرر -األولية 
 معرفة مكونات املعرفة للعلوم. -
 يس العلوم.حتديد أهداف تدر  -
التمي  بني مناذج التدريس املتنوعة  لتنمية  املفاهيم واملهارات  العلمية  ومنها : بياجيه ، برونر ، جانييه ، دين  ،   -

 أوزبل ، هيادا تابا ، تينسون ، فراير، سكنر ، أتكن وكاربلس  ..
 معرفة وحتديد كل ما يتعلق بنماذج تطوير املعرفة املفاهيمية .  -
 حتليلي حملتويات مقررات العلوم  للصفوف األولية . تطبيق عملي -
 حتديد صعوبات تدريس املفاهيم واملهارات العلمية ، وطرق التغلب عليها . -

. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية  لتطوير وحتسني  املقرر الدراسي -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -1
    والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، 

 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 لطالب البحثية واألكادميية.االستفادة من املواقع اإللكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات ا -
تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل بني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما يتعلق  -

 باملقرر.
 استخدام مصادر البحث اإللكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية اإللكرتونية. -
اك  االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالستفادة االستعانة بالشبكة العنكبوتية يف التواصل مع مر  -
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 من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال املفاهيم واملهارات العلمية للصفوف األولية.
 التدريس باستخدام التعليم اإللكرتوين. -

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

يعىن املقرر بالوقوف على أبرز املفاهيم واملهارات العلمية يف مناهج الصفوف األولية ، ومعرفة أهم النظريات والنماذج    
مية يف العملية التعليمية، والصعوبات اليت تواجه املعلم يف تنمية املفاهيم واملهارات العلمية لتنمية املفاهيم واملهارات العل

 وكيفية التغلب عليها.

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .36

 قائمة املوضوعات
عدد 
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

ومؤشرات إطار مرجعي توضيحي حول طبيعة املقرر من حيث حمتواه وعملياته املعرفية  -
 قياس خمرجاته وتقوميه.

1 2 

طبيعة العلم، تطور العلم ،خصائص العلم ،أهداف العلم ،عمليات العلم ،املهارات  -
 العلمية ،املعرفة العلمية )احلقيقة ،املفهوم ،التعميم ،القوا ننب ،النظرية (

1 2 

 2 1 األهداف الرتبوية يف تدريس العلوم  -
 -فراير -اوزبيل -برونر االنتقائي –املفاهيم العلمية :بياجية اذج تدريسية لنمو توظيف من -

 مريل وتينسون.. –لداتابا يه -درايفر –سكنر 
3 6 

 6 3 االجتاهات احلديثة يف تدريس املفاهيم واملهارات العلمية -
 4 2 صعوبات تدريس املفاهيم واملهارات العلمية وطرق التغلب عليها -
 2 1 واملهارات العلمية تنمية املفاهيميف دور املعلم  -
 2 2 املفاهيم والتصورات اخلاطئة عند تدريس العلوم وأساليب الكشف عنها  -
 4 2 التدريس.النماذج  أحدبعض املفاهيم واملهارات العلمية  يف ضوء  لتدريستطبيق عملي  -
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .31
 اجملموع أخرى  تطبيق معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
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 استديو
 32 2 5   25 ساعات التدريس الفعلية

 32     32 الساعات املعتمدة
 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:  .34
 ثالث ساعات يقضيها الطالب يف املكتبة إلجناز التكليفات اخلاصة باملقرر .

 
 للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم  .32

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

رتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن املستهدفة وطرق تقييمها واس
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 التقوميطرق 

 املعرفة -2
 االختبار  املناقشة  معرفة أسباب تعلم العلوم ، مكونات املعرفة العلمية  1-1
معرفة االجتاهات احلديثة يف تدريس املفاهيم واملهارات  1-2

 العلمية
 املناقشة

 التعلم اإللكرتوين
 االختبار

التمي  بني مناذج التدريس لتنمية  املفاهيم واملهارات  1-3
العلمية: بياجيه ، برونر ، جانييه ، دين  ، أوزبل ، هيادا 
تابا ، تينسون ، فراير، سكنر ، أتكن وكاربلس ، 

 ...املعملي 

 التعلم التعاوين 
 حل املشكالت 
 اخلرائط املفاهيمية 

 ملف اإلجناز 
 سالمل تقدير األداء 

 املهارات املعرفية 1
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املقارنة بني مناذج تدريسية لنمو املفاهيم العلمية :بياجية  2-1
-درايفر–سكنر  -فراير -اوزبيل -برونر االنتقائي –

 مريل وتينسون–هلداتابا 

 املناقشة 
 التعلم اإللكرتوين 

 اختبار

لتدريس  بعض مفردات العلوم يف ضوء تطبيق عملي   2-2
)حسب  أحدى النماذج التدريسية للمفاهيم العلمية 

 التخصص(

 حل املشكالت
 العمل التعاوين
 تعليم اآلقران

 ملف اإلجناز
 سالمل تقدير األداء

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 األسئلة الشفهية احلوار واملناقشة القدرة على اإللقاء والعر،.  3-1
املناقشة واملشاركة  الفعال  االتصال مهارات  3-2

 اجلماعية واحلوار 
 املالحظة املقننة 

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

تقومي األعمال اجلماعية  التعلم التعاوين مهارات العمل اجلماعي والتعاوين 3-4
 الشفهيةاألسئلة 

قضيا ومشكالت واقعية  دراسة احلالة .  مهارات احلوار والنقاش العلمي البناء 3-6
ومالحظة تفاعل الطالب 

 معها 
 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-1
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 التعلم التعاوين التقنية والبحث يف شبكة اإلنرتنتمهارة استخدام  4-1

 التعلم االلكرتوين 
 املالحظة

 ملف االجناز
 املالحظة التعلم االلكرتوين  املهارة يف التعامل مع مواقع التواصل بفاعلية. 4-2
القدرة على استخدام احلاسوب والتطبيقات الذكية  4-3

  مبهارة.
 املالحظة التعلم االلكرتوين 

 سالمل التقدير 
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2
األعمال -املباشرة املالحظة التعلم التعاوين  مهارات التقومي والنقد واختاذ القرار . 5-1
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العصف –املناقشة 
 الذهين

 البحثية

 -التدريس املصغر مهارات اإللقاء وتقدمي العرو،  5-2
 العرو، التقدميية

 املباشرة املالحظة
تقومي –سالمل التقدير 
 األداء

   مهارات التفكري اإلبداعي والناقد 5-3
التعلم  -حل املشكالت مهارات حبثية 5-4

النمذجة  -باملمارسة
 واحملاكاة

التقارير  -األعمال البحثية
 وأوراق العمل.

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .42
اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، مهام التقومي املطلوبة )مثال:  م

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

 التقييم النهائي
 %5 خالل الفصل الدراسي املشاركة واملناقشة واملداخالت 2
 %15 خالل الفصل الدراسي حول أحد مفردات املقرر ومناقشتها  إعداد التقارير 1
 %15 الثامن لبحوث ودراسات تناولت مفاهيم واملهارات العلمية يف الصفوف األوليةعر،  3

تطبيق عملي حتليلي ملفاهيم ومهارات العلمية يف أحدى مقررات العلوم  4
 للصفوف األولية

 %12 التاسع

لتدريس  بعض مفردات العلوم يف ضوء أحدى النماذج تطبيق عملي  2
 . التدريسية للمفاهيم العلمية 

 %15 احلادي عشر

 %42 السادس عشر اختبار هنائي 3
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ص

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

ساعات أسبوعيا، كما يتم 3االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول ال مين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل 
 بكات التواصل املتاحة واملناسبة.ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املت امن باستخدام ش
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 مصادر التعّلم .رر

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة –أدرج 
 يتاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه مناسبا مع االلتزام حبداثة املراجع ، و وهلا ملفردات املقرر .

 ن :دار الثقافة للنشر والتوزيع.(:تنمية املفاهيم العلمية ومهارات عمليات العلم ، عما2214أبو عاذرة ،سناء ) -
 قبل املدرسة، عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع. طفال ما(تنمية املفاهيم واملهارات العلمية أل2214بطرس ،حافظ ) -
 (: تنمية املفاهيم واملهارات العلمية وطرق تدريسها، عمان: دار الفكر. 2225سالمة ، عادل أبو الع  . ) -
 ( :تنمية املفاهيم العلمية والرياضية يف الطفولة املبكرة ،عمان :دار الفكر 2222صاحل ، ماجدة حممود ) -
 ( :مفاهيم علمية وأساليب تدريسها ،عمان :دار املسرية 2212طه ،بسام عبدهللا ) -
 .(:املفاهيم العلمية واسرتاتيجيات تعليمها ،عمان: دار الشروق2214علوان ،يوسف وسعد، امحد ) -
(:تنمية املفاهيم واملهارات العلمية لتالميذ الصفوف األولية ، الريا، 2214مسري ) و العيون،أبو  ،نسيم ،سحر توفيق -

 .:مكتبة الرشد
 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:  -يف قائمة  –. أدرج 1 

 جملة جامعة أم القرى الرتبوية والنفسية. -
 البحرين –جملة العلوم الرتبوية والنفسية  -
 جملة جامعة امللك سعود للعلوم الرتبوية  -
 جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس  -
 اجمللة العلمية للرتبية العملية  -
 جملة مجعية جسنت للرتبية. -
 جملة دراسات يف املناهج واإلشراف الرتبوي )جسما(. -

اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: يتاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه مناسبا مع االلت ام . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع 3
 حبداثة املراجع، ومموهلا ملفردات املقرر .

   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.kwاملرك  العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
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 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا بالعابدية. -
 (ERICمرك  املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   االلكرتونية املفتوحة املنصات التعليمية -
- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 

 الربجميات، واألسطوانات املدجمةمواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، . أدرج أي 4
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-ح مة برنامج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
  الفصول االفرتاضية -
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 املرافق املطلوبة .زز

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

 
) قاعات حماضرات ـ قاعة  املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها( .11

 اضيات (باملكتبة خاصة بطالب الدراسات العليا ـ معمل حاسب ـ معمل ري
 قاعات دراسية جمه ة تقنياً  -
 معامل الكلية والقسم. -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .13
 استخدام أجه ة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجه ة الداتا شو للعرو، التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهي ات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .24

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

 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية  .12
 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته بأداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .13

 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
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 دعم النظراء. -
 استطالع آراء ال مالء املشاركني يف تدريس املقرر. -
  إجراءات تطوير التدريس: .17

 الرياضيات والعمل على توظيفه يف املقرر.متابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم  -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  .11

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

 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 ال مالء الذين يدرسون نفس املقرر -

 الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر  .11
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا. -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة باملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة، وتصميم تعرف مدى إفادة الطالب من هذا  -

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

 

 

 اسم املقرر: إحصاء تطبيقي

 (  3-0206621)نفس رمز املقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية: هـ 2440-1-1 تاريخ التوصيف:
 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف باملقرر الدراسي  .ع
 (     3-0206621)نفس   إحصاء تطبيقي. اسم املقرر الدراسي ورم ه: 1
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2
 املاجستري  ) متطلب كلية ( والدبلوم العايل يف القياس والتقومي. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر 
 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 املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
  ال يوجد. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:4

 %200 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين
    

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

 - النسبة: - باملراسلة
    

  - النسبة: - أخرى تذكر

 تعليقات:

 األهداف .غ
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2
 التطبيقيإكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة باإلحصاء 

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

 الرتبوية والنفسية. الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء يف جمال العلوم -
 متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -
 استخدام قواعد البيانات اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة باإلحصاء التطبيقي. -
 وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب.املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر  -

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

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

 الربنامج(. 
 وصف عام للمقرر:

 يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بعلم اإلحصاء، ومجع وتبويب البيانات اإلحصائية، والتوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية، ومقاييس -
 ،ختبارهاالنزعة املركزية ومقاييس التشتت ومقاييس العالقة، والدرجة املعيارية والرتبة املئينية، واإلحصاء االستداليل، والفروض اإلحصائية وا

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

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .41

 عدد األسابيع املوضوعاتقائمة 
ساعات 
 التدريس 

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

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

1 3 

 –االعشاريات  –االرباعيات  –معامل االختالف –التباين  –االحنراف العياري  –مقاييس التشتت )املدى
 املئينات( 

2 6 

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

2 6 
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 3 1 االعتداليةالتوزيع الطبيعي واختبارات 
 3 1 التائية ( والرتبة املئينية  –الدرجة املعيارية ) الزائية 

 3 1 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل
 3 1 الفروض اإلحصائية واختبارها  

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

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

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .42
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 41 - - - - 41 ساعات التدريس الفعلية
 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة

 

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

 ال يوجدالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:  -عدد ساعات الدراسة  .43

 

 واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها .44
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 القدرة على:  الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 2
 أن يتعرف على االحصاء الوصفي واالستداليل 2-2

احملاضرة باستخدام العروض  -
 التقدمية.

احلوار واملناقشة املوجهة  -
 اهلادف.

األنشطة التطبيقية ومهام -
 األداء.

 

االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية -
 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

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

 الدراسة
 أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها 2-2
 أن حيدد معايري وشروط اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب.  2-3
أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقياً للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  2-7

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

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

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

 لسياق احلياة.

اء وصفية قاعدة أد
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

أن حيدد الكفايات واملهارات اإلحصائية األساسية لالختيار الصحيح  1-1
 لألسلوب اإلحصائي األكثر مالئمة.

 أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها.  1-3
أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة بأنشطته وواجباته  1-4

 ومشاريعه. 
أن ينظم العمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فعال، حلل مشكالت  1-2

 معقدة توفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجية متكاملة حللها.
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يلتزم الثقة بالنفس والوعي بأهدافه وقدراته وسعيه الستثمارها  3-2

 إجيابياً.
 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة  -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

القضايا األخالقية املعقدة ويصدر أن يتعامل بثبات وحساسية مع  3-1
 أحكاماً عادلة وصحيحة.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
على تصميم مهام األداء وفقا  أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملدد 3-3

 لسياق احلياة.
التقومي الذايت، وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 باستخدام:

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي كل

من )األنشطة ومهام 
مهارات  –األداء 
مهارات  –االتصال 

 –العالقات الشخصية 
حتمل املسؤولية، والعمل 

 ضمن فريق(

أن يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى،  3-4
 وميارس دور القيادة إذا أسندت إليه بكفاءة ومتيز.

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

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

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

أن يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة بأسلوب مناسب،  3-1
 ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
إحصائي من األساليب أن يعاجل بيانات مولدة لكل أسلوب  4-2

 اإلحصائية اليت مت دراستها يدوياً 

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة -

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

 لسياق احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 تائجهومناقشة ن
 وتفسريها.

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 باستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء 
 –مهارات االتصال 
مهارات تقنية 

املعلومات واملهارات 
 العددية (

أن حيلل بيانات مولدة باستخدام الربجميات احلاسوبية لكل أسلوب  4-1
 إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها 

أن يُعد تقريرا وافياً عن النتائج املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  4-3
 احلاسوبية لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها باليت مت حساهبا يدوياً 

مشروعاً حبثيا بالتعاون مع جمموعته لتحليل بيانات مقياس أن ينجز  4-4
)استبانة( يتم تطبيقه فعلياً، ويكتب تقريراً وافياً عن املشروع، ويعرضه 

 يف احملاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.
أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبيانات وحتليلها وتقوميها  4-2

 ناقد  واستقراء النتائج واالستنتاجات.بشكل 
أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي،  4-3

 وحبث القضايا وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

2-2 
 

أن يستخدم الطالب الربجميات احلاسوبية ملعاجلة كل أسلوب من 
 األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها

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

مهارات استخدام 
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .45
خطابة، تقدمي مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

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

 النهائي
 %20 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %20 24 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
 %2 22 تقدمي تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتائجه وتفسريها 3
 %10 21،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4
 %22 1 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر، يف كل أسبوع(.  
 عل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم.وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفا -
 تزويد الطالب بالربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي وقت حيتاجونه.. -
 مصادر التعّلم .سس

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 . األردن: دار البداية ناشرون وموزعون.مبادئ اإلحصاء(. 1001طيبة، أمحد عبدالسميع ) -
 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 1001أبو عالم، رجاء حممود ) -
 . القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية. والرتبوية واالجتماعيةاألساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية (. 1000مراد، صالح أمحد )  -
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األساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بيانات البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية: البارامرتية   ( . 1020عالم، صالح الدين حممود )  -
 (. القاهرة: دار الفكر العريب.1)ط  والالبارامرتية

(. 4)ط اإلحصاء الرتبوي تطبيقات باستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية(. 1020الح ، غرابية، عايش موسى )املنيزل، عبدهللا ف -
 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.

ية: دار . اإلسكندر  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 1024منسي، حممود عبداحلليم ، الشريف، خالد حسن ) -
 اجلامعة اجلديدة.

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

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

. ogy Using R and SPSSStatistics in Psychol, D., Kubinger, K. & Yanagida, T. (2011). Rasch- 
German:  John Wiley & Sons. 

. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2   
- Electronic Journal of Statistics 
American Psychological Association (APA)- 
-Journal of Statistics Education 
- Journal of Educational Measurement 
- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

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

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

all/resources/statistics-for 
ications/Statisticshttps://www.education.ie/en/Publ- 

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

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:. 4
  جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، والربامج اإلحصائية على حسب االحتياج : -

-SPSS 

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

-Minitab 
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/ 
- Lisrel 
http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html 

 

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

 
 املرافق املطلوبة .شش

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

 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالب 10 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر،، واملعامل، وغريها(: .25

  طالب 10يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آيل 10قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عر، البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .26

  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهي ات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .21

  النفس الرقمي معمل علم -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .دد
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ذذ

 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 التغذية الراجعة والسريعة باجتاهني. -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -

https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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 (.CIQالتحري الناقد ) مقياس -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بالقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب . –
 )األقران( يف تدريس املقرر باألقسام والكليات باجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً. تبادل الزيارات واخلربات واالستشارات بني النظراء -

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

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

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

 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 التعلم بالقسم.مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج جمتمعات  -
 تدقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني بالقسم من ذوي التخصص. -
 التبادل بصورة دورية  لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس املقرر جبامعات أخرى. -

 ية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدور 
ير تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  -

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

  لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة   حتديث مصادر التعلم اخلاصة باملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال باستمرار وفقًا للمعطيات احلديثة، مع -

 الدورية لنتائج تقرير املقرر والربنامج.
تطوير املقرر باستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستبانات اليت يقومون بتعبئتها، مع حتليل الوضع الراهن  -

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 تنمية املفاهيم واملهارات الرياضية 

 ( 2-020261431رمز املقرر )

 

 

 

 

 
 منوذج توصيف مقرر دراسي
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 جامعة أم القرى.: التعليمية املؤسسة اسم هن1442/ 2/  22 : التوصيف تاريخ
 املناهج وطرق التدريس  القسم :كلية الرتبية .                  :لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي باملقرر التعريف .ف
 2-020261431تنمية املفاهيم واملهارات الرياضية.    : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .32
 )ساعتان(2 :املعتمدة الساعات عدد. 1 .33
 ماجستري الصفوف األولية  :الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربنامج. 3 .34
 (الربامج هذه بكل قائمة إعداد من بدالً  هذا بنين  برامج، عدة يف عام مقرر وجود حال يف) .35

 املستوى الثالث : الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4
 طرق تدريس الصفوف األولية -مناهج الصفوف األولية (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 2 .36
 (: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 3 .31

 (ال اهر ،: املقرات الرئيسة للجامعة )العابديةالتعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7
 (:ينطبق ما كل اخرت) املتبع الدراسة منط. 1

 %42 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات -أ
    

 %12 :النسبة √ اإللكرتوين التعليم -ب
    

 %12 :النسبة √ (اإلنرتنت طريق وعن تقليدي) مدمج تعليم -ج
    

  :النسبة  باملراسلة -د
    

   :النسبة  أخرى -ه
 :تعليقات

 .%42 سيتم التدريس داخل القاعة املخصصة بنسبة  -
 .%12سيتم توظيف التقنية ب يارة بعض املواقع البحثية املتخصصة العاملية بنسبة  -
 .%12االختبارات بنسبة تفعيل التعلم االلكرتوين لتسليم الواجبات او االجابة على استبانات التقومي او  -
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 يل حتت مظلة التعليم املدمج الستخدام اإلنرتنت.مياملراسالت اإللكرتونية عرب مواقع التواصل االجتماعي واإل -

 . تنمية املفاهيم واملهارات الرياضيةزيارة ميدانية لبعض مدارس التعليم العام  ملعرفة النماذج واجملاالت  املتبعة يف  -
 األهداف .ق
 ؟ الرئيس املقرر هدف ما-2

باملفاهيم واملهارات الدراسات العليا باملوضوعات احلديثة واملستجدات املتعلقة طالب يهدف هذا املقرر إىل تعريف      
االسرتاتيجيات والنماذج والنظريات املرتبطة باملفاهيم الرياضية واملهارات الالزمة لتعلم وتعليم االطالع الرياضية  من خالل 

من خالل احلوارات الصفية وااللكرتونية واألنشطة   كما يهدف املقرر إىل تنمية املهارات البحثية والنقدية،  الرياضيات
أن  -يف هناية هذا دراسة املقرر  -املاجستري يف املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية ويُتوقع من طالب املتنوعة.

 على: اً يكون قادر 
 ة.ت املعرفة الرياضيمكونا، الرياضياتمناقشة أسباب تعلم -
  .أهداف تدريس الرياضياتدراسة وحتليل  -
دا تابا، تينسون، فراير، لاملفاهيم واملهارات  الرياضية: بياجيه، برونر، جانييه، دين  ، أوزبل، هي تنمية مناذج تدريس متيي   -

 .سكنر، أتكن وكاربلس، فن هيل ، املعملي 
 الرياضية دراسة حتليلية ناقدة. املهارة ،تطوير املعرفة املفاهيمية  دراسة كل ما يتعلق بنماذج -
 النموذج الدجمي، النموذج السقراطي، تدريس املفاهيم واملهارات:واالجتاهات احلديثة لنماذج دراسة ومناقشة بعض ال-

  .التكنولوجيالنموذج 
 األولية  الرياضيات للصفوفتطبيق عملي حتليلي حملتويات مقررات -
 الرياضية، وطرق التغلب عليها .صعوبات تدريس املفاهيم واملهارات الكشف عن -
)مثل االستخدام املت ايد لتقنية املعلومات أو وحتسني  املقرر الدراسي . لتطوير  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -1

    الدراسة(. مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال
 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
مج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما يتعلق تفعيل تقنية املعلومات وبرا -

 باملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
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ة لالستفادة االستعانة بالشبكة العنكبوتية يف التواصل مع مراك  االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمي -
 من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال التعليم االلكرتوين.

 التدريس باستخدام التعليم اإللكرتوين. -
 دليل الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أواملقرر الدراسي  وصف .س

 

  :للمقرر عام وصف
بتنمية املفاهيم واملهارات الرياضية ، ومعرفة أهم النظريات والنماذج يعىن املقرر بالوقوف على منطلقات ودواعي االهتمام      

والصعوبات اليت تواجه املعلم يف تنمية املفاهيم واملهارات الرياضية  العملية التعليمية، والطرق لتنمية املفاهيم واملهارات الرياضية يف
 عليها . وكيفية التغلب

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .46

 عدد املوضوعات قائمة
 األسابيع

 ساعات
 التدريس

 2 1 التعرف على الطلبة، وتوضيح خطة تدريس املقرر وأنشطته. -
 2 1 .تعلم الرياضيات ، مكونات املعرفة الرياضية -
 2 1 .أهداف تدريس الرياضيات -
الرياضية : بياجيه ، برونر ، جانييه، دين ، مناذج تدريس تنمية  املفاهيم واملهارات   -

 ...دا تابا، تينسون، فراير، سكنر، أتكن وكاربلس ، فن هيل، املعمليلأوزبل ، هي
4 4 

 4 2 .املهارةوتنمية اذج تطوير املعرفة املفاهيمية ، من -
احلديثة لتدريس املفاهيم واملهارات :  النموذج الدجمي، النموذج  واالجتاهاتالنماذج  -

 ..السقراطي ، النموذج التكنولوجي
3 6 

 2 1 صعوبات تدريس املفاهيم واملهارات الرياضية ، وطرق التغلب عليها . -
 4 2 تطبيق عملي حتليلي حملتويات مقررات الرياضيات  للصفوف األولية -
 2 1 والواجباتمناقشة املشاريع  -

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .41
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 اجملموع أخرى  تطبيق  استديو أو معامل إضافية دروس حماضرات 
 32 2 6   24 الفعلية التدريس ساعات
 32     32 املعتمدة الساعات

 

  :أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .44
 ساعة يقضيها الطالب يف املكتبة إلجناز التكليفات اخلاصة باملقرر .3
 

 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .42
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

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

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

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت الوطين اإلطار
 التقومي طرق للمقرر التدريس اسرتاتيجيات

 املعرفة -2
أسباب تعلم الرياضيات ، مكونات معرفة  1-1

 املعرفة الرياضية
 االختبار  التعلم اإللكرتوين  -املناقشة 

 االختبار اإللكرتوينالتعلم  -املناقشة أهداف تدريس الرياضياتمعرفة  1-2
مناذج تدريس تنمية املفاهيم بني   يتميال 1-3

واملهارات  الرياضية : بياجيه ، برونر ، 
دا تابا، تينسون، لجانييه ، دين  ، أوزبل، هي

فراير، سكنر، أتكن وكاربلس، فن هيل ، 

 حل املشكالت -التعلم التعاوين 
 اخلرائط املفاهيمية 

سالمل تقدير -ملف اإلجناز 
 األداء 
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 ...املعملي
 املعرفية املهارات -1

حتديد كل ما يتعلق بنماذج تطوير املعرفة  2-1
 الرياضية.املفاهيمية ، املهارة 

 اختبار التعلم اإللكرتوين -املناقشة 

جتاهات بعض النماذج واال معرفة وتطبيق 2-2
احلديثة لتدريس املفاهيم واملهارات :  

النموذج السقراطي ،  النموذج الدجمي،
 النموذج التكنولوجي

 العمل التعاوين-حل املشكالت
 تعليم األقران

 سالمل تقدير األداء-ملف اإلجناز

حتديد صعوبات تدريس املفاهيم واملهارات  
 الرياضية ، وطرق التغلب عليها .

حتديد صعوبات تدريس املفاهيم واملهارات 
 الرياضية ، وطرق التغلب عليها .

صعوبات تدريس املفاهيم  حتديد
واملهارات الرياضية ، وطرق 

 التغلب عليها .
 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات -3

التقارير  -املالحظة املباشرة التعلم باألقران-التعلم التعاوين مهارات االنصات الفعال. 3-1
املكتوبة وأوراق العمل واألعمال 

 البحثية الفردية واجلماعية.
التقارير  -املالحظة املباشرة التعلم باألقران -التعليم اإللكرتوين مهارات التعلم الذايت  3-2

املكتوبة وأوراق العمل واألعمال 
 البحثية الفردية واجلماعية.

 العصف الذهين-التعلم التعاوين مهارات العمل اجلماعي والتعاوين   3-3
 حل املشكالت

التقارير  -املالحظة املباشرة
املكتوبة وأوراق العمل واألعمال 

 البحثية الفردية واجلماعية.
 العصف الذهين-التعلم التعاوين مهارات احلوار  3-4

 حل املشكالت
التقارير  -املالحظة املباشرة

املكتوبة وأوراق العمل واألعمال 
 البحثية الفردية واجلماعية.

التقارير واملشاريع واألعمال  التعلم الذايت  -حل املشكالت  مهارة إدارة الوقت بكفاءة   3-5
 البحثية الفردية واجلماعية.

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

 العصف الذهين-التعلم التعاوين
 التعلم االلكرتوين -حل املشكالت

التقارير واملشاريع واألعمال 
-البحثية الفردية واجلماعية

 ملف االجناز
 التعلم التعاوين  مهارات التقومي والنقد واختاذ القرار . 4-2

 املناقشة 
التقارير  -املالحظة املباشرة

واملشاريع واألعمال البحثية 
 الفردية واجلماعية.

 املالحظة التدريس املصغر مهارات اإللقاء وتقدمي العرو، التقدميية. 4-3
العرو،  –سالمل التقدير 

 التقدميية
 (وجدت إن) احلركية فسيةنال املهارات -2

طبيق عملي حتليلي حملتويات مقررات ت 2-2
 الرياضيات  للصفوف األولية 

 

 التقارير 
 التعلم القائم على املشكالت

 ملف اإلجناز 
 سالمل التقدير 

حتديد )التحليل والرتكيب والتصنيف(:  2-1
صعوبات تدريس املفاهيم واملهارات 

 الرياضية ، وطرق التغلب عليها .

 ملف اإلجناز التعلم باملمارسة -حل املشكالت
 سالمل التقدير

العرو،  -التعلم التعاوين -التدريس املصغر مهارات اإللقاء وتقدمي العرو، التقدميية. 
 العملية

 املالحظة
العرو،  –سالمل التقدير 

 التقدميية
التعلم  -النمذجة واحملاكاة -حل املشكالت مهارات حبثية 

 باملمارسة
 األعمال البحثية

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .52
 كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

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

 %12 خالل الفصل الدراسي  املشاركة واملناقشة واملداخالت 2
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 %12 خالل الفصل الدراسي  حول أحد مفردات املقرر ومناقشتها  إعداد التقارير 1

عر، لبحوث ودراسات تناولت املفاهيم واملهارات الرياضية  3
 للصفوف األولية

 %15 الثامن

ملفاهيم ومهارات العلمية يف أحدى مقررات  تطبيق عملي حتليلي 4
 للصفوف األولية الرياضيات

 %12 الرابع عشر

لتدريس  بعض مفردات الرياضيات يف ضوء أحدى تطبيق عملي  2
 )حسب التخصص( النماذج التدريسية للمفاهيم الرياضية

 %15 اخلامس عشر

 %42 السادس عشر اختبار هنائي 3
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ط

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

ساعات أسبوعيا، كما يتم 3وفق اجلدول ال مين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي 
 ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املت امن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 التعّلم مصادر .صص
 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف– أدرج .2

 مناسبا مع االلتزام حبداثة املراجع ، و وهلا ملفردات املقرر .يتاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه 
 ، عمان : دار الفكر تنمية املفاهيم واملهارات العلمية وطرق تدريسها ( :2225سالمة ، عادل أبو الع  . ) -
، عمان :  تعليم املهارات واملفاهيم يف الرياضيات : تطبيقات وأمثلة( :  2211املشهداين ، عباس ناجي . ) -

 اليازوري.
  (:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد - قائمة يف – أدرج -
، الريا، : مكتب الرتبية  دليل املعلم للرياضيات باملرحلة االبتدائية( :  2224مكتب الرتبية لدول اخلليج العريب ، )  -

 العريب لدول اخلليج .
(. فاعليننننة برنننننامج تعليمنننني إلكننننرتوين باسننننتخدام احلواسننننيب اللوحيننننة 2215، مننننارس، 5-2)احلننننريب، نننننوار حممنننند سننننعد.  -

إلكساب طفل ما قبل املدرسة بعض املفاهيم الرياضية. حبث مقدم إىل املؤمتر الدويل الرابع للتعليم اإللكرتوين والتعليم عن 
 بعد. الريا،، اململكة العربية السعودية.

 ، جملة تربويات الرياضيات .  كلية الرتبية ، جامعة املنيا -
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 كلية الرتبية ، جامعة عني ممس ، دراسات يف املناهج وطرق التدريس  -
 كلية الرتبية جامعة األزهر ، جملة جامعة كلية الرتبية .  -
 جامعة البحرين. -كلية الرتبية -
 اجمللس العريب للموهوبني واملتفوقني ، عمان : األردن -
  ، كلية البنات ، القاهرة ، اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليمكلية اآلداب والعلوم الرتبوية  -
يتاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه  :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج .1

 مناسبا مع االلتزام حبداثة املراجع، و وهلا ملفردات املقرر .
   http://uqu.edu.sa/lib/digital_library القرى أم جبامعة هللا عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة -
 /http://www.abegs.org/Aportal اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب -
 /http://www.gaserc.edu.kw اخلليج بدول الرتبوية للبحوث العريب املرك  -
 /http://www.cpfdc.gov.sa  السعودية العربية اململكة يف التعليم مناهج لتطوير الشامل املشروع -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية  -
 .العابديةب هللا عبد امللك مبكتبة املتاحة املعلومات قواعد -
 ERIC الرتبوية واملعلومات املصادر مرك  -
  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://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
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- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 
 املدجمة واألسطوانات الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-ح مة برنامج ميكروسوفت اوفيس -
 الذكية. السبورة -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

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

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

 خاصة بطالب الدراسات العليا ـ معمل حاسب ـ معمل رياضيات (
 قاعات دراسية جمه ة تقنياً  -
 معامل الكلية والقسم. -
 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البيانات، عرض أدوات) تقنية مصادر  .11

 استخدام أجه ة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجه ة الداتا شو للعرو، التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .30

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .رر
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .30

http://pqdtopen.proquest.com/search.html
http://pqdtopen.proquest.com/search.html
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 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته بأداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. -
 من طالب املقرر.مقابلة عينة  -
 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .32

 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 ال مالء املشاركني يف تدريس املقرر. -
  :التدريس تطوير إجراءات .31

 متابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم الرياضيات والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -
 مستقلني، تدريس هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .33

 (أخرى مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات  -
 .املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني ال مالء الذين يدرسون نفس املقرر -
 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .34
 وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا.مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب  -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة باملقرر. -
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 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
 .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 تاثلة يف جامعات أخرى. -
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 تنمية املفاهيم والقيم الرتبوية والتفكري اسم املقرر:

 2-020261432 رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعه ام القرى.  :اسم املؤسسة التعليمية ه22/2/1442:تاريخ التوصيف
       الرتبية/ قسم املناهج وطرق التدريس.  :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي باملقرر التعريف .ك
 2-020261432تنمية املفاهيم والقيم الرتبوية والتفكري     :اسم املقرر الدراسي ورمزه. 1
 )ساعتان(2: املعتمدةعدد الساعات . 2
 املاجستري يف املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية.: الذي يقدم ضمنها املقرر الدراسي( أو الربامج) الربنامج. 3
 (يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج ،بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج)
 املستوى الثالث.: رر الدراسيالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املق. 4
 طرق تدريس الصفوف األولية -مناهج الصفوف األولية (:إن وجدت) املتطلبات السابقة هلذا املقرر. 2
 رياضية.املفاهيم واملهارات ال تنمية -املفاهيم واملهارات العلمية تنمية (:إن وجدت) املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر. 3
 ال اهر(-املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية - :املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةموقع تقدمي . 7
 (:اخرت كل ما ينطبق) منط الدراسة املتبع. 1

 %42 :النسبة √ قاعات احملاضرات التقليدية -أ
    

 %12 :النسبة √ التعليم اإللكرتوين -ب
    

 %12 :النسبة √ (اإلنرتنتتقليدي وعن طريق ) تعليم مدمج -ج
    

  :النسبة  باملراسلة -د
    

   :النسبة  أخرى -ه
 :تعليقات

 .%42 سيتم التدريس داخل القاعة املخصصة بنسبة  -
 .%12سيتم توظيف التقنية ب يارة بعض املواقع البحثية املتخصصة العاملية بنسبة  -
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 .%12على استبانات التقومي او االختبارات بنسبة تفعيل التعلم االلكرتوين لتسليم الواجبات او االجابة  -
 .املراسالت اإللكرتونية عرب مواقع التواصل االجتماعي واالمييل حتت مظلة التعليم املدمج الستخدام اإلنرتنت -
تنمية املفاهيم والقيم الرتبوية زيارة ميدانية لبعض مدارس التعليم العام  ملعرفة النماذج واجملاالت  املتبعة يف  -

 ومهارات التفكري.
 األهداف .ل
 ما هدف املقرر الرئيس؟  -3

املتصلة  واملهارات إكساب طلبة املاجستري يف جمال املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية املعارف يهدف هذا املقرر إىل    
املتصلة مبفهوم  واملهارات واملعارفوالقيم الرتبوية اليت جيب إكساهبا ألطفال الصفوف األولية من املرحلة االبتدائية، املفاهيم ب

 تنمية املفاهيم والقيم الرتبوية والتفكري.االطالع على املستجدات ذات الصلة واإلفادة منها يف جمال و  التفكري وأنواعه ومهاراته،
يكون أن  -يف هناية دراسة هذا املقرر  - املاجستري يف جمال املناهج وطرق تدريس الصفوف األوليةويتوقع من طالب 

 قادراً على:
o ه.ومستويات منو  حتليل مفهوم املفهوم ووظيفته 
o   مراحل تكوين املفاهيمحتديد. 
o  أمهيتها.وأنواعها، القيم مناقشة مفهوم 
o   أطفال الصفوف األولية من املرجلة االبتدائيةالوقوف على مراحل نشأة الضمري لدى. 
o  املفاهيم والقيم الرتبوية.تنمية وتوظيفها يف املناسبة  التعليمية تصميم األنشطة 
o  لدى أطفال الصفوف األولية من املرجلة االبتدائيةمنو املفاهيم والقيم الرتبوية العوامل املؤثرة على مناقشة. 
o .دراسة املشكالت اليت تؤثر يف تعلم الطفل املفاهيم والقيم الرتبوية 
o  لة االبتدائيةأطفال الصفوف األولية من املرج دراسة وحتليل نواحي تفكري. 
o  أطفال الصفوف األولية من املرجلة االبتدائية لدىالتفكري واإلبداع أمناط تصميم أنشطة لتنمية. 
o .استنتاج ومناقشة املعوقات اليت حتول دون منو مهارات التفكري املختلفة لدى أطفال الصفوف األولية من املرحلة االبتدائية 

لتطوير وحتسني  املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -4
 املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(. 

 .تطويراستخدام الكمبيوتر يف العثور على مجيع املواقع اليت قد تساعد يف  -1
 .استخدام الشبكة الداخلية للبحث عن أفكار وتطورات جديدة يف هذا اجملال -2
 .املقدمةاستخدام الربامج املختلفة اليت تساعدهم على االستفادة من مجيع املواضيع   -3
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  الربنامج(. دليل )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أواملقرر الدراسي  وصف .ش
، لدى أطفال الصفوف األولية من املرجلة االبتدائيةيتناول هذا املقرر  تنمية املفاهيم والقيم الرتبوية والتفكري  وصف عام للمقرر:

تنمية املفاهيم والقيم الرتبوية والتفكري، كما يبحث جمال وطرق التدريب عليها من خالل أنشطة مقرتحة يعدها الطالب للطفل يف 
العوامل واملشكالت اليت تؤثر يف تعلم الطفل املفاهيم والقيم الرتبوية، والوقوف على املعوقات اليت حتول دون منو مهارات يف 

 التفكري املختلفة لدى أطفال الصفوف األولية من املرحلة االبتدائية والتفكري.
 

 

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

 2 1 التعرف على الطلبة، وتوضيح خطة تدريس املقرر وأنشطته. -
 4 2 ، ومراحل تكوين املفاهيم.ومستويات منو املفهوم   مفهومه ووظيفتهاملفهوم -
أطفال أمهية القيم ومراحل نشأة الضمري لدى وأنواعها،  مفهومهاالقيم  -

 .الصفوف األولية من املرجلة االبتدائية
1 2 

 4 2 املفاهيم والقيم الرتبوية.تنمية وتوظيفها يف املناسبة  التعليمية األنشطةتصميم  -
لدى أطفال الصفوف األولية منو املفاهيم والقيم الرتبوية العوامل املؤثرة على  -

 .من املرجلة االبتدائية
1 2 

املفاهيم والقيم حتديد أبرز املشكالت اليت يعاين منها الطفل يف عملية تعلم  -
 الرتبوية.

2 4 

أطفال الصفوف األولية من املرجلة  لدى وخصائصه مفهوم التفكري -
 .االبتدائية

1 2 

أطفال الصفوف األولية من ومهاراته وسبل تنميتها لدى  وأنواع التفكري -
 .املرجلة االبتدائية

2 4 

أطفال الصفوف األولية  لدىالتفكري واإلبداع أمناط تصميم أنشطة لتنمية  -
 .من املرجلة االبتدائية

3 6 

 2 1التعرف على املعوقات اليت حتول دون منو مهارات التفكري املختلفة لدى  -
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 أطفال الصفوف األولية من املرحلة االبتدائية.

 

   : إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها .51
 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 30

 32 2 5  - 25 ساعات التدريس الفعلية
 32 - -  - 32 الساعات املعتمدة

 

 :اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً ( اإلضايف) التعلم الفردي/  عدد ساعات الدراسة .52
 .جناز التكليفات اخلاصة باملقررإل ساعتان  

 

 للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفق ًاجملاالت اإلطار الوطين  .53
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

لم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر خمرجا وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تع
 .تتعلم يف كل جمال من جماالت التعلم

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفق ًاجملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة -2
، ومستويات منو املفهوم ووظيفته  مفهومه املفهوم 1-1

 ومراحل تكوين املفاهيم.
املناقشات -العصف الذهين

 .واملشاركات
 -تقارير مكتوبة -أوراق العمل

 االختبارات.
أمهية القيم ومراحل نشأة وأنواعها،  مفهومهاالقيم  1-2

 .أطفال الصفوف األوليةالضمري لدى 
املناقشات  -التعلم التعاوين

 واملشاركات
 -تقارير مكتوبة -أوراق العمل

 االختبارات.
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لدى منو املفاهيم والقيم الرتبوية العوامل املؤثرة على  1-3
 .أطفال الصفوف األولية من املرجلة االبتدائية

 -تقارير مكتوبة -أوراق العمل حل املشكالت -احملاضرة
 االختبارات.

املشكالت اليت يعاين منها الطفل يف عملية تعلم  1-4
 املفاهيم والقيم الرتبوية.

العصف  -التعلم التعاوين
 املناقشات -الذهين

 -تقارير مكتوبة -أوراق العمل
 االختبارات.

أطفال الصفوف  لدى وخصائصه مفهوم التفكري 1-5
 .األولية من املرجلة االبتدائية

العصف  -التعلم التعاوين
 املناقشات  -الذهين

 -تقارير مكتوبة -أوراق العمل
 االختبارات.

املعوقات اليت حتول دون منو مهارات التفكري املختلفة  1-6
 لدى أطفال الصفوف األولية من املرحلة االبتدائية.

العصف  -التعلم التعاوين
 املناقشات  -الذهين

 -تقارير مكتوبة -أوراق العمل
 االختبارات.

 املهارات املعرفية -1
تنمية وتوظيفها يف املناسبة  التعليمية تصميم األنشطة 2-1

 لدىالتفكري و اإلبداع املفاهيم والقيم الرتبوية وأمناط 
 .أطفال الصفوف األولية من املرجلة االبتدائية

 حل املشكالت
 التعلم باملمارسة
 التعلم التعاوين

 املالحظة املباشرة
 التطبيقات العملية

 ملف اإلجناز -تقومي األداء
عالية لتنمية املفاهيم إنتاج أنشطه ووسائل ذات جودة  2-2

 واملهارات والقيم الرتبوية والتفكري.
 العرو، التقدميية

التعلم  -النمذجة واحملاكاة
 الذايت

 التقومي الذايت.
 ملف اإلجناز -سالمل التقدير

 التعلم باملمارسة تصميم قصة حركية تنمي املفاهيم عند الطفل 2-3
 النمذجة واحملاكاة.

 التطبيقات العملية
 اإلجنازملف 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية -3
 املالحظة املباشرة التعلم التعاوين القدرة على العمل ضمن جمموعه يف األنشطة التعاونية 3-1
استمارة تقيم العمل اجلماعي  املناقشات واحملاضرات احلوار اهلادف واالتصال الفعال. 3-2

 والفردي
العصف  -التعاوينالتعلم  التعاون 3-3

 املناقشات -الذهين

استمارة تقيم  -املالحظة املباشرة
 العمل اجلماعي والفردي

التعلم  -التعلم التعاوين املبادرة واملبادأة 3-4
 باملمارسة

 النمذجة واحملاكاة.

استمارة تقيم  -املالحظة املباشرة
 العمل اجلماعي والفردي
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العصف  -التعلم التعاوين إبداء الرأي واختاذ القرار. 3-5
 املناقشات -الذهين

استمارة تقيم  -املالحظة املباشرة
 العمل اجلماعي والفردي

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية -4
املهارة يف البحث يف شبكة االنرتنت عن املواضيع  4-1

املتعلقة بأمهية التدريس لريا، األطفال وابرز 
 املستجدات يف هذا اجملال

 العرو، التقدميية
 ورش العمل.

عر، - -التكليفات والتطبيقات
ومناقشة املقاالت واملعلومات اليت مت 

 احلصول عليها من االنرتنت.
العرو،  --ورش العمل املهارة يف استخدام التقنيات احلديثة. 4-2

 التقدميية
التكليفات والتطبيقات الفردية 

 واجلماعية
 (وجدت إن) املهارات النفسية احلركية -2

التدريبات  -ورش العمل متثيل األدوار من اجل تنمية املفاهيم  5-1
 العملية 

 -ملف اإلجناز –املالحظة املباشرة 

التعلم  -التعلم التعاوين لتصميم واإلنتاج 5-2
النمذجة  -باملمارسة

 واحملاكاة

األنشطة - ات البحثيةيفللتكا
 ملف اإلجناز  -االلكرتونية

 املناقشة واملشاركة اجلماعية التحليل  والرتكيب واملقارنة 5-3
 العرو، التقدميية

األنشطة - ات البحثيةيفللتكا
 ملف اإلجناز -االلكرتونية

التعلم  -حل املشكالت املهارات البحثية 5-4
النمذجة  -باملمارسة

 واحملاكاة

 ملف اإلجناز -ات البحثيةيفللتكا

 
 :جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي .54
اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، : مثال) مهام التقومي املطلوبة م

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

 %22 أسبوعكل  أعمال فردية: أوراق العمل والتقارير املكتوبة. 1
 %22 كل أسبوعني مرة أنشطة حبثية مجاعية تعاونية. 2

 %12 األسبوع التاسع عر، تقدميي باور بوينت. 
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 %12 األسبوع الرابع عشر  تصميم قصة حركية. 4
 %42 هناية الفصل االختبار النهائي 5

 :ودعمهم للطالب األكادميي رشاداالد. 
إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  ترتيبات

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
كما  يتم ختصيص   أسبوعياساعات  3وفق اجلدول ال مين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل  األكادميي واإلرشاداالستشارات 

 .املت امن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة االلكرتوينوسائل للتواصل 
 التعّلم مصادر .طط
 :الكتب املقررة املطلوبة – يف قائمة–أدرج. 2

 .التفكري يف الرياضيات أنشطة إثرائية، مرك  ديبونو لتعليم التفكري : عمان( تعليم 2212ل عام، حنان ) آ -
 .األردن-التفكري: مستوياته تطبيقاته دار الفكر( 2221)جروان، فتحي عبد الرمحن -
 .، مكتبة الشقري للنشرتعليم التفكري(2221إبراهيم )، حلارثيا -
 الطفولة ، مكتبة األسرة ، القاهرة .( أسس بناء القيم اخللقية يف مرحلة  2222الديب، أمرية ) -
 .( : الرتبية االجتماعية والدينية يف ريا، األطفال ،دار املسرية  ، األردن 2221) عبد القادر شريف ،السيد -

 .القاهرة-دار الفكر العريب، التفوق العقلي اإلبداعي (2222) زكرياالشربيين،  -
 .( تنمية املفاهيم االجتماعية واألخالقية والدينية يف الطفولة املبكرة ، دار الفكر، األردن 2222عبد احلميد )  العناين، حنان -
 عمان . ،( النمو النفسي لألطفال ، دار الفكر 2223عفاف )  ،عويس -
 بريوت( منو القيم واالجتاهات عند طفل ما قبل املدرسة ، دار املبتدأ للطباعة ،  1223غ اوي، زهري ) -

 ة.القاهر -دار الفكر العريب الطفل و مهارات التفكري (2221)مصطفى ،فهيم -
 (:تنمية املفاهيم الدينية واخللقية واالجتماعية لدى األطفال ، عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.2211يوسف،  ثناء ) -

 (:وغريهااجملالت العلمية والتقارير ) املواد املرجعية األساسية – يف قائمة–أدرج .2
(. فاعلية استخدام احلاسنوب يف تندريس الرياضنيات علنى التحصنيل الدراسني والتفكنري 2214ال هراين، بدرية ضيف هللا. ) - -

 االستداليل واالجتاه حنوها، رسالة دكتوراه منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة املكرمة.
 ج العريب.جملة رسال اخللي -مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج -
 دراسات يف املناهج وطرق التدريسجملة كلية الرتبية ، جامعة عني ممس ،  -
 جامعة األزهر ، جملة جامعة كلية الرتبية . ،كلية الرتبية -
 جامعة البحرين. -كلية الرتبية -
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 جمللس العريب للموهوبني واملتفوقني ، عمان : األردنا -
 .القاهرة ، اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم كلية اآلداب والعلوم الرتبوية ، كلية البنات ، -
 كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، جملة جسنت. -
 جامعة عني ممس، جملة القراءة واملعرفة. -كلية الرتبية -

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

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_library القرى أم جبامعة هللا عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة -
 /http://www.abegs.org/Aportal اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب -
 /http://www.gaserc.edu.kw اخلليج بدول الرتبوية للبحوث العريب املرك  -
 /http://www.cpfdc.gov.sa  السعودية العربية اململكة يف التعليم مناهج لتطوير الشامل املشروع -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 .بالعابدية هللا عبد امللك مبكتبة املتاحة املعلومات قواعد -
 (ERIC)    الرتبوية واملعلومات املصادر مرك  -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -
- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
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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، واألسطوانات املدجمةأدرج أي . 4
  السبورة الذكية- مايكروسوفت أوفيس - تطبيقات جوجل-
 املطلوبة املرافق .ظظ

 القاعات داخل املقاعد عدد)أي  واملختربات الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 
 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة ،وعدد واملختربات الدراسية
 (:قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها) املباين .32

 دراسية جمه ة تقنياقاعات  -
 معامل القسم والكلية -

اخلاصة  اآليلاحلاسب  أجهزةاستخدام  (:أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها) مصادر تقنية .31
 الشخصية

 .أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر أو التقدميةالداتا شو للعرو،  أجه ةاستخدام -
 السبورات الذكية-

 (:مثل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربيه خاصة، فاذكرها، وأرفق قائمة هبا: حددها) أخرىمصادر  .33
 توفر شبكة االنرتنت

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .زز
 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس .32

 .ملا مت وتقبله واستيعابهاملقرر وفهمه  أستاذ بأداء وقناعتهرضا الطالب  تقيس مدى ةاستبان -
 الراجعة.للحصول على التغذية  ةاستبان -
 .مقابلة عينة من طالب املقرر -

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم -
 نتائج الطالب- -

http://kacst.summon.serialssolutions.com/
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 سجالت االجناز- -
 ملف تقومي املقرر -
  األقرانتقومي -
 التقييم الذايت -
 .استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية -
 دعم النظراء -
 ر.استطالع أراء ال مالء املشاركني يف تدريس املقر -
 يف املقرر توظيفهمتابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم اللغة االجنليزية والعمل على  :إجراء لتطوير التدريس .33

 ملف التدريس -
 ت العلميةاالسمينار  -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية -
 الجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات)دعم النظراء(ا- -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين -
تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس : مثل)  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب .37

 (:دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرىمستقلني ،والتبادل بصورة 
 الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم أعمالتدقيق ومراجعة عينة من  -
 أخرىالتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة  -
 ال مالء الذين يدرسون نفس املقرراملشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني  -
مراجعة دورية للمقرر من  :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره .31

 قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا
 .حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة باملقرر -
 .االستفادة من أراء املختصني يف العمل الرتبوي -
 .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 تاثلة يف جامعات أخرى -
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 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 (2اسم املقرر: تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم )  
 2-020260133 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة أم القرى  سم املؤسسة التعليمية:ا 1/4/2214 تاريخ التوصيف: 
 قسم املناهج وطرق التدريس --كلية الرتبية      القسم: /لكليةا
 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه  

 2-020260133( 1. اسم املقرر الدراسي ورم ه: تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم )1
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان 2
 املاجستري يف املناهج وتقنيات التعليم . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الثالث 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5
 قرر )إن وجدت(: ال يوجد. املتطلبات املت امنة مع هذا امل6
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: مجيع فروع ومقرات جامعة أم القرى1

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:4
 

 42 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية
    

 12 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين
    

 12 النسبة: √ مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم 
    
  النسبة:  باملراسلة

    
  النسبة:  أخرى

 

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

وسبل  يهدف هذا املقرر إىل تعريف طلبة الدراسات العليا بأفضل املمارسات للتقنيات احلديثة يف جمال املعلومات واالتصاالت
ة من أجل حتسني التنمية املهنية للمعلمني وخلق بيئة تعليمية تعلمية خالقة من خالل توظيف أحدث يميتوظيفها يف العملية التعل

 تقنيات املعلومات واالتصاالت وتطوير السياسات واالسرتاتيجيات واألنشطة املناسبة لذلك.
 قرر أن يكون قادرا على:ويتوقع من طلبة الدراسات العليا بنهاية دراسة هذا امل

 معرفة أشهر تقنيات املعلومات واالتصاالت واليت من شأهنا االسهام يف عملييت التعليم والتعلم. -
 استخدام أوعية املعلومات املختلفة والبحث فيها وتوظيفها يف جماالت التعليم املختلفة -
 استخدام تطبيقات االتصاالت احلديثة على حنو فعال يف جماالت التعليم  -
 التوصل العلمي والنشر واالستفادة من االنفتاح املعريف -
 تنمية مهارات البحث واالكتشاف والتواصل العلمي -
 التعليم. حتليل وتنظيم املعلومات واستخدام التقنيات احلديثة يف تصنيفها واستخدامها بشكل مرن وفعال يف جمال -

 املقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2
 حدث تقنيات املعلومات واالتصاالت  وتضمينها يف املقرراملراجعة املستمرة أل -
 ر الدراسات ونتائج املؤمترات ذات العالقةخمراجعة آ -
 ال مالء يف التخصصعقد لقاءات يف هناية كل عام ملراجعة وتبادل اخلربات مع  -
 االستفادة من التغذية الراجعة من قبل طلبة الدراسات العليا -
 

 ليل الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودوصف املقرر الدراسي  .ص
يهتم هذا املقرر بتنمية اجلوانب املعرفية واخلربات العملية يف استخدام وتوظيف تقنيات املعلومات واالتصاالت يف عملييت التعليم 

املتمثلة يف  2232والتعلم. واالستفادة  من التطبيقات واألدوات احلديثة يف تصميم بيئات تعليمية خالقة ومتالئمة مع رؤية اململكة 
التقنيات احلديثة يف رفع كفاءة األداء التعليمي يف اململكة وفق املعايري الرتبوية العاملية. كما يهدف املقرر إلكساب االستفادة من 
ربات واملعلومات وإكساهبم واالستفادة من االنفتاح املعريف يف عمليات البحث والتواصل وتبادل اخل لرقميا النشرالطلبة مهارات 

 املعرفة من خالل تطبيقات عملية وتقدمي مناذج عاملية وإقليمية ملهمة. قتصادا مهارات
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 ملوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:ا
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

مقدمة يف أمهية املعلومات واالتصاالت يف التعليم، وتناول بعض املفاهيم ذات  -
 العالقة 

1 2 

االتصاالت، املفهوم، والتطور ، ،ابرز مالمح التغيري على العملية التعليمية نتيجة  -
 الثورة التقنية يف االتصاالت 

1 2 

املعلومات ، املفهوم ، والتطور يف الشكل واملضمون وطرق نقلها وخت ينها، ودور  -
 التقنيات احلديثة يف زيادة الفاعلية

1 2 

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

 واالخالقي للنشر والتوثيق،  مهارات النشر الرقمي.
1 2 

 تطبيقات عملية للتقنيات احلديثة للمعلومات واستخداماهتا يف التعليم  -
 ك ...(يرافجاالنفو )العرو، التفاعلية/  -

2 4 

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

2 4 

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

1 2 

 2 1 هوم، األمهية ، أبرز القضايا الثقافية واالجتماعية  فالرقمية: املاملواطنة  -
 2 1 املعايري العاملية لكفايات تقنيات املعلومات واالتصاالت اخلاصة باملعلم والطالب  -
 2 1 األمناط التعليمية احلديثة يف ضوء استخدام تقنية املعلومات واالتصاالت يف التعليم -
 4 2 استخدامات اجلواالت الذكية يف التعليم، األمهية ، األسس، املهارات  -
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32  4 4  16 ساعات التدريس الفعلية

 32  4 4  16 الساعات املعتمدة
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 .التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: املتوقع أربع ساعاتعدد ساعات الدراسة / 

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

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

االت واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جم
 التعلم.

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 2
 األسئلة الشفوية عصف ذهين معرفة ابرز التغريات والتطور يف أشكال املعلومات 1-1
 االختبارات مناقشة وحوار التعرف على التطور يف أوعية خت ين ونقل املعلومات 1-2
 األنشطة االلكرتونية تعلم تعاوين التعرف على أشكال االتصال التعليمي 1-3
 التكاليف البحثية مناقشة التعرف على أمهية التقنيات احلديثة 1-4
 األنشطة االلكرتونية جمموعات صغرية التعرف على العالقة بني املعلومات واالتصاالت والتعليم 
 املهارات املعرفية 1
 األنشطة االلكرتونية التعلم التشاركي شكاهلا املختلفبني جمموعة من املعلومات وفقا أل يقارن 2-1
 التكاليف البحثية حل املشكالت يستنتج الطرق املناسبة لتخ ين املعلومات 2-2
 االختبارات اخلرائط الذهنية شكال خمتلفة لالتصالأيقارن بني  2-3
 املشاريع الطالبية التعلم البنائي خمتلف من املعلوماتينتج الطالب أشكاال  2-4
 االلكرتونية األنشطة التعلم التشاركي يتواصل باستخدام التقنيات احلديثة مع مصادر خمتلفة للمعلومات 2-5
 املشاريع الطالبية حل املشكالت يوظف الطالب التقنيات احلديثة يف تطوير ونشر املعلومة 2-6
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 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 املالحظة املقننة التعلم التعاوين املشاركة يف جمموعات عمل صغرية الكرتونيا 3-1
التعلم الذايت لبعض املفاهيم واملهارات من خالل استخدام وسائل  3-2

 االتصال املختلفة
 املشاريع الطالبية حل املشكالت

 االختبارات احلوار واملناقشة التعلم التعاوينخالقيات أااللت ام ب 3-3
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 املالحظة املقننة التعلم التشاركي القدرة على استخدام وسائل اتصال خمتلفة 4-1
 األسئلة الشفوية حل املشكالت القدرة على البحث والوصول وتقييم املعلومات 4-2
 القدرة على التعامل مع اشكال املعلومات املختلفة )تطوير| خت ين 4-3

 |نشر(
 املشاريع الطالبية حل املشكالت

 املالحظة املقننة احلوار واملناقشة متالك مهارات احلوار االلكرتوينا 4-3
 األنشطة االلكرتونية التعلم التشاركي نظمة إدارة التعلمألقدرة على التعامل مع ا 4-5
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2
 املالحظة املقننة احلوار واملناقشة حرتام اآلراء املختلفةا 5-1
 االختبارات احلوار واملناقشة االلت ام بقوانني النشر 5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .55
كتابة مقال، خطابة، تقدمي مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي،   م

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

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

املشاركة يف نشاط الكرتوين أكادميي )مؤمتر| دورة | ورشة| حلقة نقاش( وتقدمي تقرير  2
 عن طبيعة املشاركة )عمل فردي(

 15 

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

استخدام وسائل النشر  –ختبار عملي يف )إنتاج وتطوير املعلومات الرقمية التفاعلية ا 4
 االلكرتونية

 15 

 42 خرياأل ختبار نظري هنائيا 5
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ظ
( ساعات أسبوعية الستقبال ومساعدة الطالب، كما يتم ختصيص 4خيصص كل عضو هيئة تدريس ساعات مكتبية تقدر ب)

 ساعات للتواصل االلكرتوين املت امن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة للمهمة 
 

 مصادر التعّلم .عع
 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .2
 (. املقررات االلكرتونية، تصميمها، إنتاجها، تطبيقها، تقوميها، القاهرة: عامل الكتب.1001زاهر )إمساعيل، الغريب  -
( التعليم الفعال بالتكنولوجيا يف مراحل التعليم العايل /أسس النجاح. 1003أ دبليو، طوين & بول، كاري ) -

 . الرياض: مكتبة العبيكان
األردن: عمان، دار  ،2تكنولوجيا التعليم يف عصر املعلوماتية، ط(. مستحدثات 1003، وليد سامل )ياحللفاو  -

 .الفكر
 (. كفايات التعليم االلكرتوين، القاهرة: دار الكتاب اجلامعي.1007زين العابدين، حممد حممود ) -
 (. منظومة التعليم عرب الشبكات، القاهرة : عامل الكتب.1021عبد احلميد، حممد ) -
 (. تكنولوجيا التعليم: األسس والتطبيقات. الرياض: مكتبة الرشد.1022حصة. )العبيد، أفنان& الشايع،  -
 (. التعليم االلكرتوين األسس والتطبيقات: دار السحاب للنشر والتوزيع.1002املوسى، عبدهللا ) -
 (. التعليم االلكرتوين عرب شبكة االنرتنت، القاهرة: الدار املصرية اللبنانية.1002اهلادى، حممد حممد ) -

- Learning -(2018). Distance Learning, E Hoyos, Veronica Silverman, Jason,
and Blended Learning in Mathematics Education, International Trends in 
Research and Development, Springer. 

- (2015). New Trends in Networking, Computing,  Tarek Sobh, Khaled Elleithy
earning, Systems Sciences, and Engineering (Lecture Notes in Electrical l-E

Engineering), Springer. 
 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: -يف قائمة  –أدرج  .2
 http://emag.mans.edu.egجامعة املنصورة   -جملة التعليم اإللكرتوين  -
 جملة اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم -

 احلاسباتلنظم املعلومات وتكنولوجيا  اجلمعية املصرية -
http://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/Arabic_Template.htm 

http://emag.mans.edu.eg/
http://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/Arabic_Template.htm
http://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/Arabic_Template.htm
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- The Electronic Journal of e-Learning  http://www.ejel.org/main.html 
- E-Learning and Digital Media  http://journals.sagepub.com/home/ldm 

- Research in Learning Technology (RLT) https://journal.alt.ac.uk/index.php/rlt 
- Internet and Higher Education 

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

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

 https://www.scimagojr.com/journalsearch. 
 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا بالعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   ت التعليمية االلكرتونية املفتوحةاملنصا -
- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 

http://www.ejel.org/main.html
http://journals.sagepub.com/home/ldm
https://journal.alt.ac.uk/index.php/rlt
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=16965&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17645&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17645&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=17645&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400158815&tip=sid&clean=0
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- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 

http://pqdtopen.proquest.com/search.html 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:أدرج أي . 4

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

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

 واملختربات، وعدد أجه ة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العر،، واملعامل، وغريها(: .34

( 22اليل متصل بشبكة االنرتنت جبودة عالية، حبيث ال يتجاوز عدد الدارسني يف الشعبة الواحدة )يتطلب تدريس هذا املقرر وجود معمل للحاسب ا
 طالب كحد أقصى.

 مصادر تقنية )أدوات عر، البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .35
 حيتاج هذا املقرر وجود أجه ة العر،  وكذلك ربط أجه ة الطالب بشبكة الستخدام التدريس الشبكي االلكرتوين 

 
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهي ات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  .36

 ، مرك تعلم ، مكتبة الكرتونية ، مستودع رقمي لالعمالاستديو لتطوير وإنتاج أنواع الوسائط املتعددة جبودة عالية 
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .سس

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .32
 استخدام االستبانات الرقمية، الورقية  يف أوقات متفرقة من الفصل الدراسي -
 حتليل نتائج االختبارات  -
 املالحظة -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .42
 االهتمام بتقرير املقرر ومناقشته بشكل مجاعي مع زمالء التخصص -

 إجراءات تطوير التدريس: .41
 املهين ل الء التخصصإنشاء وسيلة إتصال خمصصة للتطوير  -عقد لقاءات دورية مع زمالء التخصص لبحث الصعوبات وطرق التغلب عليها -
 متابعة ما يستجد  -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  .42
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 ماعي التصحيح اجل -
 عمال الطالبختيار عينات عشوائية ألا -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .43
 حتديث املراجع واملواضيع اخلاصة باملقرر باستمرار مبا يتناسب مع املستحدثات التقنية يف علم املعلومات واالتصاالت 
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 توصيف املقرر الدراسي
 
 

 

 الصفوف األولية تعليم يفحلقة حبث  اسم املقرر:
 2-020261434 رمز املقرر:
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 دراسي مقرر توصيف منوذج
 جامعة أم القرى   :التعليمية املؤسسة اسم ه1442/   16/2  :التوصيف تاريخ

 املناهج وطرق التدريس / الرتبية  :القسم /الكلية
 عنه عامة ومعلومات الدراسي باملقرر التعريف
 الصفوف األولية تعليم حلقة حبث يف : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 2
 )ساعتان(1: املعتمدة الساعات عدد. 1

  املاجستري مناهج وطرق تدريس الصفوف األولية: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربنامج
 (الربامج هذه بكل قائمة إعداد من بدالً  هذا بنين  برامج، عدة يف عام مقرر وجود حال يف)
 الثالث املستوى: الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4
 طرق تدريس الصفوف األولية -مناهج الصفوف األولية  (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 2
  (:وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 3
 ال اهر( –املقر الرئيس للجامعة )العابدية : التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7
 (:ينطبق ما كل اخرت) املتبع الدراسة منط. 1

 %42 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات -أ
    

 %12 :النسبة √ اإللكرتوين التعليم -ب
    

 %12 :النسبة √ (اإلنرتنت طريق وعن تقليدي) مدمج تعليم -ج
    

  :النسبة  باملراسلة -د
    

   :النسبة  أخرى -ه
 :تعليقات

 .%42 سيتم التدريس داخل القاعة املخصصة بنسبة  -
 .%12سيتم توظيف التقنية ب يارة بعض املواقع البحثية املتخصصة العاملية بنسبة  -
 .%12االلكرتوين لتسليم الواجبات او االجابة على استبانات التقومي او االختبارات بنسبة تفعيل التعلم  -
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 .املراسالت اإللكرتونية عرب مواقع التواصل االجتماعي واالمييل حتت مظلة التعليم املدمج الستخدام اإلنرتنت -
 مهارات كتابة البحث العلمي.بعة يف زيارة ميدانية لبعض مدارس التعليم العام  ملعرفة النماذج واجملاالت  املت -

 األهداف .ن
 الرئيس؟ املقرر هدف ما -2

ن   مالبحثية والنقديةإكساب طلبة املاجستري يف املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية املعارف واملهارات األدائية يهدف املقرر إىل 
للوقوف على مشكالته، ومن مث إعداد وكتابة خطة حبث تعليم وتعلم  الصفوف األولية، ال جم خطوات البحث العلمي، وتقصيخالل 

املاجستري يف طالب  من ويُتوقع .ةلكرتونييف املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية  واالستفادة من قواعد املعلومات الرتبوية اإل
 يكون قادراً على: أن -يف هناية دراسته هلذا املقرر  -املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية 

 دراسة املفاهيم واملصطلحات يف أحباث تدريس الصفوف األولية. -
 توظيف وتطبيق مفاهيم البحث العلمي يف حتسني واقع تدريس الصفوف األولية. -
 تطبيق مهارات البحث العلمي يف معاجلة مشكالت تدريس الصفوف األولية. -
 تدريس الصفوف األولية.دراسة وحتليل عناصر البحث العلمي  وتوظيفها يف جمال املناهج وطرق  -
 التعرف على معايري ومؤشرات عناصر البحث العلمي.  -
 التعرف األخطاء الشائعة يف حبوث تدريس الصفوف األولية. -
 التعرف معايري نقد الدراسات والبحوث العلمية يف املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية. -
 ريس الصفوف األولية.التعرف على االجتاهات العاملية يف حبوث املناهج وطرق تد -
 استخدام مصادر املعرفة املختلفة يف حبوث املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية. -
 تصميم خطة حبث يف جمال املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية. -
ت أو )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلوما الدراسي. وحتسني املقررلتطوير  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -1

 كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   يف احملتوىمراجع اإلنرتنت، والتغيريات 
 .التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسييف  احلديثة املراجع استخدام -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية.االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف  -
 لتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما يتعلق باملقرر.تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت لتفعيل  -
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
يف التواصنننل منننع مراكننن  االحبننناث واكادميينننات البحنننث العلمننني واملكتبنننات الرقمينننة لالسنننتفادة منننن  بوتينننةالسنننتعانة بالشنننبكة العنكا -

 مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال تدريس الصفوف األولية.
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 لأو دلياملقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية  وصف .ض
 الربنامج(. 

وكتابة خطط حبوث وإعداد تصميم لدى طالب الدراسات العليا ، للتمكن من تنمية املهارات البحثية يعين املقرر ب :للمقرر عام وصف
وتنمية االجتاهات البحثية احلديثة حنو حتسني جودة أحباث  باستخدام مناهج البحث العلمي ، تدريس الصفوف األولية  أصيلة يف جمال 

 تدريس الصفوف األولية.
 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .56

 التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة
 1 2 التعرف على الطلبة، وتوضيح خطة تدريس املقرر وأنشطته. -
 1 2 مفاهيم ومصطلحات يف حبوث املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية. -
 1 2 وطرق تدريس الصفوف األولية.عناصر البحث العلمي يف جمال املناهج  -
عناصر ومكونات بناء اخلطة البحثية يف املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية.  -

حتديد  -بناء املقدمة -حتديد املشكلة الفصل األول: املدخل إىل الدراسة:
  الفصل الثاين: أدبيات الدراسة:األمهية واحلدود واملصطلحات.  -األهداف

: الفصل الثالث: إجراءات الدراسة امليدانيةاإلطار النظري والدراسات السابقة، 
املقدمة/ منهج البحث ومتغرياته/ اجملتمع والعينة/ األداة وسبل بائها وضبطها/ 

 إجراءات تطبيق الدراسة امليدانية/ األساليب اإلحصائي(

1 4 

 1 2 الصفوف األولية.األدب الرتبوي يف حبوث جمال املناهج وطرق تدريس  -
 1 2 معايري ومؤشرات عناصر البحث العلمي . -
 1 2 األخطاء الشائعة يف حبوث جمال املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية. -
 1 2 التوجهات العاملية يف حبوث جمال املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية. -
 4 1 تدريس الصفوف األولية.نقد الدراسات والبحوث العلمية يف جمال املناهج وطرق  -
استخدام مصادر املعرفة املختلفة يف البحوث العلمية يف جمال املناهج وطرق  -

 تدريس الصفوف األولية.
1 4 

 3 3 بناء خطة حبثية  يف جمال املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية. -
   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .51
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو أو معامل إضافية دروس حماضرات 
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 32 2 6   24 الفعلية التدريس ساعات
 32     32 املعتمدة الساعات
 

 :أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .54
 ساعتان يقضيها الطالب يف املكتبة إلجناز التكليفات اخلاصة باملقرر .

 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .52
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

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

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
 الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 التدريس اسرتاتيجيات
 للمقرر

 التقومي طرق

 املعرفة -2
مفهوم ) خطة البحث ، تقرير البحث ، أنواع البحوث ،  1-1

جمتمع الدراسة ، العينات ، األدوات ، املنهج الوصفي ، 
 املنهج التجرييب ...(

 -أوراق عمل–تقارير حبثية  التعلم التعاوين
 االختبار

 أوراق عمل–تقارير حبثية  القائم على املشكالتالتعلم  معايري ومؤشرات عناصر البحث العلمي . 1-2
مناذج من األخطاء الشائعة يف أحباث تدريس الصفوف  1-3

 األولية.
احملاضرة  -العصف الذهين

 واملناقشة
 أوراق عمل–تقارير حبثية 

العرو،  -احملاضرة واملناقشة معايري نقد دراسات وأحباث تدريس الصفوف األولية. 1-4
 التقدميية

 أوراق عمل–تقارير حبثية 

تدريس الصفوف معرفة التوجهات البحثية يف حبوث  1-5
 عامليا وعربياً. األولية 

 احملاضرة -التعلم التعاوين
 واملناقشة

 أوراق عمل–تقارير حبثية 
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 أوراق عمل–تقارير حبثية  حل املشكالت .األداء على املرتك  البحث حتديد مؤشرات 2-1
 املهارات املعرفية -1

مهارة إعداد البحث العلمي املتمي  يف تدريس الصفوف  2-2
 األولية.

التعلم  -املناقشة واحلوار
 التعاوين والتشاركي

 حتليل األداء. -املالحظة

 أوراق عمل–تقارير حبثية  النمذجة واحملاكاة مهارة كتابة التقارير البحثية األصيلة. 2-3
تدريس الصفوف  مهارة حتليل ونقد البحوث العلمية يف 2-4

 األولية.
العصف  -حل املشكالت
 الذهين

 أوراق عمل–تقارير حبثية 

مهارة استخدام مصادر املعرفة يف أحباث تدريس الصفوف  2-5
 األولية.

التعلم -املناقشة واحلوار 
 الذايت

 تصميم حبث علمي

تدريس الصفوف تصميم منهجية البحث العلمي يف  2-6
 األولية.

لتعلم ا -البحث اجلماعي
 التعاوين والتشاركي

 األنشطة البحثية

مهارة كتابة البحث العلمي يف جمال تدريس الصفوف  2-1
 األولية.

 تصميم حبث علمي  التعلم الذايت

 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات -3
 املالحظة املناقشة والعمل يف جمموعات احلوار والنقاش العلمي البناءمهارات  3-1
 املالحظة املناقشة والعمل يف جمموعات مهارات احرتام اآلخر. 3-2
قوائم تقومي ذايت  -املالحظة حل املشكالت مهارات التعلم الذايت واملستمر. 3-3

 للمجموعات .
املناقشة - التعلم التعاوين مهارة النقد املوضوعي. 3-4

 واملشاركة اجلماعية
 املالحظة املباشرة

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين .اجلماعي ضمن جمموعات تعاونيةمهارة العمل  3-5
3-6    

املناقشة واحلوار واملشاركة  مهارات االنصات الفعال   3-1
 اجلماعية

 املالحظة املباشرة املقننة

 مهارات التعاون  والعمل اجلماعي  3-4
 

 التعلم التعاوين -ورش العمل
 املناقشة واملشاركة اجلماعية-

تقومي االعمال اجلماعية 
 املالحظة املباشرة  -يةوالفرد
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 يةالتكليفات البحث

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-2
 البحوث الفردية واجلماعية. احلوار واملناقشة .  املنافسة 3-12
 املالحظة املباشرة حل املشكالت  املبادرة واملبادأة 3-11
املناقشة -حل املشكالت  اختاذ القرار 3-12

 واملشاركة اجلماعية
  التكليفات البحثية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية -4
 التدريب العملي ورش العمل تدريس الصفوف األولية.تصميم البحوث يف جمال  4-1
 التدريب العملي ورش العمل تدريس الصفوف األولية.بناء خطة حبث يف  4-2
 البحوث الفردية التدريب العملي التعامل مع مراك  ومصادر املعلومات الرتبوية االلكرتونية 4-3
 املالحظة التعلم النشط ورش عمل  .استخدام الربامج التقنية يف معاجلة البيانات 4-4

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات -2
املناقشة - التعلم التعاوين النقد البناء 5-1

 واملشاركة اجلماعية
  –املالحظة املباشرة 
 - التكليفات البحثية

التعلم  -النمذجة  واحملاكاة مهارات كتابة البحث العلمي  5-2
 حل املشكالت-باملمارسة

 البحثيةوالتقارير التكليفات 

 التقارير البحثية ةاحلوار واملناقش .مهارة كتابة التقارير البحثية األصيلة 5-3
 األسئلة الشفهية ةاحلوار واملناقش مهارة اإللقاء والعر،.  5-6

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .62
 تقدمي خطابة، مقال، كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %2 الثالث تصميم خريطة مفاهيم يف مصطلحات ومفاهيم أحباث تدريس الصفوف األولية. 1
 %20 اخلامس كتابة تقرير عن معايري ومؤشرات عناصر البحث العلمي.  2
 %2 السابع تدريس الصفوف األولية.كتابة تقرير عن األخطاء الشائعة يف حبوث  3
 %20 التاسع األولية.تدريس الصفوف نقد وتقومي دراسات يف  4
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 %10 احلادي عشر تدريس الصفوف األولية.تصميم خطة حبث يف  5
 %20 الثاين عشر تقومي خطة حبث األقران يف اجملموعة. 6
 %40 السادس عشر اختبار هنائي 4
 %200 اجملموع 2

 ودعمهم للطالب األكادميي دد. اإلرشا
إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  ترتيبات

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

 ساعات أسبوعيا.3التدريس مبعدل  وفق اجلدول ال مين للساعات املكتبية لعضو هيئة االستشارات واإلرشاد األكادميي -
 التواصل عرب وسائل االتصال االلكرتوين املت امن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة. -
 لربيد االلكرتوين.وااالجتماعي  التواصل عرب مواقع التواصل -
 التعّلم مصادر .فف

 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج .2
 ؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. عمان: محث العلمي. لبأساسيات ا –م(. مناهج البحث العلمي 2226)أبو زينة، فريد. وآخرون.  -
 والتوزيع.دار امليسرة للنشر عمان: م(. مناهج البحث الكمي والنوعي واملختلط. 2213أبو عالم، رجاء. ) -
 .دار النشر للجامعات ، مصر:6طم(. مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية. 2221أبو عالم، رجاء ) -
 1(. توجيهات أولية يف أسس البحث العلمي وماهيته وخطواته، ط2215البداوي، بشرى، ) -
، عمان: دار الفكر 14(. البحث العلمي مفهومه وادواته واساليبه، ط2212عبيدات، ذوقان  عدس، عبد الرمحن  عبد احلق، كايد ) -

 ناشرون وموزعون.
 العبيكان.  ، الريا،:دخل اىل البحث يف العلوم السلوكية(. امل2211العساف، صاحل محد ) -

دار املسرية للطباعة والنشر ، عمان  ( :البحث العلمي واستخدام مصادر املعلومات التقليدية وااللكرتونية ،2214قنديلجي، عامر) -
 االردن .

 الكتاب.دار عامل  الرتبوية، القاهرة:شائعة يف البحوث  (. أخطاء2213)حسني. كوثر   كوجك، -
الندر  القناهرة: واخنرون،كوثر كوجنك   ترمجة:، والرتبوية االجتماعية( مناهج البحث يف العلوم م1222لورانس ) ومانيون،لويس  كوهني، -

 .العربية للنشر والتوزيع
 والنشر.(:اساليب البحث العلمي يف العلوم االنسانية واالجتماعية ، مكتبة دار الثقافة 2211املغريب ،كامل حممد ) -

 (:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد - قائمة يف – أدرج .1
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 يتاح ألستاذ املقرر اختيار ما يراه مناسبا مع االلتزام حبداثة املراجع و وهلا ملفردات املقرر .
عنداد القنرى منن املعنارف األساسنية يف إم ه(. مندى متكنن طنالب الدراسنات العلينا بكلينة الرتبينة جبامعنة ا1422)احلارثي، فيصل علي،  -

 .املكرمة مكة القرى، ام جامعة الرتبية، كلية: النفس علم خطة البحوث الرتبوية، رسالة ماجستري منشورة، قسم
 ،القرى أم جبامعة الرتبية بكلية العليا الدراسات طالبنناتطالب/  لدى العلمي البحث كتابننةصعوبات (. ه1432) ربيننع سننعيد، طننه، -

 .56العدد  النفس،جملة علم 
 تلجامعاا في لعلياا تسادارلالبة ط دىل يةوبرلتا مننننننننننيم البحننننننننننوثتصا في شائعة م(. " أخطنننننننننناء2211)عفانننننننننننة، عنننننننننن و إمساعيننننننننننل،  -

 11ن م رةلفتا فيبغ ة إلسالمية ا ، اجلامعةيفه"وظت، خالقياتهأ ،مفاهيمه لعلميا ثلبحا رتمؤمالفلسطينية"، ورقة عمل مقدمة اىل" 
 م 2211 مايو 12 –

م(. املهنارات البحثينة لندى طالبنات الدراسنات العلينا يف كلينة الرتبينة جبامعنة امللنك سنعود، حبنث منشنور، 2213)القحطاين، نورة سنعد،  -
 مرك  حبوث الدراسات اإلنسانية، عمادة البحث العلمي، جامعة امللك سعود.

 22-14منؤمتر تطنوير البحنث العلمني يف التعلنيم العنايل،، الرتبويـةإعـداد البحـوث العلميـة مهارات  (:2216لنمري، حنان سرحان) ا -
 املنامة. -، البحرين2216ديسمرب 

(:املهارات الالزمة إلعداد البحوث العلمية للماجستري والدكتوراه يف قسم املناهج ورق التدريس جباعة أم 2212النمري، حنان سرحان)  -
يولينو  4-6/ 1432رجنب  25-23اإلسنالمي بنني الواقنع واملنأمول) القرى، مؤمتر اسرتاتيجيات البحث العلمني يف جامعنات العنامل

 كواالملبور.  -، املعهد العاملي لوحدة األمة اإلسالمية، اجلامعة اإلسالمية مبالي يا2212
 جملة جامعة النجاح لألحباث و العلوم اإلنسانية -
 . جملة كلية الرتبية باملنصورة -
  http://www.almarefh.net/show_content_sub.php جملة املعرفة -
 ( " املؤمتر الرابع "حبوث وجتارب تي ة" 2214جامعة امللك سعود ) -
 القاهرة. -جامعة عني ممس -جملة اجلمعية  العلمية للمناهج وطرق التدريس -
 القاهرة. -جامعة عني ممس -واملعرفةجملة القراءة  -
 القاهرة. -جامعة األزهر -جملة كلية الرتبية -
 جامعة امللك سعود. -كلية الرتبية  -جملة جسنت -
 الكويت -كلية الرتبية  -اجمللة الرتبوية -
 البحرين -كلية الرتبية  -جملة الرتبية -

 وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج. 3
   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php
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 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملرك  العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا بالعابدية. -
 (ERICالرتبوية    )مرك  املصادر واملعلومات  -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -
- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- 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/ 

 :املدجمة واألسطوانات الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-اوفيس ميكروسوفت برنامج ح مة -

http://kacst.summon.serialssolutions.com/
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 الذكية. السبورة -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 .االفرتاضيةالفصول  -
 التطبيقات الذكية.  -

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

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات،
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباين .37

 جمه ة تقنياً. قاعات دراسية -
 معامل الكلية والقسم. -
 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البيانات، عرض أدوات) تقنية مصادر  .31

 استخدام أجه ة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر.( للعرو، (Data Showاستخدام أجه ة الداتا شو  -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان إذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .31

 توفري شبكة )اإلنرتنيت( -
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .شش

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .44
 .مت ملا وتقبله واستيعابه وفهمه أستاذ املقرر، بأداء وقناعته الطالب رضا مدى تقيس استبانة -
 .املقرر طالب من عينة مقابلة -
 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى سرتاتيجياتا .45

 نتائج الطالب -
 اإلجنازسجالت  -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالذايت  التقييم -
 .القاعة الدراسية داخل اللفظي التفاعل لقياس أداة استخدام -
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 .دعم النظراء -
 .املقرر تدريس يف املشاركني ال مالء آراء استطالع -

 :التدريس تطوير إجراءات .43
 والعمل على توظيفه يف املقرر. حبوث تعليم وتعلم الرياضيات لمتابعة ما يستجد يف جما -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 .)دعم النظراء( االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -

 تدريس هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: )مثل الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .47
 (:أخرى مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل مستقلني،
 . القسم من خاصة جلنة بواسطة الطلبة أعمال من عينة ومراجعة تدقيق -
 .أخرى مؤسسة من تدريس طاقم مع االختبارات لتصحيح دوريةً  بصورة التبادل -
 .املقرر نفس يدرسون الذين ال مالء بني والتدقيق التصحيح يف والتبادل املشاركة -

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .41
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا. -
 .باملقرر املرتبطة واملراجع العلمية املصادر حتديث -
 .الرتبوي العمل يف املختصني آراء من االستفادة -
 الدروس، وتطوير وتصميم اخلاصة، التدريس طرق: مثل به الصلة ذات أخرى مقررات يف املقرر هذا من الطالب إفادة مدى تعرف -

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 بناء األنشطة التعليمية للصفوف األولية اسم املقرر:

 2-020261441 رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا ه10/1/2440التوصيف: تاريخ 
 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ه
 (2-020261441)  بناء األنشطة التعليمية للصفوف األولية  . اسم املقرر الدراسي ورمزه:2

 )ساعتان(2 . عدد الساعات املعتمدة:1 .34
 املاجستري يف املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:3 .32

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

 .وليةطرق تدريس الصفوف األ -الصفوف األولية مناهج . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 2 .42
  . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:3 .41
 (ال اهر، املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7 .42

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1
 %42 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .و

    
 %12 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ز
    
 %12 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ح

    
  النسبة:  باملراسلة .ط
    
 أخرى تذكر .ي

  النسبة: 
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 تعليقات:
 .%42 سيتم التدريس داخل القاعة املخصصة بنسبة  -11
 .%12التقنية ب يارة بعض املواقع البحثية املتخصصة العاملية بنسبة  سيتم توظيف -12
 .%12تفعيل التعلم االلكرتوين لتسليم الواجبات او االجابة على استبانات التقومي او االختبارات بنسبة  -13
 نرتنت.يل حتت مظلة التعليم املدمج الستخدام اإلمياملراسالت اإللكرتونية عرب مواقع التواصل االجتماعي واإل -14

 . لبناء واستخدام األنشطة التعليميةزيارة ميدانية لبعض مدارس التعليم العام  ملعرفة النماذج واجملاالت  املتبعة يف األصول الفلسفية 
 األهداف .و

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2
املعنننارف واملهنننارات األدائينننة املرتبطنننة  يف املنننناهج وطنننرق تننندريس الصنننفوف األولينننةاملاجسنننتري طلبنننة  إكسنننابيهننندف هنننذا املقنننرر إىل 

تنمينة املهنارات البحثينة والنقدينة و واإلفادة منها يف جمال التعليم والنتعلم،   بناء األنشطة التعليمية للصفوف األوليةباالجتاهات احلديثة يف 
يف املاجستري  طالب من ويُتوقع ة املتنوعة.العلمية واملستحدثات التكنولوجية يف اجملال، من خالل احلوارات الصفية وااللكرتونية واألنشط

 يكون قادرا على: أن -يف هناية هذا دراسة املقرر -املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية
 .مفهوم األنشطة التعليمية للصفوف األولية ، أهدافها وفوائدهاو  ،مفهوم النشاط بشكل عامحتليل دراسة و  -
 ا.جماالهتو  هاوأنواع هاعناصر و  ،األنشطة التعليمية للصفوف األوليةسس ومعايري اختيار برامج مناقشة أ -
 ها.مصادر تصميم ، ووظائف وخصائص األنشطة التعليمية للصفوف األوليةاستنتاج  -
 .األنشطة التعليمية للصفوف األوليةدراسة وختليل مراحل إعداد وتصميم  -
 األولية) املفهوم واخلصائص والتصميم(مناقشة وتصنيف األنشطة التعليمية االلكرتونية للصفوف  -
 .  بناء األنشطة التعليمية للصفوف األوليةاستعرا، التوجهات البحثية احلديثة يف جمال  -
 يف ضوء االجتاهات البحثية احلديثة وأولوياهتا.بناء األنشطة التعليمية للصفوف األولية تصنيف حبوث  -
 يف ضوء املعايري العلمية للبحوث الرتبوية.بناء األنشطة التعليمية للصفوف األولية حتليل ونقد دراسات علميه يف جمال  -
 . بناء األنشطة التعليمية للصفوف األوليةبناء رؤية مستقبلية الجتاهات دراسات وحبوث  -

نية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتق -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -1
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 .التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسييف  احلديثة املراجع استخدام -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية.االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة  -
لتواصننل بننني أسننتاذ املقننرر والطننالب يف طننرح ومناقشننه كننل مننا يتعلننق تقنيننة املعلومننات وبننرامج تقنيننة االتصنناالت لتفعيننل  -
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 باملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
يف التواصل مع مراك  االحبناث واكادميينات البحنث العلمني واملكتبنات الرقمينة لالسنتفادة  الشبكة العنكبوتيةالستعانة با -

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

 دليل الربنامج(.  بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام وصف املقرر الدراسي  .ط
 

 وصف عام للمقرر:
وتعننرف بننناء األنشننطة التعليميننة للصننفوف األوليننة،  يف احلديثننة بننالوقوف علننى منطلقننات ودواعنني االهتمننام باالجتاهننات يعننىن املقننرر

األسنننس الفلسنننفية السنننتخدامها، وآلينننات توظيفهنننا واسنننتخدامها يف العملينننة التعليمينننة، وتقننندمي رؤينننة مسنننتقبلية لالسنننتفادة منهنننا يف ضنننوء 
 مطالب التنمية ومستجدات العصر. 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .61
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 وتوضيح خطة تدريس املقرر وأنشطته.التعرف على الطلبة،  -
 2 1 .مفهوم األنشطة التعليمية للصفوف األولية ، أهدافها وفوائدها ،مفهوم النشاط بشكل عام -
 2 1 ا.جماالهتو  هاوأنواع هاعناصر و  ،سس ومعايري اختيار برامج األنشطة التعليمية للصفوف األوليةأ -
 2 1 ها.مصادر تصميم ، واألوليةوظائف وخصائص األنشطة التعليمية للصفوف  -
 4 2 ها.مراحل إعداد، و األنشطة التعليمية للصفوف األولية -
 4 2 األنشطة التعليمية االلكرتونية للصفوف األولية) املفهوم واخلصائص والتصميم( -
 4 2 .األنشطة التعليمية للصفوف األوليةالتجارب العاملية واالستفادة منها يف اجلوانب التطبيقية يف  -
ومعرفة التوجهات ، األنشطة التعليمية للصفوف األوليةاالطالع على الدراسات والبحوث عن  -

 .  بناء األنشطة التعليمية للصفوف األوليةالبحثية احلديثة يف جمال 
2 4 

يف ضوء االجتاهات البحثية احلديثة بناء األنشطة التعليمية للصفوف األولية تصنيف حبوث  -
 وحتليلها ونقدها  يف ضوء املعايري العلمية للبحوث الرتبوية.وأولوياهتا، 

2 4 

 4 2 بناء األنشطة التعليمية للصفوف األولية.بناء رؤية مستقبلية الجتاهات دراسات وحبوث  -
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .62
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 2 6 - - 24 التدريس الفعليةساعات 
 32  - - - 32 الساعات املعتمدة

 
 ( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .63

 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة باملقرر
 

 مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها .64

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

مع مالحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر خمرجات  وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة،
 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 -2
مفهوم األنشطة التعليمية  ،مفهوم النشاط بشكل عام 1-1

 .للصفوف األولية ، أهدافها وفوائدها
 -التعلم التعاوين والتشاركي

 احلوار واملناقشة
ملف  -التقارير –أوراق العمل 

 اإلجناز
سس ومعايري اختيار برامج األنشطة التعليمية للصفوف أ 1-2

 ا.جماالهتو  هاوأنواع هاعناصر و  ،األولية
احلوار  -العرو، التقدميية
 واملناقشة

ملف  -التقارير –أوراق العمل 
 االختبار -اإلجناز

ملف  -التقارير –أوراق العمل احلوار  -العصف الذهين، وظائف وخصائص األنشطة التعليمية للصفوف األولية 1-3
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 اإلجناز واملناقشة ها.مصادر تصميم و
 -التعلم التعاوين والتشاركي ها.مراحل إعداد، و األنشطة التعليمية للصفوف األولية 1-4

 العصف الذهين
ملف  -التقارير –أوراق العمل 
 االختبار -اإلجناز

التجارب العاملية واالستفادة منها يف اجلوانب التطبيقية  1-5
 .األنشطة التعليمية للصفوف األوليةيف 

احلوار  -العصف الذهين
 واملناقشة

ملف  -التقارير –أوراق العمل 
 االختبار -اإلجناز

األنشطة التعليمية معرفة التوجهات البحثية يف حبوث  1-6
 عامليا وعربياً. للصفوف األولية

احلوار  -العصف الذهين
 واملناقشة

ملف  -ات البحثيةيفللتكا
 اإلجناز

األنشطة التعليمية االطالع على دراسات وحبوث  1-1
 هات البحثية فيها. ومعرفة التوج، للصفوف األولية

احلوار  -العصف الذهين
 واملناقشة

ملف  -ات البحثيةيفللتكا
 اإلجناز

 اإلدراكيةاملهارات  -1
 االختبارات العصف الذهين  األنشطة التعليمية للصفوف األوليةتصميم بيئات  2-1
التعلم  -احملاكاة والنمذجة .للصفوف األولية اإللكرتونية األنشطة التعليميةتصميم  2-2

 باملمارسة
 -ملف اإلجناز -اختبار األداء

 املالحظة
بناء األنشطة التعليمية للصفوف األولية تصنيف حبوث  2-3

 يف ضوء االجتاهات البحثية احلديثة وأولوياهتا. 
ورش  -اخلرائط الذهنية

 التعلم التعاوين -العمل
ات البحثية يفللتكاألنشطة وا

 وااللكرتونية
  يف األنشطة التعليمية للصفوف األولية وحتليل ونقد 2-4

 ضوء املعايري العلمية للبحوث الرتبوية.
التعلم -حل املشكالت 

 التعاوين والتشاركي
ات البحثية يفللتكاألنشطة وا

 وااللكرتونية
األنشطة التعليمية للصفوف   لبحوثبناء رؤية مستقبلية  2-5

 واستشراف توجهاهتا. األولية
طة اخلري -حل املشكالت

 العصف الذهين -املفاهيمية
ات البحثية يفللتكاألنشطة وا

 وااللكرتونية
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية -3

املناقشة واملشاركة اجلماعية  مهارات واالتصال الفعال   3-1
 واحلوار 

 األسئلة الشفهية -املالحظة

ورش  –حل املشكالت  مهارات التعلم الذايت  3-2
 العمل

 قوائم تقومي ذايت للمجموعات 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 –التعلم التعاوين والتشاركي  مهارات العمل اجلماعي والتعاوين  3-3
 ورش العمل

تقومي األعمال  -املالحظة
 اجلماعية 

العصف  -املناقشة واحلوار مهارات احلوار والنقاش العلمي البناء 3-4
 الذهين 

 األسئلة الشفهية -املالحظة

العرو،  -التعلم التعاوين الوقت بكفاءةمهارة إدارة  3-5
 التقدميية

 ورش العمل

 األسئلة الشفهية -املالحظة

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية -4
التعلم  -احملاكاة والنمذجة .التعليمية للصفوف األوليةاإللكرتونية  األنشطةتصميم  4-1

 ورش العمل -باملمارسة
 -ملف اإلجناز -األداءاختبار 

 املالحظة
التعلم  -احملاكاة والنمذجة التعليمية الرقمية تدريب عملي على األلعاب 4-2

 ورش العمل -باملمارسة
 -ملف اإلجناز -اختبار األداء

 املالحظة
هتيئة البيئة التكيفية والتشاركية لتوظيف األنشطة  

 التعليمية.
التعلم  -احملاكاة والنمذجة

 ورش العمل -باملمارسة
 -ملف اإلجناز -اختبار األداء

 املالحظة
التعلم  -احملاكاة والنمذجة مهارة التعامل مع مراك  ومصادر املعلومات االلكرتونية 4-3

 ورش العمل - -باملمارسة
 -األنشطة االلكرتونية

 ملف اإلجناز -املالحظة
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن -2

التعلم  -احملاكاة والنمذجة والبناءالتصميم  5-1
 ورش العمل - -باملمارسة

 -املالحظة-التطبيقات العملية
 اختبار األداء

التعلم  -احملاكاة والنمذجة التحليل والرتكيب و التصنيف 5-2
 ورش العمل - -باملمارسة

 -املالحظة-التطبيقات العملية
 اختبار األداء

التعلم  -والنمذجةاحملاكاة  املهارات البحثية 5-3
 ورش العمل - -باملمارسة

 -التقارير-التكليفات البحثية
 أوراق العمل

 املالحظة ورش العمل -التعلم التعاوين  اإللقاء والعر،. 5-4
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  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .65
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

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

 النهائي
 %5 خالل الفصل واملداخالت واملناقشة املشاركة 1
 %12 الرابع -الثالث -الثاين–األول  إعداد تقارير وأوراق العمل واألعمال البحثية الفردية 2
 %12 السادس .للصفوف األولية اإللكرتونية األنشطة التعليميةتصميم  3
 %22 السابع االختبار النصفي 4
 %5 الثامن . األنشطة التعليمية للصفوف األوليةتصميم بيئات  5

التجارب العاملية واالستفادة منها يف اجلوانب التطبيقية يف حبث مجاعي) 6
 (األنشطة التعليمية للصفوف األولية

 %5 التاسع

األنشطة  يف احلديثة تناولت االجتاهاتعر، لبحوث ودارسات  1
 .وحتليلها التعليمية للصفوف األولية

 %5 العاشر

4 
األنشطة التعليمية للصفوف االطالع على الدراسات والبحوث عن 

ومعرفة التوجهات البحثية احلديثة فيها وتصنيفها ونقدها يف ، األولية
 ضوء املعايري العلمية للبحوث الرتبوية.  

 %5 الثاين عشر -عشراحلادي 

بناء األنشطة التعليمية بناء رؤية مستقبلية الجتاهات دراسات وحبوث  2
 للصفوف األولية.

 %5 الرابع عشر

 %32 السادس عشر االختبار النهائي 12
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ع

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

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

 مصادر التعّلم .كك
 :أدرج الكتب املقررة املطلوبة .1

 دار وائل.مناهج وأساليب التدريس يف الرتبية اخلاصة. عمان :  -(2223خلطيب ، مجال  مين احلديدي )ا -
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 ( األنشطة يف ريا، األطفال.  القاهرة :دار الفكر العريب .  2221خليل ،ع ة )  -
 ، الريا، : مكتبة الرشد.4(. مدخل للمناهج وطرق التدريس. ط2214اخلليفة، حسن جعفر ) -
 (. مصادر التعلم اإللكرتوين: األفراد والوسائط، القاهرة: دار السحاب.2215مخيس، حممد عطية ) -
الريا، : مكتبة  (. النشاط املدرسي والفكر النبوي املعاصر.2215د، سعيد حممد وعبد احلميد صربي جاب هللا)السعي -

 الرشد.
 (. منظومة التعليم عرب الشبكات، القاهرة : عامل الكتب.2212عبد احلميد، حممد ) -
 ريب.(. تكنولوجيا التعليم االلكرتوين، القاهرة: دار الفكر الع2224ع مي نبيل، جاد ) -
  ( الربنامج الرتبوي الفردي. الريا،  : األكادميية العربية للرتبية اخلاصة.2224هارون، صاحل عبد هللا )  -
 ، عمان : دار املسرية.5(. اسس بناء املناهج وتنظيماهتا. ط2212الوكيل، حلمي أمحد وحممد أمني املفيت) -

 والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية 1 
   wageehelmorssi(.تصنيفات األنشطة الصفية للفصول االولية. سبتمرب 4  -2212صاحل ، شعيب و وجيه املرسي ) -
 جملة رسال اخلليج العريب. -مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج -
 http://emag.mans.edu.eg  جامعة املنصورة - اإللكرتوينالتعليم  ةلجم -
 دراسات يف املناهج وطرق التدريسجملة كلية الرتبية ، جامعة عني ممس ،  -
 جامعة األزهر ، جملة جامعة كلية الرتبية . ،كلية الرتبية -
 جامعة البحرين. -كلية الرتبية -
 للموهوبني واملتفوقني ، عمان : األردنجمللس العريب ا -
 .كلية اآلداب والعلوم الرتبوية ، كلية البنات ، القاهرة ، اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم -
 كلية الرتبية، جامعة امللك سعود، جملة جسنت. -
 جامعة عني ممس، جملة القراءة واملعرفة. -كلية الرتبية -

 اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع 3
   http://uqu.edu.sa/lib/digital_library القرى أم جبامعة هللا عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة -
 /http://www.abegs.org/Aportal اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب -
 /http://www.gaserc.edu.kw اخلليج بدول الرتبوية للبحوث العريب املرك  -
 /http://www.cpfdc.gov.sa  السعودية العربية اململكة يف التعليم مناهج لتطوير الشامل املشروع -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -

http://kenanaonline.com/wageehelmorssi
http://emag.mans.edu.eg/
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 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 .بالعابدية هللا عبد امللك مبكتبة املتاحة املعلومات قواعد -
 (ERIC)    الرتبوية واملعلومات املصادر مرك  -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

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



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى
 العلياعمادة الدراسات 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

122 
 

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

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:الدراسية واملختربات، وعدد 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .40

  جمه ة تقنياً  قاعات دراسية -
 معامل الكلية والقسم. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .42
 اخلاصة الشخصية. استخدام أجه ة احلاسب اآليل -
 استخدام أجه ة الداتا شو للعرو، التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .41

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

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .2
 .مت ملا وتقبله واستيعابه وفهمه أستاذ املقرر، بأداء وقناعته الطالب رضا مدى تقيس استبانة -

 .املقرر طالب من عينة مقابلة -

 التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية  .1
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالذايت  التقييم -
 .القاعة الدراسية داخل اللفظي التفاعل لقياس أداة استخدام -
 .دعم النظراء -
 .املقرر تدريس يف املشاركني ال مالء آراء استطالع -

 :إجراءات تطوير التدريس .3
 والعمل على توظيفه يف املقرر. حبوث تعليم وتعلم الرياضيات لمتابعة ما يستجد يف جما -
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 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 .)دعم النظراء( االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات -
  وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .2
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا. -
 .باملقرر املرتبطة واملراجع العلمية املصادر حتديث -
 .الرتبوي العمل يف ختصنيامل آراء من االستفادة -
 وتصميم اخلاصة، التدريس طرق: مثل به الصلة ذات أخرى مقررات يف املقرر هذا من الطالب إفادة مدى تعرف -

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 تقومي تعليم وتعلم مناهج الصفوف األولية. اسم املقرر:

 

 2-020261442 رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا ه22/2/1442تاريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية
 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ي

 (2-020261442) رمزه:.   تقومي مناهج الصفوف األولية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 2
 )ساعتان(2: . عدد الساعات املعتمدة1 .43
 املاجستري يف املناهج وطرق تدريس الصفوف األولية  املقرر الدراسي:. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه 3 .44

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

 طرق تدريس الصفوف األولية. -مناهج الصفوف األولية )إن وجدت(:. املتطلبات السابقة هلذا املقرر 2 .45
  . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:3 .46
 ال اهر(، املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .41

 كل ما ينطبق(:. منط الدراسة املتبع )اخرت  1
 %42 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية -أ

    
 %12 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين -ب

    
 %12 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( -ج

    
  النسبة:  باملراسلة -د

    
 أخرى تذكر -ه

  النسبة:  
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 تعليقات:
 .%42 سيتم التدريس داخل القاعة املخصصة بنسبة  -
 .%12سيتم توظيف التقنية ب يارة بعض املواقع البحثية املتخصصة العاملية بنسبة  -
 .%12تفعيل التعلم االلكرتوين لتسليم الواجبات او االجابة على استبانات التقومي او االختبارات بنسبة  -
 املدمج الستخدام اإلنرتنت.املراسالت اإللكرتونية عرب مواقع التواصل االجتماعي واالمييل حتت مظلة التعليم  -
 زيارة ميدانية لبعض مدارس التعليم العام  ملعرفة النماذج واجملاالت  املتبعة يف تقومي مناهج  الصفوف األولية. -

 األهداف .أأ
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

املعنارف واملهنارات املرتبطنة  ب املاجستري يف جمنال املنناهج وطنرق تندريس الصنفوف األولينةيهدف هذا املقرر إىل تعريف طلبة 
  مننن خنننالل التعريننف مبفهنننوم  تقننومي منننناهج  الصننفوف األولينننةاملوضننوعات احلديثنننة واملسننتجدات املتعلقنننة باالجتاهننات احلديثنننة يف 

، ومننن مث تقننومي مننناهج  الصننفوف األوليننة ) حملينناً وعربينناً (التقننومي الرتبننوي وجماالتننه ومناذجننه، ووسننائله وأسنناليبه، والتطننرق إىل واقننع 
االطننالع علننى املسننتجدات ذات الصننلة و   ،عامليننة يف تقننومي مننناهج الصننفوف األوليننةالقليميننة و اإلليننة و اسننتعرا، بعننض النمنناذج  احمل

املسنتحدثات التكنولوجينة يف اجملنال لندى الطلبنة، وذلنك منن التعامنل منع تنمية املهارات البحثية والنقدية العلمية و ، و واإلفادة منها 
 رات الصفية وااللكرتونية واألنشطة املتنوعة.خالل احلوا

 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية هذا دراسة املقرر أن يكون قادرا على:    
 .بشكل خاص دراسة حتليلية. الصفوف األولية  بشكل عام ومناهج ناهجاملتقومي مفهوم دراسة  -
 ومعايريها.جماالت تقومي مناهج الصفوف األولية وأدواهتا  تصنيف -
 .)حملة عامة( ومناذجه مداخل تقومي مناهج الصفوف األوليةمناقشة  -
 أساليب ومعايري تقومي  مناهج  الصفوف األولية  .و وسائل الكشف عن  -
 واقع تقومي مناهج  الصفوف األولية ) حملياً وعربياً (حتليل ودراسة  -
 ج الصفوف األولية  .مناذج حملية وإقليمية وعاملية يف تطبيقات تقومي مناهحتليل  -
 خطة مقرتحة لتقومي مناهج الصفوف األولية .يف أحد مداخل أو مناذج التقومي  تطبيق -
 يف ضوء املعايري العلمية للبحوث الرتبوية. تقومي مناهج  الصفوف األوليةحتليل ونقد دراسات علميه يف جمال  -

ر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو لتطوير وحتسني املقر  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -1
    مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.

 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
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 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
تفعيننل تقنيننة املعلومننات وبننرامج تقنيننة االتصنناالت للتواصننل ابننني أسننتاذ املقننرر والطننالب يف طننرح ومناقشننه كننل مننا  -

 يتعلق باملقرر.
 علومات الرتبوية االلكرتونية.استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد امل -
االسنننتعانة بالشنننبكة العنكبوتينننة يف التواصنننل منننع مراكننن  االحبننناث واكادميينننات البحنننث العلمننني واملكتبنننات الرقمينننة  -

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

 راسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليلوصف املقرر الد .ظ
 الربنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
واقع تقنومي منناهج  الصنفوف ، وحتليل ودراسة تقومي مناهج  الصفوف األوليةيعىن املقرر بالوقوف على االجتاهات احلديثة يف 

 .مناهج  الصفوف األولية،  واالستفادة من التطبيقات والنماذج العاملية الرائدة يف تقومي األولية  حملياً وعربياً 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .66
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

إطار مرجعي توضيحي حول طبيعة املقرر من حيث حمتواه وعملياته املعرفية ومؤشرات  -
 وتقوميه.قياس خمرجاته 

1 2 

 -التقييم ، املناهج، الصفوف األولية ،  الرتبوي املفاهيم واملصطلحات األساسية يف التقومي -
 .مناهج الصفوف األولية وتقومي  –تقومي الالقياس و 

1 2 

 4 2 مناهج الصفوف األولية وأدواهتا ومعايريها.تعليم  جماالت تقومي  تصنيف -
 4 2 .)حملة عامة( ومناذجه الصفوف األوليةمناهج تعليم مداخل تقومي حتديد  -
مناهج  الصفوف األولية يف ضوء االجتاهات  تعليمتقومي أساليب ومعايري و وسائل حتديد  -

 احلديثة
2 4 

 4 2 مناهج  الصفوف األولية ) حملياً وعربياً ( تعليم واقع تقوميحتليل ودراسة  -
 4 2 تقومي مناهج الصفوف األولية .مناذج حملية وإقليمية وعاملية يف تطبيقات حتليل  -
 4 2 خطة مقرتحة لتقومي مناهج الصفوف األولية .يف أحد مداخل أو مناذج التقومي  تطبيق -
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يف ضوء املعايري العلمية  تقومي مناهج  الصفوف األوليةحتليل ونقد دراسات علميه يف جمال  -
 للبحوث الرتبوية.

2 4 

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .61
 اجملموع خرىأ تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32 2 4 - - 26 ساعات التدريس الفعلية
 32  - - - 32 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .64

 ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة باملقررثالث 
 
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .62
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
جملاالت اإلطار الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقاً 
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة -2
،  الرتبوي املفاهيم واملصطلحات األساسية يف التقومي 1-1

 –تقومي الالقياس و  -التقييم املناهج، الصفوف األولية  ، 
 مناهج الصفوف األوليةوتقومي 

 التقارير -البحثيةالتكليفات  املناقشة واحلوار -احملاضرة
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 م
جملاالت اإلطار الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقاً 
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 
 للمقرر

 طرق التقومي

)حملة  ومناذجه مداخل تقومي مناهج الصفوف األوليةحتديد  1-2
 .عامة(

 التقارير -االختبارات التعلم التعاوين

أساليب ومعايري تقومي  مناهج  الصفوف و وسائل حتديد  1-3
 األولية يف ضوء االجتاهات احلديثة

أوراق  -التقارير -االختبارات حل املشكالت
 العمل

 املهارا ت اإلدراكية  -1
جماالت تقومي مناهج الصفوف األولية وأدواهتا  تصنيف 2-1

 ومعايريها.
اخلرائط  -العصف الذهين

 املفاهيمية
 ملف اإلجناز -االختبارات

، واقع تقومي مناهج  الصفوف األولية حملياً وعربياً حتليل  2-2
 .مناذج حملية وإقليمية وعامليةوحتليل 

احلوار - التعلم التعاوين
 واملناقشة

 -التقارير -التكليفات البحثية
 ملف اإلجناز

خطة مقرتحة يف أحد مداخل أو مناذج التقومي  تطبيق 2-3
 لتقومي مناهج الصفوف األولية

التعلم  -حل املشكالت
 التعاوين

 -التقارير -التكليفات البحثية
األنشطة - ملف اإلجناز

 االلكرتونية
تقومي مناهج  الصفوف حتليل دراسات علميه يف جمال  2-4

 يف ضوء املعايري العلمية للبحوث الرتبوية. األولية
حل  -التعلم باملمارسة
 املشكالت

 -التقارير -التكليفات البحثية
األنشطة  -ملف اإلجناز

 االلكرتونية
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية -3

 األسئلة الشفهية احلوار واملناقشة إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعر،.  3-2
املناقشة واملشاركة اجلماعية  الفعال   االتصالمهارات  3-3

 واحلوار 
 املالحظة املقننة 

 قوائم تقومي ذايت للمجموعات  حل املشكالت  مهارات التعلم الذايت  3-4
تقومي االعمال اجلماعية   التعلم التعاوين  والتعاوينمهارات العمل اجلماعي  3-5

 والفردية 
املناقشة واملشاركة اجلماعية  مهارات احلوار والنقاش العلمي البناء 3-6

 واحلوار
األسئلة  -املالحظة املقننة
 الشفهية
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 م
جملاالت اإلطار الوطين خمرجات التعلم للمقرر وفقاً 
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 
 للمقرر

 طرق التقومي

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-1
 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  -4

استخدام احلاسب اآليل وشبكة االنرتنت يف احلصول على  4-1
 املعلومات 

األنشطة - ملف اإلجناز ورش العمل
 االلكرتونية

األنشطة - ملف اإلجناز ورش العمل التعامل مع املكتبات الرقمية 4-2
 االلكرتونية

األنشطة - ملف اإلجناز التدريب العملي ومصادر املعلومات االلكرتونيةمهارة التعامل مع مراك   4-3
 االلكرتونية

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن -2
-وأوراق العمل -التقارير واحملاكاةالنمذجة   .تقارير تقومي مناهج الصفوف األولية إعداد 5-1

 طبيقات عمليةت
 ملف اإلجناز -االختبارات التعلم باملمارسة مهارة التحليل والرتكيب والتصنيف 5-2
التعلم  -حل املشكالت مهارات البحث العلمي 5-3

 باملمارسة
 -التقارير -التكليفات البحثية

 وأوراق العمل.
 

  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .12
 مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، م

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5 خالل الفصل املشاركة واملناقشة واملداخالت 1

تقومي مناهج الصفوف األولية  اعداد تقارير عن االجتاهات احلديثة يف  2
 وتطبيقاهتا

 %12 الرابع

 %12 التاسع األولية ) حملياً وعربياً (واقع تقومي مناهج  الصفوف حتليل ودراسة  3
 %15 السابع االختبار النصفي 
 %12 الثاين عشر مشروع مجاعي يف أحد االجتاهات احلديثة 4
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تقومي مناهج ( حول إمكانية توظيف االجتاهات احلديثة يف ةرير )فردياتق 5
 يف العملية التعليمية الصفوف األولية  

 -الثالث-الثاين
 اخلامس عشر

12% 

 %42 السادس عشر اختبار هنائي 6
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .غ

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

ساعات أسبوعيا، كما يتم ختصيص 3االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول ال مين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل 
 وسائل للتواصل االلكرتوين املت امن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 مصادر التعّلم .مم
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة2

 (. تقومي التعلم. عمنان: دار ملسرية .2214حممود.) أبو عالم، رجاء -
 م( التقومي الرتبوي . عمان : دار املناهج للنشر والتوزيع.2212احلريري ، رافدة ) -
 (. اسرتاتيجيات التقومي الرتبوي احلديث و أدواته. عمنان: دار غيداء للنشر والتوزيع.2212دعمس ، مصطفى منر. ) -
 القياس والتقومي يف الرتبية والتعليم. عمان : املنهل للنشر. م( .2212ربيع ، هادي مشعان) -
 (. تقومي الربامج الرتبوية. جدة: جامعة امللك عبدالع ي .1435السبحي، عبداحلي أمحد ) -
 م( أساليب التقومي الرتبوي . عمان : دار أسامة للنشر والتوزيع .2211عثمان ، حممد ) -
 العلوم الرتبوية والقياس والتقومي يف العلوم التدريسية . عمان : دار دجلة للنشر م( املنهل يف2211الع اوي ، رحيم يونس ) -

 والتوزيع .
م( . القياس والتقييم واساليب القياس والتشخيص يف الرتبية اخلاصة .عمنان : دار املسرية 2212الكوافحة ، تيسري مفلح ) -

 للنشر والتوزيع .
  يف الرتبية وعلم النفس. عمنان: دار املسرية للنشر والتوزيع .(. القياس والتقومي2215ملحم، سامي حممد.) -
(. التقومي الرتبوي مفهومه، أساليبه، جماالته، توجهاته احلديثة. 2212هاشم، كمال الدين حممد واخلليفة، حسن جعفر.) -

 الريا،: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع.
 تقارير وغريها(:أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية وال .3
واقع استخدام ملف اإلجناز)البورتفليو( يف تقومي أداء معلمات اللغة العربيةن جملة العلوم (:2213النمري، حنان سرحان) -

 526-441، ص ص14الثاين، اجمللد  جامعة البحرين، العدد -النفسية والرتبوية، كلية الرتبية
 املناهج وطرق التدريسدراسات يف جملة كلية الرتبية ، جامعة عني ممس ،  -
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 جامعة األزهر ، جملة جامعة كلية الرتبية . ،كلية الرتبية -
 جامعة البحرين. -كلية الرتبية -
 جمللس العريب للموهوبني واملتفوقني ، عمان : األردنا -
 .كلية اآلداب والعلوم الرتبوية ، كلية البنات ، القاهرة ، اجلمعية املصرية لتكنولوجيا التعليم -
 بية، جامعة امللك سعود، جملة جسنت.كلية الرت  -
 جامعة عني ممس، جملة القراءة واملعرفة. -كلية الرتبية -

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

- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
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- 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 

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

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

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

 قاعات دراسية جمه ة تقنياً  -
 والقسم.معامل الكلية  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 
 استخدام أجه ة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجه ة الداتا شو للعرو، التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

 مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: 
 توفري شبكة )اإلنرتنت( -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره .ضض
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 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .2
 أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت.استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته بأداء  -
 .مقابلة عينة من طالب املقرر -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .1
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية.استخدام  -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء ال مالء املشاركني يف تدريس املقرر. -
 :إجراءات تطوير التدريس .3
 متابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم الرياضيات والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 العلمية.السمينارات  -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 . وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين -
تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق  .4

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

 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة دوريًة لتصحيح  -
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني ال مالء الذين يدرسون نفس املقرر. -
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .2
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 ب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا.مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطال -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة باملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة، وتصميم  -

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

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 تكوين املعلم وتطويرهاسم املقرر:   
 2-020260143رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه2/2/2440تاريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية
 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .بب
 2-020260143 تكوين املعلم وتطويره. اسم املقرر الدراسي ورم ه: 1

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

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

 املقرر الدراسي: املستوى الرابع . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه4

 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5
 . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 ال اهر ، وغريها( –. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية 1
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:4

 %42 النسبة: 42 قاعات احملاضرات التقليدية
 

   

 %12 النسبة: 12 التعليم اإللكرتوين
    

 %12 النسبة: 12 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(
    

  النسبة:  باملراسلة
 

   

 أخرى تذكر
  النسبة: 

 

 تعليقات:
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 األهداف .تت
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 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.  -
 يرصد أبرز مالمح حركة إعداد املعلم يف ضوء الكفايات.  -
 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. -
 يوظف معلوماته حول إعداد وتكوين املعلم يف تقومي برامج إعداد املعلمني.  -
 يرصد أبرز التجارب احلديثة يف إعداد املعلمني يف الدول املتقدمة.  -

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

 لدراسي.استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر ا -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
علــق تفعيـل تقنيـة املعلومــات وبـرامج تقنيـة االتصــاالت للتواصـل ابــني أسـتاذ املقـرر والطــالب يف طـرح ومناقشـه كــل مـا يت -

 باملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
االستعانة بالشبكة العنكبوتية يف التواصل مع مراكـز االحبـاث واكادمييـات البحـث العلمـي واملكتبـات الرقميـة لالسـتفادة  -

 .من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال التعليم االلكرتوين
 التدريس باستخدام التعليم اإللكرتوين. -
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربنامج(. وصف املقرر الدراسي  .ع
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 وصف عام للمقرر:
تصنننميم بنننرامج إعنننداد املعلمنننني يهننندف املقنننرر إىل تكنننوين تصنننور علمننني لننندى الدارسنننني حنننول تكنننوين املعلنننم، وتنمينننة مهننناراهتم يف 

 وتقوميها.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

 ساعات التدريس

إطار مرجعي توضيحي حول طبيعة املقرر من حيث حمتواه وعملياته املعرفية ومؤشرات  -
 قياس خمرجاته وتقوميه. 

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 حركة إعداد املعلم يف ضوء الكفايات .  -
 4 2 حركة إعداد املعلم يف ضوء املعايري .  -
 4 2 اإلعداد التخصصي للمعلم يف اململكة العربية السعودية .  -
برنامج  -تقوميها  –متطلبات تنفيذها  –برامج إعداد املعلمني : ) تصميمها  -

 املاجستري املهين يف إعداد املعلمني( . 
2 4 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32  6 - - 26 ساعات التدريس الفعلية
 2  - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .13
 إلجناز التكليفات اخلاصة باملقررثالث ساعات 
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 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.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.ثانياً  -
خمرجات تعلم املقرر املستهدفة  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسقثالثاً  -

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 2
حلديثة لم وبرامج إعداده واالجتاهات احتليل مفهوم تكوين املع 1-1

 إلعداده. 
 االختبارات  حلقات نقاش–حماضرات 

 املناقشات الصفية  حلقات نقاش–حماضرات  تقصي واقع برامج إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية.  1-2
 املناقشات الصفية  حلقات نقاش–حماضرات  تقصي مفهوم اإلعداد الشخصي وأمهيته يف تكوين املعلم .  1-3
 ) اإلدراكية( املهارات املعرفية 1
 تقرير .  مناقشة .  –سيمنار علمي  املقارنة بني واقع برامج إعداد املعلمني حملياً وعربياً وعاملياً .  2-1
 تقرير.  مناقشة موسعة .  -حبث اكتشاف أمهية اإلعداد الشخصي يف إعداد املعلمني .  2-2
 عر، تقدميي مناقشة .  مناقشة جتربة عاملية متميزة يف إعداد املعلم .  2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين تعاونية إكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن جمموعات 3-1
 األسئلة الشفهية احلوار واملناقشة إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعر،.  3-2
املناقشة واملشاركة اجلماعية  مهارات االنصات الفعال   3-3

 واحلوار 
 املالحظة املقننة 

قوائم تقومي ذايت  حل املشكالت  مهارات التعلم الذايت  3-4
 للمجموعات 
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت 

 للمقرر
 طرق التقومي

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 بكفاءةمهارة إدارة الوقت  3-1

    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تقرير حمدد بأوصاف  أ نشطة حتليلية .  اإلحصائي لتحليل برامج إعداد املعلمني spssاستخدام برنامج  4-1

 ومؤشرات تقنية . 
تقرير حمدد بأوصاف  أ نشطة حتليلية . حتليل الوزن النسيب لساعات الربامج ومقرراته التدريسية  4-2

 ومؤشرات كمية . 
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2
يتم التقومي يف ضوء  مشروعات فردية.   حتليل ونقد تصميم بعض برامج إعداد املعلمني  5-1

 مؤشرات حمددة. 
معايري ومؤشرات  مشروعات تعاونية .  تصميم برنامج إعداد املعلم .  5-2

 برامج إعداد املعلمني. 
 

  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .14
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

األسبوع اخلامس عشر  مشروع : تصميم برنامج إعداد املعلم .   
 . 

12% 

 %12 األسبوع الرابع عشر عر، تقديدميي : مناقشة جتربة عاملية متمي ة يف إعداد املعلم .  
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 %12 األسبوع الثاين عشر .  تقرير : املقارنة بني برامج إعداد املعلمني حملياً وعربياً وعاملياً .  1
 %12 األسبوع احلادي عشر  تقرير : اإلعداد الشخصي للمعلم يف اململكة العربية السعودية.  2
  %12 األسبوع الثامن  االختبار النصفي .  3
  %52 األسبوع األخري .  .  ياالختبار النهائ 4
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ف

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

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

 مصادر التعّلم .نن
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة2
 م(. إعداد املعلم وتدريبه. منشورات جامعة دمشق.1004األمحد، خالد طه. )   -
 دار الفكر العريب . . القاهرة: 2هـ( . معلم املستقبل حنو أداء أفضل . ط2413علي أمحد)مدكور،  -
.عمان:دار الفكر للنشر 2اجلودة الشاملة .ط م(.منظومة تكوين املعلم يف ضوء معايري1003ويح، حممد عبد الرزاق.) -

 والتوزيع.
ات املعاصر يف إعداد املعلم وتنميته مهنياً ، الكويت : ( : االجتاه1003املفرج ، بدرية وعفاف املطريي وحممد محاده ) -

 وزارة الرتبية . 
( . معايري برامج إعداد معلم التعليم العام ، مكنب الرتبية العريب لدول 1022املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج ) -

   .اخلليج
عمان: دار الفكر . عمان. 2ضوء معايري اجلودة الشاملة. ط(. منظومة تكوين املعلم يف 2221إبراهيم، حممد عبد الرزاق ) -

  للنشر والتوزيع.

 عمان: دار الشروق. األداء. -التدريب –(. الكفايات التدريسية املفهوم 1003الفتالوي، سهيلة حمسن ) -
 .عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع .2(. إعداد املعلم تنميته وتدريبه. ط1002حممد، مصطفى وحوالة، سهري ) -
 .، عمان : دار املسرية بنية االعداد ملعلمي املرحلة االبتدائيةم ( ، 2226بوم ،خالد .املقدادي، أمحد . ) اليونس ، يونس ، أبو -

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:1 
 )املناهج واإلشراف الرتبوي(.اجمللة العلمية جلمعية جسما 
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا بالعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -
- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
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- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

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

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برنامج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

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

 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 البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجهزة الداتا شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

 هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان 
 توفري شبكة )اإلنرتنت( -

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

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

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

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

أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من
مستقلني، والتبادل بصورة دورية  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.التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدر  -
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -

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

 اث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(.االطالع على األحب -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربنامج:

 ه2/2/2440 التاريخ  .......................................................... التوقيع:
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 اسم املقرر: األصول اإلسالمية للرتبية
 (1-010230242رمز املقرر: )

 اسم املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى مبكة املكرمة هن23/1/1442تاريخ التوصيف: 
 الرتبية / قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة. القسم: كلية /الكلية
 عامة عنهالتعريف باملقرر الدراسي ومعلومات  .ثث

 (.2-222162141مية للرتبية )األصول اإلسال. اسم املقرر الدراسي ورم ه: 1 .44
 (.2. عدد الساعات املعتمدة: )2 .42
. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برنامج املاجستري )متطلب كلية اختياري يقدمه 3 .52

 قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة(.
 املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الرابع. السنة أو 4 .51
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد.5 .52
 . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد.6 .53
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:1 .54

 املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: . منط الدراسة4
 %22 النسبة:   قاعات احملاضرات التقليدية -أ

    
 % 62 النسبة:   التعليم اإللكرتوين -ب

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

    
 %12 النسبة:   باملراسلة -د

    
 %12 النسبة:   أخرى -ه
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 تعليقات: 

 األهداف .جج
 الرئيس؟ما هدف املقرر -1

توضيح املفاهيم األساسية لألصول اإلسالمية للرتبية ومصادرها وخصائصها وأهدافها وأساليبها، وأُسسها 
 ومؤسساهتا، وحتليل بعض القضايا يف ضوء مبادئ أصول الرتبية اإلسالمية.

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

يكتب يف املواقع العلمية يف حمركات البحث العلمي فيما خيص مفردات املقرر واالستفادة منه يف  ما تصفح -
 حتديث املقرر.

 استخدام تقنيات التعليم أثناء احملاضرات. -
 عرا، بعض القضايا الرتبوية وحتليلها.است -

وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة  .غ
 التعريفية أو دليل الربنامج(.

 وصف عام للمقرر:
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .15

 قائمة املوضوعات
عدد 
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

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

1 2 

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

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

4 4 

واالستنتاج، أسلوب احلوار،  أسلوب القدوة، الرتبية باملالحظةمنها ) أساليب الرتبية اإلسالمية
 الرتبية باألحداث(

2 4 

 2 1 اإلسالميةمؤسسات الرتبية 
 4 2 حتليل بعض القضايا الرتبوية يف ضوء أصول الرتبية اإلسالمية

 2 1 تطبيقات تربوية ملبادئ أصول الرتبية اإلسالمية
 2 1 االختبار النهائي

 
 إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .16
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق

 16  2   14 الفعليةساعات التدريس 
 32  4   24 الساعات املعتمدة

 
 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: .11

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

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

املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال 
 ال من جماالت التعلم.يل م أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جم
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر: إدارة املؤسسات الرتبوية  

 ( 0102311-1رمز املقرر  :  )  
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 جامعة أم القرى سم املؤسسة التعليمية:ا م2214سبتمرب-هن 1442حمرم    تاريخ التوصيف:

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا
 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
  (  2225622-2. اسم املقرر الدراسي ورم ه: إدارة املؤسسات الرتبوية  )1

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .55
 املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة 3 .56

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: السنة األوىل/ املستوى الثاين4 .51
 إدارة املوارد البشرية –أسس ونظريات اإلدارة الرتبوية  514،  512. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .54
 . املتطلبات املت امنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  ال توجد6 .52
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 1 .62

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:4
 %42 النسبة:  التقليديةقاعات احملاضرات  .أ

 

   

 %22 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

   النسبة:   باملراسلة .د
    

    النسبة:   أخرى تذكر .ه

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

 األهداف .ب
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
ادة يهدف هذا املقرر ايل مناقشة واقع ادارة املؤسسات الرتبوية يف اململكة العربية السعودية يف إطار اسس االدارة الرتبوية ونظريات القي

 يةالرتبوية وادارة املوارد البشرية، وذلك يف اجملال الرتبوي والدور املتوقع هلا يف تطوير املؤسسات الرتبوية مبختلف املستويات االدار 
 التعليمية، وضمن مراحل التعليم، مع مقارنة ذلك ببعض الدول املتقدمة والنامية. 

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

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

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

نظام ادارة املؤسسات الرتبوية يف اململكة يف إطار  -يتناول هذا املقرر فلسفة وسياسة واهداف وخصائص االدارة التعليمية يف اململكة 
تطبيق فاعلية نظام ادارة املؤسسات الرتبوية يف اململكة يف إطار نظريات االدارة السلوكية )نظرية االهداف، ونظرية  -النظريات اإلدارية 

 -القيادة االدارية يف ادارة   املؤسسات الرتبوية من حيث )الوظائف، واملستويات، واالمناط(  -الوظيفة االجتماعية للنظم ...اخل( 
دراسة ومقارنة االدارة التعليمية يف اململكة مع  -ملؤسسات الرتبوية من حيث )الصالحيات، واملسؤوليات( السلطة االدارية يف ادارة ا

 بعض الدول العربية واالسالمية والعاملية.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 الوحدة األوىل:   
 وخصائص اإلدارة التعليمية يف اململكةفلسفة وسياسة، واهداف 

2 4 

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

2 4 

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

 ونظرية الوظيفة االجتماعية للنظم ....(.)نظرية االهداف ، 

2 4 
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 الوحدة الرابعة:  
 إدارة مؤسسات التعليم العايل

2 4 

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

2 4 

 الوحدة السادسة: 
 بعض الدول العربية و االسالمية والعاملية .دراسة ومقارنة االدارة التعليمية يف اململكة مع 

2 4 

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

2 4 

 الوحدة الثامنة:
 االختبار النهائي للمقرر

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

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

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

 الحظة أنه ال يل م أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، مع م
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 2
 االختبارات. - احملاضرة.-إكساب الطلبة معارف ومهارات وخربات إدارية  تربوية تساعده يف  1-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املناقشة واحلوار.- التعامل مع املواقف الصفية والرتبوية .

 العر،.-
 التقارير.-
  
  

متابعة التقارير وطريقة  -
 عرضها.

 مناقشه. -
 مالحظه -

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

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

 املهارات املعرفية 1
 قائمة املراجع واملصادر.- معرفة، فهم واستيعاب، حتليل، تطبيق، تقييم. 2-1

 الشبكة العاملية)االنرتنت(.-
 االختبارات. -
العر، والتقدمي  -

 للتقارير.
2-2     
2-3     
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 املناقشة واحلوار.- واملناقشة واحلوار وتقبل اآلخر.القدرة على االتصال الفعال  3-1

 طرح القضايا للنقاش.-
كتابة التقارير والبحوث -

 املكتبية.

تشكيل جمموعات عمل -
 )مشروع مجاعي(.

إتاحة الفرصة للطلبة -
بإدارة احملاضرة خالل 

 عمليات املناقشة واحلوار. 
 التعاون.-
 تقسيم األعمال. - 

3-2     
 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4
4-1      
4-2    
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 2
   ال يوجد 5-1
5-2    

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
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 %12 الثالث االختبار األول  1

 %22 السابع املشاريع وأوراق العمل 2

 %22  التفاعل واملشاركة واحلضور والغياب 3

 %52 الثامن االختبار النهائي 4

5       
6    

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغر، يف كل أسبوع(.  
 .تدريس. تقدر بساعتنيساعات مكتبية مبا يتناسب مع الساعات احملدد لكل عضو هيئة 

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 النظريات والعمليات والوظائف، عمان، دار وائل للنشر. -، مبادئ اإلدارة2222القريويت، حممد قاسم،  -1
 عمان، األردن.(، اإلدارة التعليمية: مفاهيم وآفاق، عمان دار وائل للنشر والتوزيع، 2226الطويل، هاين عبد الرمحن ) -2
 (، السلوك التنظيمي يف مؤسسات األعمال، عمان، دار وائل. 2224العميان، حممود سليمان ) -3
 ، نظرية املنظمة والتنظيم، عمان، دار وائل للنشر.2222القريويت، حممد قاسم،  -4
التعليمية، عمان، دار املسرية للنشر ، السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسات 2225فلية، فاروق عبده، وعبد اجمليد، السيد حممد، -٥

 والتوزيع والطباعة.
 سلوك األفراد واجلماعات يف النظم، عمان، دار وائل. -، اإلدارة الرتبوية والسلوك املنظمي2224الطويل، هاين عبد الرمحن،  -٢
 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

م، استشراف املستقبل، حتديد ومراجعة: أبو اصبع، صاحل و املناصرة، 2224ابريل 24-26ر العلمي التاسع أوراق عمل املؤمت -1
 ع  الدين، جامعة فالدليفيا ،كلية اآلداب والفنون.

 م(. دورية علمية متخصصة وحمكمة يصدرها كل ثالثة أشهر معهد اإلدارة العامة، الريا،: اململكة العربية2222جملة اإلدارة. ) -2
 السعودية.
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نشرة النخبة اإلدارية، يصدرها من أمريكا مرك  النخبة لإلعالم اإلداري الوكيل يف اململكة العربية السعودية: دار املصادر للنشر  -3
 والتوزيع.

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

 أفاق اإلدارة، جملة فصلية تصدر عن اجلمعية السعودية لإلدارة. -٥
مؤسسة الفكر العريب، النشرة اإلعالمية الشهرية، الناشر يف اململكة العربية السعودية مؤسسة الفكر العريب،  -٢

www.fikrconferences.org 
 الريا،. –اجمللة االقتصادية السعودية، فصلية تصدر عن مرك  النشر االقتصادي  -٢
 خالصات، كتب املدير ورجل األعمال، نشر نصف شهرية تصدر عن: الشركة العربية لإلعالم العلمي )شعاع( القاهرة، مصر. -8
 واد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. امل3

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

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

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

 جهاز عر، –جهاز حاسب 

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

 االستبانات، واملقابالت. -
 تفاعل الطالب أثناء احملاضرة. -

http://www.fikrconferences.org/
http://www.fikrconferences.org/
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 التقييم االلكرتوين للمقرر من قبل الطالب يف هناية الفصل الدراسي )موقع اجلامعة(. -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش

 اختبارات -
 استبيانات  -

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

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

 عرض مناذج من اجنازات الطالب لتقييمها من قبل الزمالء بالقسم . – .ط
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ظ

 على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطلبة.إجراء التعديالت الالزمة بناء  -
 

 

 

  


