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  اخلطة الدراسية: 2 /1 /4

 نوع املقرر  املقرر اسم  رمز املقرر  املستوى 
املتطلب 

 السابقة

 الساعات املحتسبة

 -عملي -)معتمدة 

 نظري(

املستوى 

 األول 

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

 3  مقرر اجباري  مناهج التعليم  020260112-3

 3  اجباري مقرر  تصميم البرامج التعليمية 020261613-3

 مقرر اجباري  طرق البحث العلمي 3-0206611نفس
قسم علم 

 النفس
3 

املستوى 

 الثاني

 2  مقرر اجباري  نماذج تقويم املناهج والبرامج التعليميةو مداخل  020261621-2

 2  مقرر اجباري  معايير تقويم املناهج والبرامج التعليمية 020261622-2

 2  مقرر اجباري  تقويم املناهج والبرامج التعليمية كفايات 020261623-2

 مقرر اجباري  اإلحصاء التطبيقي  3-0206621نفس
قسم علم 

 النفس
3 

املستوى 

 الثالث

 2  مقرر اجباري  اتجاهات حديثة في تقويم املناهج والبرامج التعليمية 020261631-2

 3  مقرر اجباري  التعليميةحلقة في تقويم املناهج والبرامج  020261632-3

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

 2  مقرر اجباري  املناهج واملواد التعليميةتقويم  020261634-2

املستوى 

 الرابع

020261641-3 
)حسب  تطبيقات في تقويم املناهج والبرامج التعليمية

 التخصص(
 3  مقرر اجباري 

 2  مقرر اجباري  تحليل التفاعل الصفي 020261642-2

 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 

 10  مقرر اجباري  الدراسة الخاصة )رسالة املاجستير( 020260166-10

 44     املجموع
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 البحثية للخطة الدراسية:امليدانية أو املكوانت  3 /1 /4
 :)إن وجدت( موجز ابملكوانت العملية أو الطبية العيادية أو مكوانت برانمج الزمالة اليت يتطلبها الربانمج 1 /3 /1 /4

 :توصيف موجز لنشاط اخلربة امليدانية (أ .أ

 

 من الربانمج تنفذ اخلربة امليدانية؟)املستوى الدراسي( يف أي مرحلة أو مراحل  (ب .ب

 

 يوم / أسبوع / فصل دراسي()الوقت املخصص للخربة امليدانية وترتيبات اجلداول  (ج

 

 :عدد الساعات املعتمدة (د

 

 (:)إن وجدتالرسالة العلمية أو  البحثي متطلبات املشروع 2 /3 /1 /4
 مبتطلبات املشروع البحثي أو الرسالة: توصيف موجز (أ

 . الرابع الدراسي الفصل يف الرسالة عنوان بتسجيل الطالب يقوم -
 هلذا املعد على وذلك الرسبببببببالة عنوان على للموافقة عليه للمشبببببببرف بطلب يتقدم أن الطالب على جيب الرسبببببببالة كتابة  يف البدء قبل -

 هيئة أعضببببببباء أحد بتكليف القسبببببببم رئيس يقوم مث ومن العلمي، القسبببببببم لرئيس برفعه مث بتوقيعه املشبببببببرفة/  املشبببببببرف ويقوم الغرض،
 األسببببببببببباب إبداء مع الرفض أو للرسببببببببببالة املقرتح العنوان على ابملوافقة حياله الرأي وإبداء املقرتح، العنوان بفحص ابلقسببببببببببم التدريس
 .النموذج نفس على ويكون

 وأ يته البحث موضوع فيه يستعرض صفحتني حدود يف خمتصرة خبطة العلمي للقسم الطالب يتقدم البحث عنوان على املوافقة بعد -
 . املقرتح البحث لتنفيذ الالزم الزمين اإلطار وضع مع الرسالة لتنفيذ املقرتحة واخلطة

 الرسببببائل كتابة  دليل للرسببببالة إخراجه يف الطالب يتبع وأن الرتبوي، البحث وأسبببباليب قواعد ضببببوء يف الرسببببالة اخراج يكون أن يراعى -
 .جبامعة ام القرى العلمية

 املشروع البحثي أو الرسالة:اكتب أهم خمرجات التعلم املستهدفة من  (ب

 .اعداد الرسالة وفق خطة علمية ومنهج أصيل، إبشراف علمي من ذوي االختصاص -
 الطالب العلوم واملعارف املهمة والدقيقة يف موضوع رسالته اكساب  -
 الرتبوي طرق البحث منالطالب  كنمت -
 مهارات اعداد اخلطط البحثية -
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 مهارات حتليل األطر البحثية -
 مهارات التحليل االحصائي -
 مهارات تفسري نتائج البحوث ومناقشتها -
 مهارات نقد البحوث العلمية -
 املواد التعلميةمهارات حتليل احملتوى ومناء  -
 مهارات اختيار املنهج املناسب للبحث -
 مهارات تقدمي التوصيات واملقرتحات املناسبة للبحث -
 مهارات توثيق املراجع العملية  -
 الرتبوي تنظيم املعلومات وفق اخلطة، وصياغتها وفق املنهج -
 بلغة عربية سليمة من األخطاء النحوية واإلمالئية والطباعية. كتابة الرسالة -
 مهارات اخراج الرسائل العلمية -

 :()أي مستوى املشروع البحثي أو الرسالةيف أي مرحلة أو مراحل من الربانمج يتم تنفيذ  (ج

 وتستمر مع الطالب يف كل فصل دراسي حىت انتهائه من اعداد الرسالة اخلامساملستوى 
 :()إن وجدتعدد الساعات املعتمدة  (د

 ساعات 10
 :آليات دعم الطالب إلكمال املشروعكيفية تقدمي اإلرشاد األكادميي و توصيٌف موجٌز ل (هـ

 اآليت: علىحيتوي  ،لبايقوم املرشد األكادميي إبعداد ملف خاص لكل طوفق نطاق ختصص الطالب، و  األكادميييتم حتديد املرشد -1
 استمارة بياانت الطالب -
 قائمة مقررات التخصص الدراسي للطالب -
 استمارة التسجيل -
 دراسة حالة للطالب -
  الدرجاتنسخة حديثة من السجل الدراسي كشف  -
 الواثئق اإلدارية األخري ... اخل -
 ما يتطلب من أوراق ضمن نطاق اجلامعة -

 .استفساراته علىتوجيه الطالب ايل من يستطيع الرد ب يقوم املرشد-2
اسببتمارة التسببجيل اخلاصببة بكل طالب قبل موعد تسببجيله، ملف الطالب وختصببصببه ويتم ملء املرشببد يدرس  :عملية تسببجيل املقررات-3

حيث يوجه الطالب بعد   حيث أييت الطالب سببببعيا وراء النصببببح يف اختيار املقررات ومعرفة اخلطوات التالية قبل توقيع املرشببببد النهائي
 احلاسب اآليل. علىلتقوم بتسجيل املقررات  جلنة اجلدول ابلقسمذلك ايل 
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 لنواحي العلمية والتعليمية للطالب وتتمثل فيما يلى:تتعلق اباليت هام دميي ببعض امليقوم املرشد االكا -4
 دراسة املقررات. يفالتنسيق مع أساتذة املادة للتغلب على املشكالت اليت تواجه الطالب  -
ابلرتتيب مع  ،التعلم واإلبداع فيها يفدفع الطالب على املسبببتوى الشبببخصبببي لالسبببتفادة من إمكاانلم وقدرالم الكامنة  -

 أساتذة املادة واملشرفني واألكادمييني.
 تشجيع الطالب على االخنراط يف األنشطة األكادميية لتحسني مستواهم الدراسي وتفعيل إجراءات التعلم الذايت. -
التعرف على الطالب ضبببعاف التحصبببيل واملتفوقني دراسبببيا ووضبببع طرق مناسببببة لكل حالة لالرتقاء ابملسبببتوى التعليمي  -

 ومساعدة املتفوقني على االحتفاظ بتميزهم.
 (:)مبا يف ذلك آلية التحقق من معايري التقوميإلجراءات التقومي  توصيف (و

 يتم حتديد مدى صالحية الرسالة وفق معايري تقومي جودة الرسائل العلمية منها: 

 اتساقها مع ثقافة اجملتمع وفلسفته. -
 .الدراسة وضوح مشكلة -
 .للبحث ومالئمتها الدراسة إجراءاتمالئمة  -
 .ومناقشتها املعلومات حتليلالقدرة على  -
 .أجزائها وترابط للرسالة الفكري التناسقمدى  -
 .ودقتها املعلومات صحةمدى  -
 .الرسالة يف موضوع األدبية للرتاكمات وتوهلا العلمية اخللفيةوضوح  -
 .وعرض املعلومات الكتابة يف وشخصيته الباحث أسلوبوضوح  -
 . اوإمالئي لغواي الرسالة سالمة -
 .واألهداف ابلفروض النتائج ربطالقدرة على  -
 .ابلنتائج وارتباطها واقعيتها ومدى التوصياتصياغة  -
 مبوضوع الرسالة. هبا املوصي املقرتحة األحباثارتباط  -
 .املقرتحة واألحباث التوصيات يف والديين الوطين البعدوضوح  -
 .ومتيزها واملراجع املصادر تنوع -
 .ومراجعها الرسالة منت يف العلمي التوثيق أسلوبسالمة  -
  واألصالة اجلدة -
 للرسالة النهائي واإلخراج التنسيق مستوى -
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 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

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

 إسم املؤسسة التعليمية: جامعه  أم القرى 1440-2-20 اتريخ التوصيف:
 كلية الرتبية / املناهج وطرق التدريسالقسم:  /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 0-020260111 --  1 املناهج ابللغة اإلجنليزيةقراءات يف ::. اسم املقرر الدراسي ورمزه1 .1
 ساعات 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري يف املناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية3 .3

 هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، يبني هذا بدالً من إعداد قائمة بكل 
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الثاين4 .4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:ال يوجد5 .5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال  يوجد6 .6
 الزاهر وغريها(-املقرات الرئيسة للجامعه )العابدية. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .7

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

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

    
  النسبة:  ابملراسلة .د
    
  النسبة:  أخرى .ه

 

 تعليقات:
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 األهداف .ب
 ماهدف املقرر الرئيس ؟ -1

 
يهدف املقرر إىل تزويد املتعلم ابملصطلحات املستخدمة يف املناهج وطرق التدريس ابللغة اإلجنليزية ومتكنه من قراءة هذه املصطلحات 

 ترمجة مستخلصات الدراسات والبحوث العلمية املنشورة يف الدورايت العلمية. وترمجتها. وايضا
 
 يتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة هذا املقرر أن يكون قادرا على : 
 
 قراءة وكتابة مستخلصات الرسائل العلمية بتخصص املناهج و طرق التدريس ابللغة اإلجنليزية -
 سائل العلمية اخلاصة ابملناهج و طرق التدريس اىل اللغتني العربية واالجنليزية.ترمجة مستخلصات الر  -
 تكوين قاموس ابملصطلحات و املفاهيم العلمية املستخدمة يف املناهج و طرق التدريس. -
 
املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط -2

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

 يتعلق ابملقرر.
 رتونية.استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلك -
 لتدريس ابستخدام التعليم اإللكرتوين. -

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ج
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قراءة مقاالت ابللغة اإلجنليزية وفهم حمتوى املقاالت وترمجة املقاالت اإلجنليزية إىل اللغة العربية ومن العربية إىل  وصف عام للمقرر:
 .اإلجنليزية بطريقة علمية متخصصة واالستفادة من التقنيات احلديثة يف قراءة املقاالت

 
 
 
 
 
 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 مكوانت 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

 ثالث ساعات الجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر
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 ا واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسه .4

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

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

 التعلم للمقرر جدول خمرجات
 طرق التقومي اسرتاتيجيااتلتدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 (معرفة املفاهيم و املصطلحات املطروحة ضمن مواضيع ) التعلم، التعليم. املنهج 1-1

 
  التعلم التعاوين

االنشطة 
 االلكرتونية+ ترمجة

 تكليفات حبثية املناقشة واحلوار معرفة عناصر املنهج ، مكوانته، انواعه، تصاميمه ابللغة االجنليزية 1-2
 ترمجة

 أنشطة الكرتونية التعلم التعاوين معرفة مراحل عملية تطوير املنهج ابللغة االجنليزية  1-3
 ترمجة

 املهارات املعرفية 2
 املناقشة عرض املادة ابلبوربونيت مقاالت وموضوعات مكتوبة ابللغة االجنليزية - 2-1
 واجبات منزلية ترمجه فقرات املقالة ابللغة العربية ان يستخدم الطالب املصطلحات والعبارات قي مسافاهتا الصحيحة - 2-2
  االجنليزيةترمجه  فقرات املقالة ابللغة  مناقشة االفكار الواردة ابلنص - 2-3
 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

 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4
 بطاقة مالحظة مشروعات تشاركية مجاعية التواصل الفعال الطالب فيما بينهم 4-1
 الرتجة الفردية التدريب العملي  مهارات استخدام شبكة االنرتنت والربيد اإللكرتوين  4-2
مهارة استخدام الربامج احلاسوبية املختلفة مثل برانمج التشغيل  

 وبرانمج وورد 
 بطاقة تقييم التدريب العملي 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
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   ال يوجد 5-1
 
 
 
 جدول مهام تقومي الطلبةخالل الفصل الدراسي: .5
كتابة مقال،خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي،   م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 5 2 ترمجه مقال من اللغه العربية اىل اللغة االجنليزية 1

 5 4 ترمجه مقال من اللغه العربية اىل اللغة االجنليزية 2

 10 10 مشروع مجاعي 3

 20 6 اختبار نصفي 4

 20 12 قاموس ابملفرداتعمل  5

 40 15 اختبار هنائي 6
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

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

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

 
 

 مصادر التعّلم .ه
 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .1

Colin J. Marsh (2004). Key Concepts for Understanding Curriculum. RoutledgeFalmer,3rd 
edition. 
 
Ornstein,A. Pajak,E. Ornstein,S.( 2014).  Contemporary Issues in Curriculum.  Allyn & Bacon 
Educational Leadership. Pearson; (6th Edition) 
 
Thomas Armstrong. (2017). Multiple Intelligences in the Classroom 4th Edition. 
http://www.ascd.org/publications/books. 

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

Lieve Thibaut, Heidi Knipprath, WimDehaene and FienDepaepe, The influence of teachers’ 
attitudes and school context on instructional practices in integrated education, Teaching 
and Teacher Education, 71, (190), (2018). 

Erica L. Smith, Carolyn A. Parker, David McKinney and Jeffrey Grigg, Conditions and decisions 
of urban elementary teachers regarding instruction of curriculum, School Science and 
Mathematics, 118, 5, (156-168), (2018). 

Carolyn S. Wallace and Mark R. Priestley, Secondary science teachers as curriculum makers: 
Mapping and designing Scotland's new Curriculum for Excellence, Journal of Research in 
Science Teaching, 54, 3, (324-349), (2016). 

http://www.ascd.org/publications/books
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Stacey Pistorova and RuslanSlutsky, There is still nothing better than quality play experiences for 
young children’s learning and development: building the foundation for inquiry in our 
educational practices, Early Child Development and Care, (1), (2017). 

Cohen, D. K., & Ball, D. L. (1990). Relations between policy and practice: A commentary, 
Educational Evaluation and policy Analysis, 12, 330-338. 

Cronin-Jones, L. L. (1991). Science teacher beliefs and their influence on curriculum 
implementation:Two case studies, Journal of Research in Science Teaching, 28, 235-250. 

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

 I-Share 

Find books, DVDs, government documents and more in 79 Illinois academic libraries (including Lovejoy Library). 
Request books directly from other I-Share libraries and have them delivered to you at Lovejoy Library. 

 Databases 

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

 ILLiad - Interlibrary Loan 

Have journal articles from other academic libraries delivered to you at Lovejoy Library. Articles are often delivered 
electronically to your desktop within 24 to 48 hours. 

 Research Guides 

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

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

http://www.siue.edu/lovejoylibrary
http://vufind.carli.illinois.edu/vf-sie/Search/Home
https://i-share.carli.illinois.edu/uc/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/misc/new/dblist.shtml?term=&submit=Find
http://sfx.carli.illinois.edu/sfxsie/az/
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/services/loan.shtml
http://siue.libguides.com/
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 تطبيقات جوجل
 مايكروسوفت أوفيس

 
 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 أجهزة احلاسب اآليل 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 
 قاعات دراسية جمهزة تقنيا -
 معامل القسم والكلية -
 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 استخدام أجهزة احلاسب االيل اخلاصة الشخصية-
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر-
 السبورات الذكية-
 
 مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات 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
 رضا الطالب وقناعتة أبداء استاذ املقرر وفهمه واستيعابة وتقبلة ملا مت تعلمه. استبانه تقيس مدى-
 استبانه للحصول على التغذية الراجعه -
 مقابلة عينة من طالب املقرر -
 
 عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي  .2

 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

 ملف تقومي املقرر -
 تقييم األقران -
 التقييم الذايت -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعه الدراسية -
 استطالع أراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر -

 
 إجراءات تطوير التدريس: .3

 تابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم اللغة االجنليزية والعمل على توظيفها يف املقررم -
 ملف التدريس -
 السيمينارات العلمية -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات)دعم النظراء(-
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين-

 
 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .4
 مراجعة دورية للمقرر من قبل استاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبظة ابملقرر -
 املختصني يف العمل الرتبوياالستفادة من أراء  -
معرفة مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة بة مثل طرق التدريس اخلاصة وتصميم وتطوير الدروس  -

 والتدريب امليداين
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واالجنبية( -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر -
 املقارنه مبقررارت تاثلة يف جامعات أخرى -

 

 

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

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

 اسم املقرر: مناهج التعليم   
 3-020260112  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 30/7/1439 اتريخ التوصيف: 
 كلية الرتبية / قسم املناهج وطرق التدريس .   القسم: /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 3-020260112. اسم املقرر الدراسي ورمزه: مناهج التعليم 1 .8
 ساعات .  2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري املناهج وطرق التدريس  3 .10

 الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه 
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى األول4 .11
 -. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .12
 -. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .13
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .14

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

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات  .و
 

   

 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ز
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ط
    

  النسبة:  أخرى .ي
 

 تعليقات:
 

 
 األهداف .ث
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 الرئيس ؟ما هدف املقرر  -1
 .  2030بية السعودية انسجاماً مع رؤية إكساب الطالب املعارف والقيم واملهارات حول مناهج التعليم يف األدبيات الرتبوية وواقعها يف اململكة العر 

 ويتوقع من الطالب أن يكون قادراً على:
 استعراض اتريخ املناهج وتطورها. -
 حتدبد عناصر املنهج. -
 بناء املنهج.أسس مناقشة وحنليل  -
 .استعراض التنظيمات احلديثة للمناهج -
 .ملناهج التعليم يف اململكة العربية السعوديةقراءة انقدة  -
 وحتليلها ونقدها. مناذج بناء املنهجاستعراض  -

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

 تاحة . خيضع احملتوى ملتابعة أحدث االجتاهات يف إعداد املناهج من خالل استخدام مصادر املعلومات املتجددة واإلفادة من قواعد املعلومات امل
 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 تقدمي املقرر وعرضه وفق املدخل القائم على املشكلة.       -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصــاالت للتواصــل ابني أســتاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشــه كل ما  -

 يتعلق ابملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
االســــتعانة ابلشــــبكة العنكبوتية يف التواصــــل مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية  -

 لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة.
 م اإللكرتوين.التدريس ابستخدام التعلي -

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

 وصف عام للمقرر:
للمناهج ، وكذلك  يتناول املقرر مناهج التعليم من حيث املفاهيم املتعلقة ابملناهج ، وأسس بنائه وعناصره ، واستعراض التنظيمات احلديثة

 االجتاهات احلديثة يف إعداد املناهج
 

 
 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .6

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
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 التقومي .  –السرتاتيجيات ا -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر : املفاهيم 
 آليات ومهام تنفيذ املقرر. -
 العالمات املرجعبة احملددة حملتوايت  املقرر .  -
 العمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء املطلوبة .  -

1 2 

 مدخل عام حول املناهج : نبذة خمتصرة عن اتريخ املنهج . 
 تطور مفهوم املنهج . نظرية املنهج مفهومها وبنيتها ووظيفتها وأمهيتها. 

 . 2030هج يف اململكة العربية السعودية يف ضوء رؤية مفهوم املن

2 4 

 4 2 أسس بناء املنهج : )األسس الفكرية ، واألسس االجتماعية ، واألسس النفسية(. 

 4 2 عناصر املنهج وأمهيتها يف تصميم املناهج.

 2 1 االختبارالنصفي

املناهج التعليم االلكرتوين ، املناهج  التنظيمات احلديثة للمناهج مع الرتكيز على )املناهج املدجمة،
 الرقمية(.

2 4 

 4 2 أبرز االجتاهات احلديثة يف إعداد املناهج مع الرتكيز على حركة املعايري .  

مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية : )منهج املرحلة االبتدائية ، منهج املرحلة املتوسطة ، منهج 
 املرحلة الثانوية( . 

2 4 

 2 1 مناذج بناء املنهج طبيعتها وأمهيتها مع الرتكيز على منوذج رالف اتيلور . 

 2 1 االختبار النهائي
 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 
 تطبيق  استديو

 أخرى
اختبارات 
نصفية 
 وهنائية

 اجملموع

 32 4 - - - 28 ساعات التدريس الفعلية

 32 4 - - - 28 الساعات املعتمدة
 
 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: .8

 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر
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 تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .9

 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 اثنياً  -
ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

 جدول خمرجات التعلم للمقرر
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 اختبارات قصرية  –مالحظة  املناقشة .  –احملاضرة  تقصي تطور مفهوم املنهج ومفهوم نظرية املنهج  .  1-1
 اختبارات قصرية  –مالحظة  املناقشة .  –احملاضرة  تقصي أسس املنهج وعناصرة وتنظبماته .  1-2
 اختبارات قصرية  –مالحظة  املناقشة .  –احملاضرة  تقصي مفهوم نقومي املنهج وتطويره .  1-3
 املهارات املعرفية 2
 تقارير أسبوعية  العصف الذهين  –حلقات النقاش  املقارنة بني مفاهيم املنهج والتمييز بينها .  2-1
 تقارير أسبوعية  املناقشة.  –التحليل  حتليل عماصر املنهج بدقة من واقع مناذج بناء املنهج .  2-2
 تقارير أسبوعية  املناقشة –التحليل  حتليل واقع مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية.  2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 األسئلة الشفهية .  املناقشة والتحليل للقيم املنهجية  . غرس التوجهات والقيم املنهجية النوعية لدى الطالب 3-1
 تقارير حمددة مبؤشرات دقيقة.  املشروعات التعاونية .  تنفيذ مشروعات تعاونية .  3-2
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تقرير حمدد أبوصاف ومؤشرات كمية .  أ نشطة حتليلية .  حتليل واقع أسس بناء املنهج كما تقع األدبيات الرتبوية .  4-1
 تقرير حمدد أبوصاف ومؤشرات تقنية .  نشطة حتليلية .أ  مناقشة عالقة املنهج ابلتكنولوجيا احلديثة .  4-2
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 معايري منهجية دقيقة  مشروعات فردية وتعاونية  تصميم وحدات دراسية حسب ختصص الطالب.  5-1
 معايري منهجية دقيقة .  مشروعات فردية .  حتديد مناذج تصميم املنهج من واقع املقررات الدراسية .  5-2
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

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

 النهائي
 %10 أسبوعي.   حتليل عناصر املنهج من واقع املقررات الدراسية .  1
 %10 األسبوع العاشر  حتليل مفهوم املنهج وتطوره من واقع األدبيات الرتبوية .  2
 .  %10 أسبوعي مشاركة نوعية مباشرة يف دراسة املقرر.  3
 %20 األسبوع الثامن  االختبار النصفي .  4
 %10 األسبوع اخلامس عشر  تصميم وحدة تعليمية حبسب التخصص.  5
 .  %40 األسبوع السادس عشر االختبار النهائي .  6

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ذ

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

 يف األسبوع( . حتديد ساعات مكتبية لإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب . ) ساعة واحدة  -
 حتديد ساعات مكتبية ملتابعة تقارير الطالب وأعماهلم األسبوعية . ) ساعة واحدة يف األسبوع( .  -

 حتديد ساعات مكتبية للتغذية الراجعة املستمرة.    )ساعة واحدة يف األسبوع( .
 

 مصادر التعّلم .ي
 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –. أدرج 1
 ( : املناهج وتوجهالا املستقبلية ، القاهرة : دار الكتب . 2015الرابط ، هبرية وحممد ، مصطفى ) -
 ( : املنهج املدرسي واستشراف املستقبل ، القاهرة : دار الكتاب احلديث. 2016عبدالرمحن ، عبدامللك وآخرون ) -
 ملناهج وختطيطها وتطويرها ، األردن : دار الشروق. ( : تنظيمات ا2011سعادة ، جودت و إبراهيم ، عبدهللا حممد ) -
 ( : املنهج املدرسي يف القرن احلادي والعشرين، الكويت : مكتبة الفالح . 1997سعادة ، جودت و إبراهيم ، عبدهللا حممد ) -
 ( : املنهاج املندمج . الدار البيضاء : منشورات جملة علوم الرتبية . 2015الدريج ، حممد ) -
 ( : حتليل مضمون املناهج الدراسية ، عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع 2014اهلاتي  ،عبدالرمحن وعطية ، حمسن علي ) -
 ( : املناهج التعليمي والتدريس الفاعل ، األردن : دار الشروق . 2016الفتالوي ، سهيلة ا )  -
  العريب . القاهرة : الدار املصرية اللبنانية.  ( : تصميم املناهج وقيم التقدم يف العامل2012شحاته ، حسن )-
 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: -يف قائمة  –. أدرج 2 

 اجمللة العلمية جلمعية جسما ) املناهج واإلشراف الرتبوي(.
 وغريها: . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي3
 /https://uqu.edu.saموقع جامعة أم القرى :  -
 موقع مكتبة امللك عبدهللا جبامعة أم القرى وفيها مجيع روابط املواقع اخلاصة هبذا املقرر :  -

https://uqu.edu.sa/
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https://uqu.edu.sa/lib 
 (  /http://educationrc.ksu.edu.sa  الرتبية جبامعة امللك سعود   )مركز حبوث كلية  -
-  
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. أدرج أي 4

 لتحليل النتائج املتعلقة بعناصر املنهج من خالل املقررات الدراسية. spssميكن اإلفادة من برانمج 
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

  
 

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4

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

 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5

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

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

 
 .توفري شبكة )اإلنرتنت(

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .س
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .5

 

https://uqu.edu.sa/lib
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 تقبله ملا مت.و وفهمه واستيعابه ستبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر،  -1
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -2

 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .6

 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 الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. -
 استمارة تقومي املقرر الرمسية املعتمدة من القسم . -

 
 إجراءات تطوير التدريس: .7

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

من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  إجراءات التحقق .8
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -1
 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -2
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر.  -3
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 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .9
 أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا.مراجعة دورية للمقرر من قبل  -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
وتصميم وتطوير تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة،  -

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

 

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 تصميم الربامج التعليمية اسم املقرر:  

 3-020261613 رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440التوصيف: اتريخ 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (3-020261613تصميم الربامج التعليمية   ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .1
 املاجستري يف تقومي املناهج والربامج التعليمية. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .2

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

 االول املستوى. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .3
 (/مناهج التعليم /مناهج وطرق البحث العلمي  1قراءات يف املناهج ابللغة االجنليزية ). املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .4
 الزاهر ، وغريها( –املقرات الرئيسة للجامعة )العابديه عليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التفرع أو فروع تقدمي . 7 .5

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

 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 كلية الرتبية جبامعة أم القرى جمهزة بقاعات دراسية على أعلى مستوى وتسمح ابستخدام مجيع االجتاهات احلديثة يف التدريس

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

الربامج التعليمية وانواعها واالسس النظرية والفلسفية هلا ، وكيفية يهدف املقرر اىل تزويد املتعلمني مبدخل عام عن مفهوم 
 تصميمها وبنائها وتقوميها وتطويرها ، واكساب املتعلمني مهارات تصميم وبناء برانمج تعليمي وفقاً لتخصص املتعلم.

 ويف ضوء هذا اهلدف فإنه يتوع من الطالب بعد دراسة املقرر أن : 

 حيلل مفاهيم الربامج التعليمية ومييز بينها يف ضوء أنواعها واألسس النظرية والفلسفية هلا .  -
 يكتشف طبيعة الربامج التعليمية وخصائصها ودعائم قوهتا وجناحها .  -
 يكتسب مهارات تصميم الربامج التعليمية وبنائها وتقوميها وتطويرها .  -
 ضوء ختصصه .  يكتسب مهارة تصميم الربامج التعليمية يف -

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

 .حمتوى املقرر الدراسي التخصص لتطوير وحتسنييف  احلديثة املراجع استخدام -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
ومناقشــه كل ما لتواصــل بني أســتاذ املقرر والطالب يف طرح تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصــاالت لتفعيل  -

 يتعلق ابملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
يف التواصـــــل مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية  الســـــتعانة ابلشـــــبكة العنكبوتيةا -

 ربامج التعليمية .لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال ال
 .لبعض املوضوعات  م اإللكرتوينيالتدريس ابستخدام التعل -

 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ج
 وصف عام للمقرر:
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يهتم هذا املقرر ابلتعريف ابلربامج التعليمية والفرق بينها وبني مفهوم املنهج ، واالسببببببببببببس اليت تقوم عليها ،والتعرف على مباد   
ها  التصميم التعليمي وكيفية تصميم الربانمج التعليمي ، وعرض ألمثله تطبيقية لبناء الربامج التعليمية ، ومن مث التعرف على كيفية تقومي

 تطويرها وفق االسس واملعايري العلمية ، ومساعدة املتعلمني على امتالك مهارات تصميم الربامج التعليمية .، يليه 

 
 
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
, وامهية  املفاهمي واملصطلحات للربامج التعلميية , والفرق بني الربانمج التعلميي واملهنج

 الربامج التعلميية واهدافها , وانواع الربامج التعلميية .

1 3 

 6 2 الاصول النظرية والفلسفية يف تصممي  وبناء الربامج التعلميية

 6 2 مبادئ التصممي التعلميي من اجل تصممي الربامج التعلمية .

 6 2 تصممي وبناء الربامج التعلمية  

 6 2 الربامج التعلميية .امثةل تطبيقية لبناء 

 3 1 كيفية تقومي الربامج التعلميية .

 6 2 تطوير الربامج التعلميية وفق الاسس واملعايري العلمية .

 6 2 اقرتاح خطة لتصممي وبناء برانمج تعلميي يف جمال ختصص املتعمل .

 3 1 مناقشة  الربامج التعلميية املصممة من قبل املتعلمني .

 3 1 الهنايئالاختبار 

   

   

   

    
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 48 3 6 - - 39 ساعات التدريس الفعلية
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 48 3 6 - - 39 الساعات املعتمدة
 

 يقوم هبا الطالب أسبوعياً:( اليت الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .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  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
مي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقو اثلثاً  -

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

 للمقررمخرجات التعلم جدول 
 طرق التقويم مقررللتدريس ال استراتيجيات لمؤهالتللمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني ل مخرجات التعلم م

 المعرفة 1

التغذية الراجعة ، املناقشة ،  ةاحملاضر  معرفة مفهوم الربانمج التعليمي ومفهوم املنهج والفروق بينهما .  1-1
 املستمرة 

نوعية  شفوية  أسئلة
 مركزة لكل طالب. 

 حلقاتااللقاء مع عروض البوربوينت ،  معرفة االصول النظرية والفلسفية لبناء الربامج التعليمية 1-2
 التغذية الراجعة املستمرة  ،  النقاش

  تقييم التقارير

نوعية   شفوية أسئلة الذهين ، التعلم التعاوين العصف  معرفة و حتديد مباد  التصميم التعليمي  من اجل بناء وتصميم الربامج   1-3
، تقييم لكل طالب
 . اوراق العمل 

 املهارات املعرفية 2
االستقصاء، املناقشة ،العصف الذهين  القدرة على حتليل برامج تعليمية مصممة سابقاً ومتنوعة .   2-1

 . 
تقييم التقارير اليت تلتزم 

 مبؤشرات حمددة . 
 –املناقشة  –االستقراء  –االستقصاء  القدرة على تصميم الربامج التعليمية.  2-2

 العصف الذهين . 
تقومي مشاريع تصميم  

برامج تعليمية وفق 
املباد  العلمية  احملددة 

 . 
 ييم اوراق العمل تق تعلم تعاوين ،  املناقشة القدرة على تقومي برامج تعليمية مصممة ومعدة سابقاً  والعمل على تطويرها  2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 تقييم اوراق العمل ، تقييم املشاريع  التعلم التعاوين ، املشاريع املنزلية  مهارات العمل اجلماعي  /مهارات التعلم الذايت  3-1
 املالحظة املقننةالتقييم من خالل  االلقاء مع عروض البوربوينت  مهارة العرض وااللقاء  3-2
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 املالحظة املقننة لآلداء التدريب العملي   واالنرتنتفة مهارات التعامل مع مراكز املعلومات االلكرتونية املختل 4-1
االلقاء ، واملناقشة ،  والعصف  لوقت بكفاءة  امهارات االتصال الفعال يف احلوار ، وكذلك مهارة ادارة  4-2

 الذهين
املالحظة املقننة اثناء النقاش داخل  

القاعة الدراسية مع التغذية الراجعة 
 اآلنية واملستمرة 

 ال يوجد (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1     

5-2     

 
 
 
 
 

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

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

 النهائي

 %20 خالل الفصل تقرير حول موضوعات املقرر مع عرض بوربوينت 
 %20 الثامن  تقومي احد الربامج التعليمية يف جمال ختصص الطالب  
 %10 العاشر  نقد رسالة علمية قامت على تصميم برانمج تعليمي  1

 %50 عشررابع ال اختبار هنائي ) تصميم برانمج تعليمي يف جمال ختصص الطالب ( 2

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

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

 ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 مصادر التعّلم .ه
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1
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ث امبريقي , ( . تصميم البرامج التعليميه بفكر البنائية / تأصيل فكري وبح2008يتون , كمال عبدالحميد )ز-

 القاهرة : عالم الكتب .  

(. تصميم البرامج التعليميه ألطفال ما قبل المدرسة 2008الناشف , هدى محمود ) - -
 ,دمشق :      دار الفكر للطباعة والنشر . 

 
( .مهارات التصوير االلكتروني وتصميم البرامج 2000الدبس , محمد واندرواس , تيسير ) -

 التعليميه وانتاجها, عّمان : دار صفاء للنشر . 
 

( . الشكل واللون في إثراء البرامج التعليميه عن طريق الحاسب 2004زهران , هبه حجازي )-
 اآللي , جامعة حلوان الفنون التطبيقيه . 

 
( . تصميم التعليم الفعال , ترجمة اماني الدجاني  , 2012رسون , غاري و روس , ستيفن )مو -

 الرياض : العبيكان . 
( . إطار مرجعي للتقويم التربوي , الرياض : مكتب التربية  2001الدوسري , ابراهيم مبارك ) - 

 العربي لدول الخليج .
 

قترح لتصميم المقررات عبر االنترنت ".ورقة " نموذج م ( .2007.) عبد العاطي, حسن الباتع- 
: المؤتمر الدولي األول الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال في تطوير التعليم  بحثية مقدمه إلى

. 24-22القاهرة: ,  قبل الجامعي - 
  

  

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

-  

 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد 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 املركز -
 /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 ) -
 .ابلعابديه  هللا عبد امللك مبكتبة املتاحة املعلومات قواعد -
 (ERIC)    الرتبوية واملعلومات املصادر مركز -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -
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- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 
- http://1allthebest.blogspot.com/2014/04/blog-post_13.html 

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

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

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

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

http://pqdtopen.proquest.com/search.html
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  جمهزة تقنياً  قاعات دراسية -
 معامل الكلية والقسم. -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 تعليمية مرتبطة ابملقرر.استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر  -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3

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

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

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

 تطوير التدريس: إجراءات .ص
 والعمل على توظيفه يف املقرر. الرايضياتحبوث 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 -
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 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.  -
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ض

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

 الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر  .ط
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا. -
 .ابملقرر املرتبطة واملراجع العلمية املصادر حتديث -
 .الرتبوي العمل يف املختصني آراء من االستفادة -
 . 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 مماثلة مبقررات املقارنة -

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

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

 

 

 

 

 منوذج
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر: طرق البحث العلمي  

 (  3-0206611نفس )رمز املقرر:   

 

 

 

 

  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 (  3-0206611) نفس  طرق البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .6
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .7
 املاجستري والدبلوم العايل يف القياس والتقومي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .8

 )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 .9
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5 .10
  ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .11
 ال يوجد. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .12

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

 %100 النسبة: √ التقليدية قاعات احملاضرات .و
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ز
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ط
    

  - النسبة: - أخرى تذكر .ي

 تعليقات:

 األهداف .ث
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

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

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

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

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

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

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

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس

 3 1   جودته( -جماالته  –خصائصه  –أهدافه  –مفهومهالبحث العلمي ) 
 -مستخلص الدراسة ابللغة العربية واإلجنليزية -خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي ) عنوان الدراسة 

عرض نتائج الدراسة  –منهج وإجراءات الدراسة  -اإلطار النظري والدراسات السابقة-املدخل إىل الدراسة
 املالحق (   –دراسة مراجع ال -ملخص نتائج الدراسة والتوصيات والبحوث املقرتحة  –وتفسريها 

3 9 

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

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

1 3 

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

1 3 

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

 3 1 خطوات إحراء البحوث النوعية
 3 1 البحث التحليلي( –االثنوجرايف البحث  –تصاميم ومناهج البحث النوعي )البحث التارخيي 
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 3 1 معايري تقوميها( –دايهتاحت –ساؤالهتا ت –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
 
 
 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

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

 

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

 ال يوجدالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:  -عدد ساعات الدراسة  .8

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .9
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : 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 اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 أن يكون قادراً على: الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1
احملاضرة ابستخدام العروض  - أن يتعرف على األطر العلمية ملناهج وطرق البحث العلمي. 1-1

 التقدمية.
احلوار واملناقشة املوجهة  -

 اهلادف.

االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية -
 االختبارات النهائية -

 أن يذكر خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي. 1-2
 أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها. 1-3
 أن يتعرف على تصاميم ومناهج البحوث الكمية والنوعية واملختلطة 1-4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
الكمية والنوعية أن يستعرض طرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث  1-5

 واملختلطة.
األنشطة التطبيقية ومهام -

 األداء.
 

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

 أن حيدد معايري وشروط اختيار املنهج البحثي املناسب.  6-1 األنشطة ومهام األداء.
 أن يتعرف على كيفية كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي 1-7
 املهارات املعرفية 2
أن يصمم خمطط لسري العمليات لتحديد املنهج البحثي األمثل لتحليل  2-1

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

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 

 على تصميم مهام األداء وفقا
 لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

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

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

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

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

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسعيه الستثمارها  3-1

 إجيابياً.

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة  -

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

 لسياق احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء 
مهارات  –االتصال 

 –العالقات الشخصية 
حتمل املسؤولية، والعمل 

 ضمن فريق(

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

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

 وميارس دور القيادة إذا أسندت إليه بكفاءة ومتيز.
يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء قاعدة أداء أن  3-5

 وصفية يتم تصميمها لتقومي مهام األداء.
أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة جيدة ألنشطة  3-6

 ومشاريع اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
ضمن الفريق الذي أن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به  3-7

 يعمل معه، وينجزه يف الوقت احملدد.
أن يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب،  3-8

 ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية.
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
املهمات والعمليات اليت أن يستخدم املهارات املتصلة بتحديد  4-1

تتطلبها صياغة املشكالت وكيفية اختيار املنهج البحثي املالئم 
لفحص هذه املشكالت وطرق مجع البياانت وحتليلها ومن مث تقييم 

 النتائج.

 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 
 ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
التقومي الذايت، وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء 

 –مهارات االتصال 
مهارات تقنية 

املعلومات واملهارات 
 العددية (

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

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

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

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

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

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

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

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

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: .10
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

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

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

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

15 5% 

 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي  4
 %15 8 الدراسياختبار  منتصف الفصل  5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

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

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

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

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

 . عمان : دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة. النفس
 (. البحث العلمي : أسسه ، مناهجه وأساليبه، إجراءاته. عمان : بيت األفكار الدولية.2001عليان، رحىب مصطفى ) -
. عمان: دار البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفس(. 2014) أبو شعرية، خالد حممد يوسف عبد القادر، ، أبو شندي ، اثئر أمحد، غباري -

 االعصار العلمي للنشر والتوزيع.
 عمان: دار اليازوري العلمية.  البحث العلمي: الكمي والنوعي،(. 2010، السامرائي، إميان ) قنديلجي، عامر -
) ترمجة: عالم  ظور موسع يف املنهجية والتصميمالبحث النوعي يف علم النفس :  من(. 2007كامك، بول ، رودس، جيان، ايرديل، لوسي ) -

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

.. Boston, MA: Pearsoned.) th4( Quantitative and Qualitative Research 
-Gurnsey, R.(2018). Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using 

Estimation. London: SAGE Publications. 

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

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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-Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: Integrating diversity 
with quantitative & qualitative approaches. London: sage. 

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

. Hill-. New York: McGrawed.) th3( How to Write a Thesis). 2011Murray, R. (- 
- Walliman, N. (2011). Research Methods: The Basics. London: Routledge. 

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

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

Journal of Mixed Methods Research - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Qualitative Research Journal 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3

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

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

lications/Statisticshttps://www.education.ie/en/Pub- 

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 )    

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

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

-SPSS 

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

 توجد برامج حاسوبية ميكن أن تساعد يف حتليل البياانت النوعية مثل: -

  Transanaبرانمج للبياانت املسجلة صوت وفيديو  -       

https://www.transana.com/ 

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

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

  QSR N6برانمج  -
E7A008443Windows/dp/B-Software-Analysis-Data-https://www.amazon.com/Qualitative 

 

 

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 آيل لكل طالب مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب 20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4

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

 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .6

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

 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -

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

 قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من  .غ
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب . – .ف
 حملياً وإقليماً.تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة  - .ق
 إجراءات تطوير التدريس: .ك
تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات  - .ل

 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 - .م
 حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. - .ن
ملعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف استخدام أحدث الطرق التدريسة ا - .ه

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

 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 برانمج جمتمعات التعلم ابلقسم. - .ي
 عضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي التخصص.تدقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أ - .أأ

 التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس املقرر جبامعات أخرى. - .بب
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .تت
رتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة تكوين جمموعات ال - .ثث

 للتطوير والتحديث ووضع خطط التحسني املستقبلية.
ذلك تقرير املراجعة مراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابلقسم والكلية واجلامعة، وك - .جج

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

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

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 مداخل ومناذج تقومي املناهج والربامج التعليمية اسم املقرر:  

 2-020261621 رمز املقرر:  

 

 

 

 

 

  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه18/2/1440التوصيف: اتريخ 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 (2-020261621مداخل ومناذج تقومي املناهج والربامج التعليمية  ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .13
 يف تقومي املناهج والربامج التعليميةاملاجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .14

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

 الثاين املستوى. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .15
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .16
 الزاهر ، وغريها( –املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .17

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

 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية .ك
 

   

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكرتوين .ل
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ن
    

  النسبة:  تذكر أخرى .س
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 تعليقات:

 

 األهداف .ح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

مداخل  ابملوضبببببببوعات احلديثة واملسبببببببتجدات املتعلقة ابالجتاهات احلديثة يف يهدف هذا املقرر إىل تعريف طلبة الدراسبببببببات العليا
اكتساااااااار ا الالاي ا ولامد خل  اناا   لقاام  تملمم ا اقاها لا تلااا لتليمبلا    تقا   تقومي املناهج والربامج التعليمية. و ومناذج

 اطد امتلخد  تملمم ا اقاها    ضل  انا  أل قالم  اخنن .

 يكون قادرا على: يف هناية هذا دراسة املقرر أن العليا الدراسات طالب من ويُتوقع    
-  
 معرفة التوجهات العلمية احلديثة يف جمال تقومي املناهج والربامج التعليمية.   -
 تصنيف الدراسات يف جمال تقومي املناهج والربامج التعليمية. يف ضوء اجتاهات التقومي وأولوايلا. -
 ية مستقبلية لتقومي املناهج والربامج التعليمية. بناء رؤ  -
 تنمية مهارات طالب الدراسات العليا يف تقومي املناهج والربامج التعليمية.  -
 حتليل ونقد دراسات علميه يف جمال تقومي املناهج والربامج التعليمية. يف ضوء مداخل ومناذج التقومي. -

 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 .الدراسيالتخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر يف  احلديثة املراجع استخدام -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
لتواصــل ابني أســتاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشــه كل ما تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصــاالت لتفعيل  -

 تعلق ابملقرر.ي
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
يف التواصـــــل مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية  الســـــتعانة ابلشـــــبكة العنكبوتيةا -

 .لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال التعليم االلكرتوين
 م اإللكرتوين.يالتدريس ابستخدام التعل -
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 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ح
 وصف عام للمقرر:

   تقا  اطد امتلخد  تملمم ا اقاها  تاكتساااار ا الالاي ا ولامد خل  اتامي اناا  تملمم ا اقاها لا تلااا لتليمبلا يعىن املقرر

    ضل  انا  أل قالم  اخنن .
 

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

 2 1 املفاهيم واملصطلحات األساسية ملداخل ومناذج  تقومي املناهج والربامج التعليمية 

املباد  األساسية ملداخل  ومناذج تقومي املناهج والربامج التعليمية ، وأسباب تعدد هذه املداخل ، 
 واخلطوات الالزمة لتاليف سلبيات بعض املداخل. 

1 2 

 2 1 مفهوم مدخل ومناذج  تقومي املناهج والربامج التعليمية ، وجمااللا ، وخطوات بنائها. 

تصنيف ) ورثن وساندرز ( ملداخل املناهج والربامج التعليمية ) مداخل التقومي اهلدفية التوجه ، مدخل 
التقومي املوجه حنو املستهلك ، مداخل التقومي القرارية التوجه، مدخل التقومي الطبيعي والتقومي املوجه حنو 

 ة. املشاركني، التقومي بناء على أهل االختصاص ، التقومي ابملناظر 

2 4 

اهليئة الكلية للتقومي، املتجاوب، هاموند،  -ستيك -تصنيف مناذج التقومي ) اتيلور ، سكرفن ، ستفلبيم
 ابرك، هاملتون، ماكدولند، ألكن، بروفس، متفسل ومايكل(. 

2 4 

 4 2 استخدام نتائج مداخل ومناذج التقومي يف تطوير املناهج والربامج التعليمية. 

 4 2 واقع تقومي املناهج والربامج التعليمية يف ضوء هذه املداخل والنماذج .  

 4 2 جتارب عاملية يف تقومي املناهج والربامج التعليمية. 

 2 1 دراسة موسعة ملدخل أو منوذج  انتقائي ) اصطفائي( تطبيقي لتقومي املناهج والربامج التعليمية. 

 4 2 خطة مقرتحة لتقومي املناهج والربامج التعليمية يف ضوء املدخل أو النموذج  االنتقائي )االصطفائي( . 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

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

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13
 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .14
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 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 م املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلاثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 ات البحثيةيفللتكا احملاضرة تعرف املفاهيم األساسية ملداخل  ومناذج تقومي املناهج والربامج التعليمية.  1-1

والتصنيفات املختلفة  تعرف التصنيفات املختلفة للمداخل مثل ورثن وساندروليز 1-2
 للنماذج مثل منوذج اتيلور

 األنشطة االلكرتونية التعلم التعاوين

 البحثية اتيفللتكا حل املشكالت تعرف واقع تقومي املناهج والربامج يف ضوء مداخل التقومي ومناذجه .  1-3
 املهارات املعرفية 2

 االختبارات العصف الذهين فهم طبيعية مداخل ومناذج  تقومي املناهج والربامج التعليمية .  2-1

فهم التصنيفات املختلفة للمداخل  والنماذج وآلية توظيفها يف تقومي املناهج والربامج  2-2
 التعليمية. 

 األسئلة الشفهية ةاحلوار واملناقش

 األنشطة االلكرتونية اخلرائط الذهنية فهم التجارب العاملية يف تطبيق مداخل ومناذج التقومي  2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين إكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن جمموعات تعاونية 3-1
 األسئلة الشفهية ةاحلوار واملناقش إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2
املناقشة واملشاركة اجلماعية  مهارات االنصات الفعال   3-3

 واحلوار 
 املالحظة املقننة 

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

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

تقومي االعمال 
 اجلماعية والفردية 

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

 تفاعل الطالب معها 
 الشفهيةاألسئلة  التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-7
 األسئلة الشفهية .  املناقشة والتحليل للقيم املنهجية  غرس التوجهات والقيم العلمية لدى الطالب  3-8



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
تقارير حمددة مبؤشرات  املشروعات التعاونية .  اونيةممارسة الدور التخصصي من خالل املشاركة يف األعمال التع 3-9

 دقيقة. 
 املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية  4
 التدريب العملي ورش العمل مهارات التعامل مع مراكز املعلومات املختلفة  4-1
 التدريب العملي ورش العمل مهارات استخدام األدوات االلكرتونية  4-2
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 البحث التدريب مهارة كتابة مدخل تقومي اصطفائي لتقومي املناهج وبراجمه  5-1
 البحث التدريب مهارة كتابة خطة مقرتحة لتقومي املناهج والربامج يف ضوء مدخل حمدد .  5-2

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

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

 النهائي

 %10 خالل الفصل تململ قلع   لني اخنن  ك  طا ر ل ق اؤشلاي اخننة .  
 %10 الرابع تململ قلع  توالق  ل ق اؤشلاي اخننة .  
 %10 الثامن اشالكد قلعمد اتاشلة    نلاسد ا املل.  1

نلاسد السود  انا   أل قالم  تطتمم     تملمم ا اقاها لا تلااا ا تولمامد     2

 ضل  انا  أل قالم   اخنن . 
 %15 الثاين عشر

 %15 خالل الفصل اطد امتلخد  تملمم اقلا أل تلقااا تولما     ضل  انا  أل قالم   اخنن  3

 %40 السادس عشر اماتتال ا قلائمد .  4

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ساعات أسبوعيا، كما يتم 3وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل  االستشارات واإلرشاد األكادميي

 ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 مصادر التعّلم .بب
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1

 ( .2005أبوعّناب، سعد .) الرياض: مدارس الملك فيصل. .مداخل واتجاهاتفي التقويم التربوي 
 ( .2010أحمد، ختام إسماعيل .)األردن: دار زهران. .القياس والتقويم في التربية والتعليم 
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 ( .2007لويس ، أيكين .)فرح السراج، المترجمون( الرياض: العبيكان. .االختبارات واالمتحانات( 
 ( .2012بروكارت، سوزان  و نيتكو، انتوني .)ترجمة: علي القرني وآخرون( الرياض: مكتبة  .لتقييم التربوي للطلبةا(

 التربية لدول الخليج.
 ( .2010دعمس، مصطفى .)عمان: دار غيداء للنشر . .استراتيجيات التقويم التربوي الحديث وأدواته 
 ( .2007الدليمي، علي  و الهاشمي، عبدالرحمن .)ار أسامة ناشرون.عّمان: د .المناهج بين التقليد والتجديد 
 ( .2010ربيع، هادي مشعان .)(. 2013عّمان: دار زهران.يوسف الزم كماش. ) .القياس والتقويم في التربية والتعليم

 األردن: دار دجلة ناشرون وموزعون. القياس واالختبار والتقويم في المجال التربوي والرياضي.
 ( .2012الشمري، عبدالكريم .) من 1439، 2 1تاريخ االسترداد  .التقويم التربوي ،

http://abdulkrem556.blogspot.com/2012/05/blog-post_11.html 
 ( .2011عبدالرحمن ، أحمد محمد .)األردن: دار أسامة للنشر  .تطبيقات االختبارات: أسس نظرية وتطبيقات عملية

 والتوزيع.
 ( .2011عثمان، محمد .) أسامة للنشر والتوزيع. عّمان: دار .أساليب التقويم التربوي 
 ( .2013مارزانو، روبرت  و كيندال، جون .)ترجمة: فايز مراد مينا( القاهرة: مكتبة  .التصنيف الجديد لألهداف التعليمية(

 األنجلو.
عّمان: مركز ديبونو لتعليم التفكير. .أسس بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية(. 2013مجيد، سوسن شاكر. )  

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

 ا اتلد ا ولامد  تاومد تساا ) ا اقاها لاإلشلاف ا تلتلي(. 

 القع اكتتد ا الك عتن هللا ، تااود أم ا ملى .
-  

 . 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 املركز -
 /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 ) -
 .ابلعابدية هللا عبد امللك مبكتبة املتاحة املعلومات قواعد -
 (ERIC)    الرتبوية واملعلومات املصادر مركز -
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   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -
- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

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

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

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

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل،  .7
  جمهزة تقنياً  قاعات دراسية -
 معامل الكلية والقسم. -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .8
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 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .9

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

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

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

 تطوير التدريس: إجراءات .رر
 والعمل على توظيفه يف املقرر. حبوث تعليم وتعلم الرايضيات لمتابعة ما يستجد يف جما -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 .)دعم النظراء( االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.  -
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ة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلب .زز
ء هيئة تدريس من مؤسسة مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضا

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

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

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

 سيد شعبان عبد العليم يونسد/  اسم منسق الربانمج:

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

 اسم املقرر: معايري تقومي املناهج والربامج التعليمية .      
 2-020261622رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 11/1/1440 اتريخ التوصيف: 
 كلية الرتبية / قسم املناهج وطرق التدريس .   القسم: /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
  (2-020261622)  التعليمية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: معايري تقومي املناهج والربامج 1 .18
 ساعتان .  2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .19
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  املاجستري يف تقومي املناهج والربامج التعليمية . 3 .20

 )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: املستوى الثالث  . 4 .21
 ال يوجد .  -. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .22
 ال يوجد .  -. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .23
 الزاهر ، وغريها ( .  –كلية الرتبية )العابدية   -. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .24

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

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات .  .ع
 

   

 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ف
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ق
    

  النسبة:  أخرى .ر
 

 تعليقات:
 كلية الرتبية جبامعة أم القرى جمهزة بقاعات دراسية على أعلى مستوى وتسمح ابستخدام مجيع االجتاهات احلديثة يف التدريس . 

 
 

 األهداف .د
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 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1
 

 املهارات العلمية حول معايري تقومي املناهج والربامج التعليمية  وما يدور حوهلا من قيم ومفاهيم .اكتساب 
 وميكن تفصيل األهداف على النحو التايل : 

 . الدراسة التحليلية ملفهوم حركة املعايري وأ يتها يف تقومي املناهج  . 1
 . ا كالكفاايت واألهداف وغريها وانعكاسالا على التقومي. املقارنة بني حركة املعايري واحلركات املماثلة هل2
 . حتليل مفهوم حوكمة املناهج الدراسية وتطبيقالا يف مناهج وبرامج التعليم  . 3
 . دراسة أسس ومعايري االعتماد املدرسي وعالقتها ابملناهج والربامج التعليمية  . 4
 . ترسيخ ثقافة االعتماد املؤسسي وعالقته بتقومي املناهج والربامج التعليمية . 5
 . الدراسة التحليلية ملعايري التصنيف الدويل للربامج واملؤسسات التعليمية. 6
 . مناقشة نظرايت جودة األداء التعليمي وأ يتها يف بناء معايري تقومي املناهج والربامج التعليمية . 7
 معايري تقومي املناهج والربامج التعليمية .  . بناء8
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 

احة ملتابعة أحدث االجتاهات يف بناء أدوات مجع املعلومات  من خالل استخدام مصادر املعلومات املتجددة واإلفادة من قواعد املعلومات املتخيضع احملتوى 
 . 
 

 

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

 يركز املقرر على أدوات مجع املعلومات وأنواعها وطرق استخدامها يف البحث العلمي ودراسة الطرق العلمي لكيفية بنائها. 
 
 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .16

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

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

1 2 

املعلومات  يف ضوء األدبيات العلمية يف تقومي املناهج املعاصرة ، والتجارب اإلطار املرجعي لبناء أدوات مجع 
 :  2030العلمية ، ورؤية اململكة العربية السعودية 

 مفاهيم موجزة حول تقومي املناهج بشكل عام   . 
 مفاهيم أساسية عامة تقومي الربامج التعليمية  . 

1 2 
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 . 2030ؤية ر ملكة العربية السعودية ومتطلبات مفاهيم أساسية حول طبيعة تقومي املناهج يف امل
حركة املعايري : مفهومها ، نشألا ، املقارنة بينها وبني حركة األهداف والكفاايت ، عالقة حركة املعايري ابلتقومي. 

ه ، أهم عقباته التقومي املعتمد على املعايري : مفهومه ، أ يته ، أسسه ومنطلقاته الفكرية ، أبرز مزاايه وعوامل جناح
 وكيفية التغلب عليها . معايري التقومي وأنواعها : ) معايري املنفعة ، معايري اإلمكانية ، معايري املالءمة ...(

2 4 

حوكمة املناهج الدراسية : مفهوم احلوكمة ومفهوم حوكمة املناهج ، مباد  حوكمة املناهج الدراسية  -
: ) مبدأ الشرعية ، مبدأ القيادة السليمة ، مبدأ جودة األداء ،  مبدأ املساءلة الرتبوية واحملاسبة التعاقدية 

أ يتها ودورها يف التقومي( ، دور ، مبدأ العدل والشفافية( ، قرارات املناهج الدراسية )صتاعتها و 
احلوكمة يف زايدة القدرة التنافسية ملناهج وبرامج التعليم ورفع مستوى التعليم وحتسني خمرجاته ، واحلد 

 من الفساد الداخلي للمؤسسات التعليمية . 

3 6 

األكادميي  االعتماد املؤسسي : مفهومه ، نشأته ، أنواعه ومستوايته ، املؤسسات املاحنة لالعتماد -
احمللية واإلقليمية والعاملية ، مالمح ومسات الربامج التعليمية املعتمدة ، دور املناهج التعليمية يف جناح 

 االعتماد املؤسسي . 

2 4 

االعتماد املدرسي : مفهومه ، أسسه ومعايريه ، ، متطلباته ،  املؤسسات املاحنة هلا ،  عالقة معايري 
 املنهج والربامج التعليمية . االعتماد املدرسي بتقومي

1 2 

التصنيف الدويل للربامج واملؤسسات التعليمية ، مفهومه ، دواعيه ومتطلباته ، معايري التصنيف الدويل  -
 للربامج واملؤسسات التعليمية. 

1 2 

 4 2 نظرايت جودة األداء التعليمي وأ يتها يف بناء معايري تقومي املناهج والربامج التعليمية .   -
 4 2 ورشة عمل يف بناء معايري تقومي املناهج والربامج التعليمية .  -
 2 1 مشروعات الطلالب ومناقشتها .   -

   وتوزيعها: يف األسبوع  إمجايل عدد ساعات املقرر  .17
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 2 6 - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 32 - - - - 32 املعتمدةالساعات 
 
 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: .18

 ساعتان يقدم الطالب كتكليفات . 
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .19

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

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

 جدول خمرجات التعلم للمقرر
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
تعرف اخللفية العلمية حول حركة املعايري وانعكاسالا يف تقومي املناهج والربامج  1-1

 . التعليمية   
التغذية  –حلقات النقاش  –احملاضرات 

 املناقشة .... –الراجعة املستمرة 
أسئلة نوعية مركزة 

 لكل طالب. 
التغذية  –النقاش حلقات  –احملاضرات  تعرف طبيعة االعتماد املؤسسي ومعايريه  .  1-2

 املناقشة .... –الراجعة املستمرة 
أسئلة نوعية مركزة 

 لكل طالب. 
تعرف حوكمة املناهج الدراسة ونظرايت جودلا ، وعالقتها بتقومي املناهج  1-3

 والربامج التعليمية . 
التغذية  –حلقات النقاش  –احملاضرات 

 املناقشة .... –الراجعة املستمرة 
كزة أسئلة نوعية مر 
 لكل طالب. 

 املهارات املعرفية 2
 –املناقشة  –البحث  –االستقصاء  طبيعة بناء معايري تقومي املناهج والربامج التعليمية  .  فهم 2-1

 العصف الذهين . 
كتابة تقارير أسبوعية 
 تلتزم مبؤشرات حمددة . 

 –املناقشة  –البحث  –االستقصاء  فهم تقومي املناهج املعتمد على املعايري من منظور واسع . .  2-2
 العصف الذهين . 

كتابة تقارير أسبوعية 
 تلتزم مبؤشرات حمددة . 

املقارنة بني النماذج وفق  السيمنار -ورشة العمل  بناء املهارات العلمية لدى الطالب حنو بناء معايري تقومي املناهج  .  2-3
 مؤشرات حمددة. 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 األسئلة الشفهية .  املناقشة والتحليل للقيم املنهجية  غرس التوجهات والقيم املنهجية النوعية لدى الطالب.  3-1
 تقارير حمددة مبؤشرات دقيقة.  املشروعات التعاونية .  ممارسة الدور التخصصي من خالل األعمال التعاونية بني الطالب.  3-2
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تقرير حمدد أبوصاف ومؤشرات تقنية .  أ نشطة حتليلية .  طرق حتليل البياانت الكمية  الالزمة لتقومي املناهج .  4-1
 تقرير حمدد أبوصاف ومؤشرات كمية .  أ نشطة حتليلية . حتليل عينة من أدوات التقومي  .  4-2
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 مؤشرات حمددة يف ضوء أدبيات البحث الرتبوي  الورشة التعليمية .  بناء أدوات التقومي  الكمية .  5-1
 البحث الرتبويأدبيات مؤشرات حمددة يف ضوء  مشروعات فردية وتعاونية  بناء أدوات التقومي  الكيفية .  5-2
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

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

 النهائي
  %10 أسبوعي  تقرير نوعي فردي حمدد لكل طالب وفق مؤشرات دقيقة .  1
 %10 أسبوعي  تقرير نوعي تعاوين وفق مؤشرات حمددة .  2
 .  %5 أسبوعي مشاركة نوعية مباشرة يف دراسة املقرر.  3

4 
املفاهيم احلديثة املرتبطة بتقومي املناهج والربامج التعليمية  كاحلوكمة ، واالعتماد مشروع حتليل 

 . الرباجمي واملؤسسي ، وحنوها  
 %10 األسبوع السادس

  %15 األسبوع الرابع عشر.   .مشروع بناء معايري تقومي املناهج والربامج التعليمية  5
 %25 الفصل األسبوع األخري من االختبار النهائية .  6

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ز

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

 حتديد ساعات مكتبية لإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب . ) ساعة واحدة يف األسبوع( .  -
 حتديد ساعات مكتبية ملتابعة تقارير الطالب وأعماهلم األسبوعية . ) ساعة واحدة يف األسبوع( .  -
 حتديد ساعات مكتبية للتغذية الراجعة املستمرة.    )ساعة واحدة يف األسبوع( .  -

 
 التعّلممصادر  .ثث

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –. أدرج 
  ( .2000أبوعالم،صالح الدين .)القاهرة: دار الفكر العريب.القياس والتقومي الرتبوي والنفسي . 
 ،والتوزيع  للنشر املسرية دار عمان، . وتنظيمها املناىج بناء . أسس (2005حممد أمني ) ، واملفيت أمحد، حلمي الوكيل.  
 ( 2004الشريفين ،شوقي السيند وأمحد حممند أمحد  . )الرايض، مكتبة الرشد .  املناهج التعليمّية . 
 (.1425الشيخ، اتج السر عبد هللا وأخرون .)بريوت ، الطبعة الثانية ، مكتبة الرشد .القياس والتقومي الرتبويهب . 
 ،الرشد الرايض، مكتبة ، تطويره مكوانته تنظيماته تقوميه أسسهمفهومه  املعاصر املدرسي املنهج (.2010جعفر ) حسن اخلليفة.  

 
  ( 2000الشبلي ، إبراهيم مهدي  . ))عمنان، دار األمل للنشر والتوزيع  املناهج ، بناؤها ، تنفيذها ، تقوميها ، تطويرها )ابستخدام النماذج .

. 
 دار املسرية للنشر والتوزيع . 3. عمان ، األردن ، ط القياس والتقومي الرتبوي يف العملية التدريسية ( . 1430حممود ) الدين صالح , عالم ، 
 ( 2006الشيخي ، هاشم سعيد .)رسالة دكتوراه ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى . أمنوذج مقرتح لتقومي املناهج الدراسية . 
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 . وكالة التخطيط والتطوير . عناصر العملية التعليميةوثيقة معايري (. 1429وزارة الرتبية والتعليم )
 ملواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:ا - قائمة يف –. أدرج 2 

 اجمللة العلمية جلمعية جسما ) املناهج واإلشراف الرتبوي(. 
 االجتماعي وغريها:. أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3

 /https://uqu.edu.saموقع جامعة أم القرى : 
 موقع مكتبة امللك عبدهللا جبامعة أم القرى وفيها مجيع روابط املواقع اخلاصة هبذا املقرر : 

https://uqu.edu.sa/lib 
 ملناهج على االنرتنت : حساب قسم ا

https://twitter.com/curriculum_uqu?lang=ar 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. أدرج أي 4
 واستخدامه يف حتليل أدوات مجع املعلومات  .  spssبرانمج التحليل اإلحصائي  -
 الربجميات اجلاهزة غري مقبولة يف هذا املقرر .  -

 
 املرافق املطلوبة .جج

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 أجهزة 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .10
 قاعة حماضرات جمهزة ابلكامل ومناسبة للمقرر وأنشطته املختلفة .  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11
 يستخدم املقرر أجهزة العرض واللوحات الذكية .  -
 كما ميكن تنفيذ املقرر بدون أجهزة فاملهم هو نشاط الطالب واستعداده هلذه املرحلة والتزامه مبا يطلب منه .  -

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

 
 
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .شش
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .10

 يطلب األستاذ من الطالب رأيهم ابستمرار وإذا كانت لديهم أي مالحظات يناقشها معهم وأيخذ هبا فوراً . 
 يستفيت الطالب عن حمتوى املقرر ومؤشرات األداء املطلوبة منهم . 

 يستفيت الطالب حول تدريس املقرر . ومصادره وطرق تقوميه. 

https://uqu.edu.sa/
https://uqu.edu.sa/lib
https://twitter.com/curriculum_uqu?lang=ar
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .11
 استمارة تقومي املقرر الرمسية املعتمدة من القسم . 

 إجراءات تطوير التدريس:  .12
 التطوير له ثالث آليات : 

 التطوير البسيط تقدمي أو أتخري أو تعديل طريقة أو أضافة حمتوى أو حنوها وهذه تتم من املدرس مباشرة .  -
 التطوير اجلزئي وهي اليت يتم من خالهلا تطوير بعض أجزاء املقرر وتتم مناقشتها مع جلنة املقرر الرمسية املعتمدة من القسم .  -
 : مثل حذف املقرر أو استبداله أو تعديل مسماه أو حنو ذلك وهذه تتم من قبل جملس القسم . التطوير الكلي  -

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  .13
 مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات

 خيضع التحقق من املعايري إىل مؤشرات نوعية حمددة يتم تعديلها ابستمرار، هذه املؤشرات دقيقة وتكون مع املدرس وتعلن للطالب. 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .14

 مراجعة الدورية للمقرر على ثالثة مصادر : يعتمد التخطيط لل
 . الطالب : وهم املصدر الرئيس وهم األساس املهم إلجراء أي مراجعة ومالحظالم متثل األساس املهم اجناح املقرر وتطويره . 1
والربامج التعليمية هي . التطورات يف جمال التخصص : أي جتارب أو أفكار نوعية حديثة متجددة ذات عالقة مبعايري تقومي املناهج 2

 جمال إلضافتها ضمن املقرر من أجله تطويره ومواكبته ألحدث االجتاهات يف تقومي املناهج والربامج التعليمية . 
. تعليمات القسم والكلية واجلامعة مصدر مهم جداً للتخطيط للمقرر ففي كل فصل دراسي ال بد من الرجوع إليها ومتابعة التوجيهات 3

 من رئيس القسم . اليت تبلغ 
 

 

 

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

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

 : كفاايت تقومي املناهج والربامج التعليمية   اسم املقرر  
 2-020261623  :رمز املقرر  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: 11/1/1440 اتريخ التوصيف: 
 كلية الرتبية / قسم املناهج وطرق التدريس .   :القسم /لكليةا

 
 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .ذ

 (. 2-020261623كفاايت تقومي املناهج والربامج التعليمية   ):  ورمزه . اسم املقرر الدراسي1 .25
 ساعات .  2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .26
 املاجستري يف تقومي املناهج والربامج التعليمية .   :الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي (أو الربامج). الربانمج 3 .27

 هذه الربامج(كل وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة ب )يف حال
 املستوى الثاين .  الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو املستوى 4 .28
 ال يوجد - )إن وجدت(: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر5 .29
 ال يوجد  -هذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 6 .30
 كلية الرتبية ) العابدية والزاهر وغريها (   -الرئيس للمؤسسة التعليمية:  يف املقر إن مل يكن ،. موقع تقدمي املقرر7 .31

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

 %80 النسبة: √ . قاعات احملاضرات  .ش
 

   

 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ت
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .خ
    

  النسبة:  أخرى .ذ
 

 :تعليقات
 كلية الرتبية جبامعة أم القرى جمهزة بقاعات دراسية على أعلى مستوى وتسمح ابستخدام مجيع االجتاهات احلديثة يف التدريس . 

 
 

 األهداف .ر
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 هدف املقرر الرئيس ؟ما  -1
 

 ناهج .حتليل كفاايت تقومي املناهج والربامج التعليمية مع عرض التجارب والتطبيقات العلمية املعاصرة يف تقومي امل
 يتوقع من الطالب بعد دراسة هذا املقرر أن : 

 حيدد املفاهيم العلمية حول كفاايت قومي الربامج التعليمية .  -
 علومات واملهارات واالجتاهات. حيلل مفهوم كفاايت تقومي الربامج التعليمية ، وحيدد العالقة بني مكوانت كفاايت التقومي من حيث امل -
 يصنف كفاايت تقومي الربامج التعليمية .  -
 حيلل وينقد عدد من الدراسات يف جمال كفاايت تقومي الربامج التعليمية .  -

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

 
 تاحة . خيضع احملتوى ملتابعة أحدث االجتاهات يف تقومي املناهج من خالل استخدام مصادر املعلومات املتجددة واإلفادة من قواعد املعلومات امل

 
 

 (. الربانمج ستخدمة يف النشرة التعريفية أودليلاملطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها امل)مالحظة: املقرر الدراسي  وصف .د
 للمقرر: وصف عام

 لية والعاملية حوهلا . يهتم املقرر بكفاايت تقومي الربامج التعليمية من حيث مفهومها وأنواعها وتصنيفها والوقوف على أبرز الدراسات العلمية والتجارب واحمل
 
 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .21

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التقومي .  –االسرتاتيجيات  -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر : املفاهيم 
 آليات ومهام تنفيذ املقرر. -
 ة احملددة حملتوايت  املقرر . يالعالمات املرجع -
 . ومؤشرات األداء املطلوبة العمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر  -

1 2 

والربامج التعليمية يف  يف ضوء األدبيات العلمية يف املناهج املعاصرة ، والتجارب اإلطار املرجعي لتقومي املناهج 
 العلمية ، ورؤية اململكة العربية السعودية  :

 . التقومي عموماً مفهومه وطبيعته حول موجزة مفاهيم  
 حول تقومي املناهج وتقومي الربامج التعليمية.  مفاهيم أساسية عامة

 بيعة تقومي مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية ومتطلبالا. مفاهيم أساسية حول ط

2 4 

حركة الكفاايت يف التعليم عموماً وانعكاسالا على تقومي املناهج والربامج  –طبيعتها  –كفاايت التقومي : مفهومها 
 هذه املكوانت ، تصنيف كفاايت مفهوم املعلومات واملهارات واالجتاهات يف تقومي املناهج والعالقة بني –التعليمية 

  تقومي املناهج والربامج التعليمية . 

2 4 
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ت مجع املعلومات ألغراض التقومي ، كفاايت املقونم  : ) مسات املقوم الفعال : معرفة بيئة التقومي ، اإلملام أبدوا
 ر..(. االقدرة على حتليل املعلومات وتنظيمها وتفسريها ، اخلروج بنتائج ختدم صانع القر 

1 2 

الربامج التعليمية : مفهومها ، طبيعتها ، أنواع الربامج التعليمية ، طبيعة الربامج التعليمية يف اململكة العربية السعودية 
 .حبسب طبيعة كل مرحلة ، حتليل الربامج التعليمية 

1 2 

 4 2 والعاملية يف تقومي املناهج والربامج التعليمية.أبرز الدراسات العلمية ، والتجارب والتطبيقات العلمية احمللية والعربية 
حتليل كفاايت تقومي املنهج والربامج التعليمية يف ضوء األدبيات والدراسات العلمية  ، بناء كفاايت تقومي املنهج 

امتالك مهارات والربامج التعليمية ) امتالك املعلومات حول تقومي املناهج والفرق بني تقومي مناهج التعليم وبراجمه ، 
 .التقومي وبيان سياقها العلمي والعملي يف الكفاايت ، اجتاهات وقيم تقومي املناهج والربامج التعليمية (  

2 4 

جهود وزارة التعليم السعودية وهيئة تقومي التعليم يف تقومي املناهج والربامج التعليمية وحتليلها وتقوميها يف ضوء 
 . األدبيات العلمية ، والرؤية املستقبلية للملكة العربية السعودية   

2 4 

 4 2 . تقومي كفاايت تقومي املناهج والربامج التعليمية وتطويرها 
 2 1  الب ومناقشتها . مشروعات الطل

   : وتوزيعهايف األسبوع  إمجايل عدد ساعات املقرر  .22
 دروس إضافية حماضرات 

أو  معامل
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 2 2 2 - - 28 ساعات التدريس الفعلية

 28 - - - - 28 الساعات املعتمدة
 
 أسبوعياً:خالل اليت يقوم هبا الطالب  الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف(ساعات عدد  .23

 ساعتان ضمن تكاليف املقرر . 
 

 
 هاتدريس قياسها واسرتاتيجياتطرق واتساقها مع الوطين للمؤهالت  للمقرر وفقاً جملاالت اإلطارخمرجات التعلم  .24

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

من جماالت  ، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جماللتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواسرتاتيجيات تدريس
 .التعلم

 للمقررخمرجات التعلم جدول 
 طرق التقومي مقررللتدريس ال اسرتاتيجيات لمؤهالتللمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين ل خمرجات التعلم م
 املعرفة 1
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التغذية  –حلقات النقاش  –احملاضرات  . تعليميةكفاايت تقومي املناهج والربامج التعرف اخللفية العلمية يف   1-1
 املناقشة .... –الراجعة املستمرة 

أسئلة نوعية مركزة 
 لكل طالب. 

التغذية  –حلقات النقاش  –احملاضرات  أنواع كفاايت تقومي املناهج والربامج التعليمية ، وتقوميها ، وتطويرها . تعرف  1-2
 املناقشة .... –الراجعة املستمرة 

أسئلة نوعية مركزة 
 لكل طالب. 

التغذية  –حلقات النقاش  –احملاضرات  تعرف التجارب احمللية والدولية يف التقومي املعتمد على الكفاايت .  1-3
 املناقشة .... –الراجعة املستمرة 

أسئلة نوعية مركزة 
 لكل طالب. 

 املهارات املعرفية 2
 –املناقشة  –البحث  –االستقصاء  . عمليات بناء كفاايت تقومي املناهج والربامج التعليمية  فهم 2-1

 العصف الذهين . 
كتابة تقارير أسبوعية 
 تلتزم مبؤشرات حمددة . 

فهم النماذج العلمية والتجارب الدولية حول بناء كفاايت تقومي املناهج والربامج  2-2
 . التعليمية

 –املناقشة  –البحث  –االستقصاء 
 العصف الذهين . 

كتابة تقارير أسبوعية 
 تلتزم مبؤشرات حمددة . 

املقارنة بني النماذج وفق  السيمنار -ورشة العمل  . الطالب حنو كفاايت تقومي املناهج والربامج التعليميةبناء املهارات العلمية لدى  2-3
 مؤشرات حمددة. 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 األسئلة الشفهية .  املناقشة والتحليل للقيم املنهجية  . الطالبغرس التوجهات والقيم املنهجية النوعية لدى  3-1
 تقارير حمددة مبؤشرات دقيقة.  املشروعات التعاونية .  ممارسة الدور التخصصي من خالل األعمال التعاونية بني الطالب.  3-2
  املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية  4
 تقرير حمدد أبوصاف ومؤشرات تقنية .  أ نشطة حتليلية .  حتليل إحصاءات علمية حول نتائج تقومي املناهج يف اململكة العربية السعودية.  4-1
 تقرير حمدد أبوصاف ومؤشرات كمية .  أ نشطة حتليلية . حتليل عينة من املناهج والربامج التعليمية أبوصاف كمية حمددة .  4-2
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 مؤشرات حمددة يف ضوء بنية املنهج  الورشة التعليمية .  . كفاايت تقومي املناهج والربامج التعليميةالدراسة التحليلية ألبرز   5-1
كفاايت تقومي اكتساب عدد من املهارات النوعية والتخصصية يف   5-2

 املناهج والربامج التعليمية. 
 2030مؤشرات حمددة يف ضوء بينية املنهج ورؤية  مشروعات فردية وتعاونية 

 
 
 خالل الفصل الدراسي:مهام تقومي الطلبة جدول  .25
تقدمي شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال  ،: اختبار، مشروع مجاعيمثالالتقومي املطلوبة ) مهام م

 ......اخل(مالحظة
يم ينسبته من التق لتسليمهاألسبوع احملدد 

 النهائي
  %10 أسبوعي  تقرير نوعي فردي حمدد لكل طالب وفق مؤشرات دقيقة .  1
 %10 أسبوعي  تقرير نوعي تعاوين وفق مؤشرات حمددة .  2
 .  %5 أسبوعي مشاركة نوعية مباشرة يف دراسة املقرر.  3
 %10 األسبوع السادس . املناهج والربامج التعليميةكفاايت تقومي مشروع حتليل   4
  %15 األسبوع الرابع عشر.  مشروع تطوير املناهج والربامج التعليمية املعتمد على الكفاايت .  5
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 %25 األسبوع األخري من الفصل االختبار النهائية .  6
 

 همدعماإلرشاد األكادميي للطالب و  .س
ر الوقت الذي اقدمذكر مع ) اخلاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادميي واهليئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إاتحة 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 حتديد ساعات مكتبية لإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب . ) ساعة واحدة يف األسبوع( .  -
 حتديد ساعات مكتبية ملتابعة تقارير الطالب وأعماهلم األسبوعية . ) ساعة واحدة يف األسبوع( .  -
 حتديد ساعات مكتبية للتغذية الراجعة املستمرة.    )ساعة واحدة يف األسبوع( .  -

 
 مصادر التعّلم .حح

 :الكتب املقررة املطلوبة -يف قائمة  –أدرج . 
 ( : التعليم املعتمد على املعايري ، مكنب الرتبية العريب لدول اخلليج . 2016.  عبدهللا بن صاحل السعدوي وصاحل علي الشمراين )1
 ( : التدريس من أجل تعلم الطالب "كن معلماً متميزاً " ،  دار جامعة امللك سعود للنشر .2015. هشام بركات لشر حسني ) مرتجم( )2
 ( : املناهج وتوجهالا املستقبلية ، القاهرة : دار الكتب . 2015الرابط ، هبرية وحممد ، مصطفى ) .3
 . ( : املنهج املدرسي واستشراف املستقبل ، القاهرة : دار الكتاب احلديث2016عبدالرمحن ، عبدامللك وآخرون ). 4 
 ( : يف تدريس وتعلم الكفاايت ، الرابط : منشورات املعارف . 2007التوفيق التضمني ) .5 
 :(وغريها والتقارير اجملالت العلمية) املواد املرجعية األساسية -يف قائمة  –أدرج . 2 

 اجمللة العلمية جلمعية جسما ) املناهج واإلشراف الرتبوي(. 
 :اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهامواقع و اإللكرتونية  أدرج املواد. 3

 /https://uqu.edu.saموقع جامعة أم القرى : 
 موقع مكتبة امللك عبدهللا جبامعة أم القرى وفيها مجيع روابط املواقع اخلاصة هبذا املقرر : 

qu.edu.sa/libhttps://u 
 حساب قسم املناهج على االنرتنت : 

https://twitter.com/curriculum_uqu?lang=ar 
 األسطواانت املدجمة:و  يات،الربجم الربامج احلاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 مهم حلصر النتائج الكمية يف أنشطة حتليل املنهج .  spssبرانمج التحليل اإلحصائي  -
 الربجميات اجلاهزة غري مقبولة يف هذا املقرر .  -

 
 املطلوبةاملرافق  .خخ

الدراسية  قاعاتة واملختربات )أي عدد املقاعد داخل اليدراسالقاعات المبا يف ذلك حجم من املرافق بنين متطلبات املقرر الدراسي 
 :(، وغريهاواملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة

https://uqu.edu.sa/
https://uqu.edu.sa/lib
https://twitter.com/curriculum_uqu?lang=ar
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 (:وقاعات العرض، واملعامل، وغريها املختربات،و املباين )قاعات احملاضرات،  .13
 قاعة حماضرات جمهزة ابلكامل ومناسبة للمقرر وأنشطته املختلفة .  -

 :وغريها( والربجميات ،اللوحات الذكية، و )أدوات عرض البياانت تقنية مصادر  .14
 يستخدم املقرر أجهزة العرض واللوحات الذكية .  -
 كما ميكن تنفيذ املقرر بدون أجهزة فاملهم هو نشاط الطالب واستعداده هلذه املرحلة والتزامه مبا يطلب منه .  -

 ائمة هبا(:كرها، أو أرفق قفاذ حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  اذا كان هناك مثالً : مصادر أخرى )حددها .15
 شبكة االنرتنت  .  -

 
 مي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره و تق .صص

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .15
 يطلب األستاذ من الطالب رأيهم ابستمرار وإذا كانت لديهم أي مالحظات يناقشها معهم وأيخذ هبا فوراً . 

 يستفيت الطالب عن حمتوى املقرر ومؤشرات األداء املطلوبة منهم . 
 يستفيت الطالب حول تدريس املقرر . ومصادره وطرق تقوميه. 

 مي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:و اسرتاتيجيات أخرى لتق .16
 استمارة تقومي املقرر الرمسية املعتمدة من القسم . 

  إجراءات تطوير التدريس: .17
 التطوير له ثالث آليات : 

 التطوير البسيط تقدمي أو أتخري أو تعديل طريقة أو أضافة حمتوى أو حنوها وهذه تتم من املدرس مباشرة .  -
 التطوير اجلزئي وهي اليت يتم من خالهلا تطوير بعض أجزاء املقرر وتتم مناقشتها مع جلنة املقرر الرمسية املعتمدة من القسم .  -
 : مثل حذف املقرر أو استبداله أو تعديل مسماه أو حنو ذلك وهذه تتم من قبل جملس القسم . التطوير الكلي  -

مستقلني،  أعضاء هيئة تدريسإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .18
 تدريس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هيئةلتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع  والتبادل بصورة دوريةٍ 

 خيضع التحقق من املعايري إىل مؤشرات نوعية حمددة يتم تعديلها ابستمرار، هذه املؤشرات دقيقة وتكون مع املدرس وتعلن للطالب. 
 اسي والتخطيط لتطويره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدر صِ  .19

 يعتمد التخطيط للمراجعة الدورية للمقرر على ثالثة مصادر : 
 . الطالب : وهم املصدر الرئيس وهم األساس املهم إلجراء أي مراجعة ومالحظالم متثل األساس املهم اجناح املقرر وتطويره . 1
تجددة ذات عالقة بكفاايت تقومي املنهج هي جمال إلضافتها . التطورات يف جمال التخصص : أي جتارب أو أفكار نوعية حديثة م2

 ضمن املقرر من أجله تطويره ومواكبته ألحدث االجتاهات يف تقومي املنهج . 
. تعليمات القسم والكلية واجلامعة مصدر مهم جداً للتخطيط للمققر ففي كل فصل دراسي ال بد من الرجوع إليها ومتابعة التوجيهات 3

 رئيس القسم .  اليت تبلغ من
 


