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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

 تٛؿٝف َكشس دساطٞمنٛرز 

  داَع١ أّ ايكش٣   ظ١ :املؤط

 قظِ املٓاٖر ٚ طشم ايتذسٜع –ايذلب١ٝ : ايه١ًٝ/ايكظِ 

 :ايتعشٜف باملكشس ايذساطٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ أ(

 (751ْعش١ٜ املٓاٖر )اطِ ٚسَض املكشس ايذساطٞ:  .1

  طاعتإ عذد ايظاعات املعتُذ٠: .2

 ٟ ٜكذّ كُٓ٘ املكشس ايذساطٞ. زايدلْاَر أٚ ايدلاَر اي .3

 ايدلاَر(, بّٝٔ ٖزا بذاًل َٔ إعذاد قا١ُ٥ بٗزٙ د َكشس اختٝاسٟ عاّ يف عذ٠ بشاَر)يف ساٍ ٚدٛ

 َتطًب ن١ًٝ يف بشاَر ايذنتٛساٙ     

 أ .د/ ْٛاٍ بٓت ساَذ ٜاطني :عٔ املكشس ايذساطٞ املظ٦ٍٛاطِ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع  .4

ايظ١ٓ األٚىل يف بشْاَر ايذنتٛساٙ   :املكشس ايذساطٞ املظت٣ٛ األنادميٞ ايزٟ ٜعط٢ فٝ٘ايظ١ٓ أٚ  .5

 /املظت٣ٛ األٍٚ . 

 ٜفذلض دساط١ َكشس/ تطٜٛش املٓاٖر يف َشس١ً املادظترل   ::كشس)إٕ ٚدذت(بك١ هلزا املاملتطًبات ايظا .6

 ال ٜٛدذ  :املتطًبات اآل١ْٝ هلزا املكشس )إٕ ٚدذت( .7

  :يًُؤطظ١ ايتع١ًُٝٝ س إٕ مل ٜهٔ داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝعَٛقع تكذِٜ املكش

 قاع١ َٔ قاعات عُاد٠ ايذساطات اؾاَع١ٝ مبكش ايطايبات -

  :األٖذافب( 

 ٚؿف َٛدض يٓتا٥ر ايتعًِ األطاط١ٝ يًطًب١ املظذًني يف املكشس:-1

 .َعشف١ َفّٗٛ ْعش١ٜ املٓٗر ايعا١َ ٚاـاؿ١ يف ايذلب١ٝ 

 .اإلملاّ بايعٓاؿش األطاط١ٝ امله١ْٛ يٓعش١ٜ املٓٗر 
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  االطتؼعاس بأ١ُٖٝ دساط١ ايتـٛس اإلطالَٞ يًُٓٗر ايذلبٟٛ: أطظ٘,قتٛاٙ,طشم

 ٚأطايٝب تذسٜظ٘ ٚتكٛمي٘.

 .َعشف١ ايٓعشٜات املٓٗذ١ٝ ايعًُا١ْٝ 

  .اإلطالع ع٢ً االػاٖات املعاؿش٠ يف بٓا٤ املٓاٖر ٚتطٜٛشٖا 

 .ّايتُهٔ َٔ تكِٜٛ َٓٗر ملشس١ً تع١ًُٝٝ َٔ َشاسٌ ايتعًِٝ ايعا 

املكشس ايذساطٞ . )َجٌ االطتدذاّ املتضاٜذ  ؿف بإجياص أ١ٜ خطط ٜتِ تٓفٝزٖا يتطٜٛش ٚؼظني -2

يتك١ٝٓ املعًَٛات أٚ َشادع اإلْذلْت, ٚايتػٝرلات يف  احملت٣ٛ نٓتٝذ١ يألعاخ اؾذٜذ٠ يف فاٍ 

  ايذساط١(.  

  ٍٜٛتِ ايتدطٝط املظبل يتٓفٝز ٚؼظني املكشس ايذساطٞ َٔ خالٍ اإلطالع املظتُش س

ت ع١ًُٝ ٚسطا٥ٌ ع١ًُٝ غرل َٓؼٛس٠ تتعًل بتطٜٛش االػاٖات املعاؿش٠ َٔ أعاخ َٚؤمتشا

 ٖر ٚؼظني ع١ًُٝ ايتعًِٝ ٚايتعًِاملٓا

)َالسع١: ٜٓبػٞ إسفام تٛؿٝف عاّ يف االطتُاس٠ املظتدذ١َ يف ايٓؼش٠ املكشس ايذساطٞ  تٛؿٝفز( 

 ايتعشٜف١ٝ أٚ ايذيٌٝ (.  

 :املٛكٛعات اييت  ٜٓبػٞ تٓاٚهلا-1

عذد  قا١ُ٥ املٛكٛعات

 األطابٝع

طاعات 

 ايتذسٜع 

تعشٜف ايٓعش١ٜ َٔ ٚد١ٗ ْعش ايعًُا٤ ٚاملٓعشٜٔ ٚػشسٗا  -1

 ٚتفظرلٖا.

1 2 

 2     1     َفّٗٛ ايٓعش١ٜ ايذلب١ٜٛ ايعا١َ -2

 2     1     ايتطٛس ايتاسخيٞ يًٓعش١ٜ ايذلب١ٜٛ. -3

 2     1     َفّٗٛ ايٓعش١ٜ املٓٗذ١ٝ َٚٛكٛعٗا يف املٝذإ ايذلبٟٛ.  -4

 2     1     األطاط١ٝ امله١ْٛ يٓعش١ٜ املٓٗر.ايعٓاؿش  -5

 6     3     خـا٥ف ايٓعش١ٜ ايذلب١ٜٛ ٚٚظٝفتٗا َٚـادس اػتكاقٗا. -6

ايتـٛس اإلطالَٞ يًُٓٗر ايذلبٟٛ: أطظ٘,قتٛاٙ,طشم  -7

 ٚأطايٝب تذسٜظ٘ ٚتكٛمي٘.

    2     4 
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 4      2     منارز بٓا٤ املٓٗر ايذساطٞ ٚتطٜٛشٙ. -8

ايعا١َ ايعًُا١ْٝ:                           ْعشٜات املٓاٖر  -9

 اؾٖٛش١ٜ األطاط١ٝ ,املٛطٛع١ٝ,ايٓفع١ٝ )ايدلامجات١ٝ(, ٚايتطبٝك١ٝ.

   2       4 

 4     2    اطتعشاض االػاٖات املعاؿش٠ يبٓا٤ املٓاٖر ٚتطٜٛشٖا. -  10 

 

  32 دساطٞ(:َهْٛات املكشس ايذساطٞ )إمجايٞ عذد طاعات ايتذسٜع يهٌ فـٌ -2

  

  احملاكش٠:

 ساعة 23          

 ايذسغ:  َاد٠

 ساعة 23    

عًُٞ/َٝذاْٞ/       املدتدل

 تذسٜيب

 أخش٣:

 

طاعات دساط١ خاؿ١ إكاف١ٝ/طاعات ايتعًِ املتٛقع إٔ ٜظتٛفٝٗا ايطايب أطبٛعًٝا. )ٜٓبػٞ إٔ -3

 ميجٌ ٖزا املتٛطط يهٌ فـٌ دساطٞ ٚيٝع املطًٛب يهٌ أطبٛع(: 

 

   تطٜٛش ْتا٥ر ايتعًِ يف  كتًف فاالت ايتعًِ-4

 بّٝٔ يهٌ َٔ فاالت ايتعًِ املب١ٓٝ أدْاٙ َا ًٜٞ: 

 َٛدض طشٜع يًُعاسف أٚ املٗاسات اييت ٜظع٢ املكشس ايذساطٞ إىل تُٓٝتٗا . 

 يف  املكشس ايذساطٞ بػ١ٝ تطٜٛش تًو املعاسف أٚ املٗاسات. ظتدذ١َٝف الطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املتٛؿ  

  .ٞايطشم املتبع١ يتكِٜٛ ايطايب يف املكشس ايذساطٞ يتكِٝٝ ْتا٥ر ايتعًِ يف ٖزا اجملاٍ ايذساط  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعاسف . أ

 :تٛؿٝف يًُعاسف املشاد انتظابٗا-1

 .ٞتعشٜفات عذٜذ٠ ملفّٗٛ ايٓعش١ٜ رات ايطابع االدتُاع 

 .ًُٞتعشٜفات عذٜذ٠ ملفّٗٛ ايٓعش١ٜ رات ايطابع ايع 

  ٚايٓعش١ٜ اـاؿ١.ٚظا٥ف ايٓعش١ٜ ايعا١َ 

  , منارز بٓا٤ املٓٗر ٚتطٜٛشٙ: منٛرز تاًٜٛس , منٛرز ًٖٝذاتابا, منٛرز ًٜٚش, منٛرز بٛػاَب

 منٛرز قٛدالد , منٛرز فالت٘ .
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  :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املعاسف-2

 .اطذلاتٝذ١ٝ املٓاقؼ١ ٚ اؿٛاس 

 .اطذلاتٝذ١ٝ االطتكـا٤ 

 اطذلاتٝذ١ٝ ايتًدٝف. 

 :طشم تكِٜٛ املعاسف املهتظب١-3

 .اطتدذاّ طشٜك١ ايتعٝٝٓات 

 .اطتدذاّ طشٜك١ املٓاقؼ١ ايـف١ٝ 

 ل ٚاملذاخالتايتشلرل املظب 

  دسان١ٝ:املٗاسات اإل . ب

  :املشاد تُٓٝتٗا دسان١ٝتٛؿٝف يًُٗاسات اإل-1

 .مهارة التحلٌل والنقد 

 .مهارة البحث واالستقصاء 

  :ذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاساتاملظتداطذلاتٝذٝات ايتذسٜع -2

 .اطتدذاّ اطذلاتٝذ١ٝ تٛصٜع املٗاّ ٚاملبادس٠ 

 .اطتدذاّ اطذلاتٝذ١ٝ ايتٓعِٝ املٓطكٞ يف ايعشض 

 ذاّ املٛكٛع١ٝ يف ايٓكذ ٚايتشًٌٝاطتد 

  :يذ٣ ايطالب دسان١ٝطشم تكِٜٛ املٗاسات اإل-3

 .ٚكع َعاٜرل يًٓكذ ٜٚتِ ايتكِٜٛ يف ك٥ٛٗا 

  يتًدٝف ايبشٛخ ٚ إيكا٥ٗا ٚتكِٝٝ ايطايبات يف ك٥ٛٗا.ٚكع َعاٜرل 

  :ز.  َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚ ؼٌُ املظؤٚي١ٝ

 ٚؿف ملٗاسات ايعالقات ايؼدـ١ٝ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ املطًٛب تطٜٛشٖا:-1

 . ؼذٜذ املٗاّ يهٌ طايب١ 

 .تٛظٝف َفّٗٛ ايتعإٚ ٚاسذلاّ ايذٚس 

 

 ايتعًِٝ املظتدذ١َ يف تطٜٛش ٖزٙ املٗاسات:اطذلاتٝذٝات -2

  ؼذٜذ إطاس يًعٌُ ٚتعٝني قا٥ذ٠ يهٌ فُٛع١ ثِ تكظِٝ ايعٌُ إىل دض٥ٝات ٜٛصع ع٢ً

 اجملُٛعات.

 .اطتدذاّ اطذلاتٝذ١ٝ ايتعضٜض 

 

 :طشم تكِٜٛ َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ يذ٣ ايطالب-3
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  المجموعات وتدوٌن المالحظات.اإلشراف المباشر على 

 .تحدٌد محك مرجعً ٌعلن للطالبات وٌتم التقوٌم فً ضوئه 

   :د. َٗاسات ايتٛاؿٌ, ٚتك١ٝٓ املعًَٛات, ٚاملٗاسات ايعذد١ٜ

 :تٛؿٝف يًُٗاسات املشاد تُٓٝتٗا يف ٖزا اجملاٍ-1

 .َٞٗاس٠ ايعشض املش٥ 

 .َٟٗاس٠ ايتعبرل ٚاسذلاّ ايشأ  

 :ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاساتاطذلاتٝذٝات -2

 .اطذلاتٝذ١ٝ ايعـف ايزٖين 

 .اطذلاتٝذ١ٝ ايتٓعِٝ ٚ ايتٓظٝل 

 :طشم تكِٜٛ املٗاسات ايعذد١ٜ َٚٗاسات ايتٛاؿٌ يذ٣ ايطالب-3

 .طشٜك١ ايتعضٜض ٚ ريو بإعاد٠ اإلداب١ ايـشٝش١ َٔ قبٌ املع١ًُ 

 ايعشض املش٥ٞ. إخشاز قا١ُ٥ تؼو يظت يكٝاغ 

 ت ايطايبات ٚاطتدالق ايٓتا٥ر يف ك٤ٛ ايعـف ايزٖين.َذاخال 

 :)إٕ ٚدذت( ايٓفظ١ٝ شن١ٖٝـ. املٗاسات اؿ

 :املشاد تُٓٝتٗا َٚظت٣ٛ األدا٤ املطًٛبايٓفظ١ٝ شن١ٝ تٛؿٝف يًُٗاسات اؿ-1

 .َٗاس٠ اطتدذاّ خشٜط١ املفاِٖٝ يف عشض ايُٓارز 

 .ًٌَٝٗاس٠ ايٓكذ ٚايتش 

 :املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاساتاطذلاتٝذٝات ايتذسٜع -2

 .تذسٜب ايطايبات ع٢ً ايٓكذ ايبٓا٤ 

 . ِٗتذسٜب ايطايبات ع٢ً ػضئ ايُٓارز َٚتابع١ خشٜط١ املفاِٖٝ ٚفكًا الػاٙ األط 

 :يذ٣ ايطالبايٓفظ١ٝ شن١ٝ طشم تكِٜٛ املٗاسات اؿ-3

  ٔايٓف.َتابع١ أطًٛب ْكذ ايطايبات يبعلٗٔ َٚشاعا٠ املٛكٛع١ٝ دٕٚ اـشٚز ع 

 .َشادع١ تشتٝب اـطٛات ـشٜط١ املفاِٖٝ ٚتذٜٚٓٗا يف ك٤ٛ َعاٜرل ؼذدٖا املع١ًُ 

 :. دذٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطالب خالٍ ايفـٌ ايذساط5ٞ

, َؼشٚع مجاعٞ, سكاٍ, اختبا١َُٗ ايتكِٜٛ )نتاب١ َ ايتكِٜٛ

 اختباس ْٗا٥ٞ...اخل(

األطبٛع احملذد 

 ي٘

َٔ  ْ٘ظبت

ايتكِٜٛ 

 ايٓٗا٥ٞ

 منٛرز )أ( 

اإلداب١ ع٢ً األط١ً٦ )تذسٜبات( سٍٛ املٛكٛعات اييت مت 
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 %30    ايعاػش   دساطتٗا. 1

 %30    أطبٛعًٝا   ؼلرل أطبٛعٞ ملا طٝتِ عشك٘ َٚٓاقؼت٘ يف ايفـٌ. 2

 %20    ايتاطع   اَتشإ ْـفٞ. 3

 اؿادٟ عؼش تكِٜٛ َٓٗر ملشس١ً َٔ َشاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ. 4

 ٚايجاْٞ عؼش

   20% 

 

    1 

 منٛرز )ب(

اإلداب١ ع٢ً األط١ً٦ )تذسٜبات( سٍٛ املٛكٛعات اييت مت 

 دساطتٗا.

 

 ايعاػش  

 

   30% 

 %30    أطبٛعًٝا   ؼلرل أطبٛعٞ ملا طٝتِ عشك٘ َٚٓاقؼت٘ يف ايفـٌ. 2

 %20    ايتاطع    تكذِٜ ًَدف الػاٖات َعاؿش٠ يف فاٍ املٓاٖر . 3

ايجايح عؼش  َٔ َشاسٌ ايتعًِٝ ايعاّ. تكِٜٛ َٓٗر ملشس١ً 4

 ٚايشابع عؼش

   20% 

 د. ايذعِ ايطالبٞ:

تذابرل تكذِٜ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يالطتؼاسات ٚاإلسػاد األنادميٞ يًطايب )أرنش قذس -1

 ايٛقت ايزٟ ٜتٛقع إٔ ٜتٛادذ خالي٘ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع هلزا ايػشض يف نٌ أطبٛع(.  

 ( طاعات أطبٛعٝا 6عذد ) تتٛادذ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف َهتبٗا إلداب١ اطتفظاسات

 ايطايبات.

  تضٜٚذ ايطايبات بأسذخ املشادع ٚايبشٛخ ٚفًذات املؤمتشات اؿذٜج١ يإلطالع ع٢ً

 أسذخ َا تٛؿًت إيٝ٘ ايذساطات يف فاٍ املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع.  

 :ٖـ . َـادس ايتعًِ

 :ايهتب املكشس٠ املطًٛب١-1

  2009ّاملٓاٖر ايذلب١ٜٛ                              أ.د/ عًٞ أمحذ َذنٛس    نتاب :ْعشٜات 

      نتاب: ْعش١ٜ املٓٗر :يف ك٤ٛ ٚاقع ايٓعش١ٜ ايذلب١ٜٛ     أ.د/ عبذ اؿهِٝ َٛط٢

 ٖـ1417
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 :املشادع ايش٥ٝظ١-2

  ايًكاْٞاملٓاٖر: بني ايٓعش١ٜ ٚايتطٜٛش                              د/ أمحذ سظني 

  املٓاٖر ايذساط١ٝ بني ايٓعش١ٜ ٚايتطبٝل                     د/ سظٔ ػشات١ 

     ْعش١ٜ املٓٗر                                                  أ/ دٛسز بٛػاَب 

   

 , ايتكاسٜش,...اخل( )أسفل قا١ُ٥ بٗا( اييت ٜٛؿ٢ بٗا )اجملالت ايع١ًُٝ ايهتب ٚ املشادع-3

 ت ايع١ًُٝاجملال -1

 ف١ً املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع 

 اجمل١ً ايع١ًُٝ يًُٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع 

 ايشطا٥ٌ ايع١ًُٝ بأْٛاعٗا  -2

 ٚثا٥ل َٓؼٛس٠ خاؿ١ بإداس٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ -3

 :اقع اإلْذلْت...اخلاملشادع اإليهذل١ْٝٚ, َٛ-4

 َٛاقع عذٜذ٠ يف اإلْذلْت ؼت عٓٛإ دساطات تشب١ٜٛ       

أخش٣ َجٌ ايدلاَر املعتُذ٠ ع٢ً اؿاطب اآليٞ/األططٛاْات املذف١, ٚاملعاٜرل  َٛاد تع١ًُٝٝ-5

 :/ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ ايف١ٝٓ

 ايٓذٚات ٚاملؤمتشات ٚايذٚسات ايتذسٜب١ٝ املكذ١َ ع٢ً اططٛاْات        

 :ٚ . املشافل ايالص١َ

بّٝٔ َتطًبات  املكشس ايذساطٞ  مبا يف ريو سذِ فـٍٛ ايذساط١ ٚاملدتدلات )أٟ: عذد املكاعذ داخٌ 

 ايفـٍٛ ايذساط١ٝ ٚاملدتدلات, ٚعذد أدٗض٠ اؿاطب اآليٞ املتاس١...إخل(.  

 

 :ت احملاكشات, املدتدلات,...اخل()قاعا باْٞامل-1

يألطف ال تٛدذ قاع١ خاؿ١ بايذساطات ايعًٝا ..ٚال تٛدذ ػٗٝضات يف املباْٞ ٚايفـٍٛ يتٛفرل املٓاخ     

 ايتذسٜظٞ اؾٝذ.

 :َـادس اؿاطب اآليٞ-2
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 تتٛفش َٔ خالٍ دٗٛد رات١ٝ َٔ قبٌ عل٠ٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٚايطايبات فكط .   

 :سفل قا١ُ٥ بٗا(أ١, أرنشٖا, أٚ خاؿ ١ٜدلىل ػٗٝضات كإـادس أخش٣ )سذدٖا...َجٌ: اؿاد١ َ-3

  اؿاد١ إىل تٛفرل قاع١ دساط١ٝ تظتكش فٝٗا عل٠ٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع تلع فٝٗا مجٝع أدٗض٠

 ٚأدٚات ايعشض تظٗٝاًل يًتذسٜع بذاًل َٔ محًٗا َٔ َب٢ٓ ألخش إليكا٤ ْفع احملاكش٠.

 .تٛفرل فـٍٛ رن١ٝ تظِٗ يف أدا٤ ٚعشض تذسٜظٞ َتُٝض 

  تـٜٛش يًطايبات تظٗٝاًل يتبادٍ املعشف١ َٔ خالٍ تـٜٛش ؿفشات َٔ اؿاد١ ملان١ٓٝ

 نتب ٚفًذات املؤمتشات ٚتذاٚهلا فُٝا بٝٓٗٔ.

 تكِٝٝ املكشس ايذساطٞ ٚعًُٝات تطٜٛشٙ  . ص

 :اطذلاتٝذٝات اؿـٍٛ ع٢ً ايتػز١ٜ ايشادع١ َٔ ايطالب غـٛق فعاي١ٝ ايتذسٜع -1

 املهتظب١ .ؼذٜذ ٚادبات تطبٝك١ٝ ع٢ً املعشف١  (1)

ايكٝاّ بضٜاس٠ َٝذا١ْٝ ملؤطظات ايتعًِٝ ايعاّ ٚتٛظٝف األفهاس ايٓعش١ٜ ٚسبطٗا بايٛاقع  (2)

 ٚإعذاد تكشٜش بزيو.

 إتاس١ ايفشؿ١ يًطايبات يإلداب١ ع٢ً األط١ً٦ ايتاي١ٝ: (3)

 : َا سأٜو يف املكشس َٔ سٝح :1غ

 ن١ُٝ املعشف١ 

 أطايٝب ايتذسٜع 

 ٞاملٓاخ ايذساط 

 : نٝف ميهٔ االطتفاد٠ َٔ ايٓعِ ايتع١ًُٝٝ اييت مت دساطتٗا يف املكشس؟2غ           

 : َا دٚس املعًِ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ؟3غ           

 : نٝف ميهٔ تٛظٝف بعض األفهاس اؾٝذ٠ يف تطٜٛش أدا٤ َعًِ ايّٝٛ يف َذاسطٓا ؟4غ           

 :ايتذسٜع َٔ قبٌ املذسغ أٚ ايكظِ اطذلاتٝذٝات أخش٣ يتكِٝٝ ع١ًُٝ -2

  صٜاس٠ َٝذا١ْٝ بني علٛات ١٦ٖٝ ايتذسٜع ) سلٛس قاكشات يف ْفع اجملاٍ يبعض ايضَٝالت

 داخٌ ايكظِ ٚخاسد٘ ( .
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 . االطتفاد٠ َٔ ايتكِٝٝ ايزاتٞ يعل٠ٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يتطٜٛش ْفظٗا 

 :عًُٝات تطٜٛش ايتذسٜع -3

 ( اطتدذاّ اطذلاتٝذٝات سذٜج١ يف ايتذسٜع َجٌ: 1اقذلح اآلتٞ:  )    

 اطذلاتٝذ١ٝ ايعـف ايزٖين 

  ػاسى( –صاٚز  –اطذلاتٝذ١ٝ )فهش 

  يعب األدٚاساطذلاتٝذ١ٝ 

 سلٛس دٚسات تٓؼٝط١ٝ يعلٛات ١٦ٖٝ ايتذسٜع.( 2)          

عُاٍ ايطًب١ أب ) َجٌ: تذقٝل تـشٝح ع١ٓٝ َٔ عًُٝات ايتشكل َٔ َعاٜرل اإللاص يذ٣ ايطاي-4

َع طاقِ بٛاطط١ َذسطني  َظتكًني, ٚايتبادٍ بـٛس٠ دٚس١ًٜ يتـشٝح االختباسات أٚ ع١ٓٝ َٔ ايٛادبات 

 :تذسٜع َٔ َؤطظ١ أخش٣(

  ٚتـشٝح ع١ٓٝ َٔ أعُاٍ ايطايبات َٔ قبٌ عل٠ٛ ١٦ٖٝ تذسٜع َٔ قظِ أخش يف ايه١ًٝ أ

 ملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ.داَع١ أخش٣ با يفَٔ ن١ًٝ 

 :كشس ايذساطٞ ٚايتدطٝط يتطٜٛشٖاؿف إدشا٤ات ايتدطٝط يًُشادع١ ايذٚس١ٜ ملذ٣ فعاي١ٝ  امل-5

  ايكٝاّ بعٌُ ًَف املكشس ايذساطٞ ٜٚتِ َٔ خالٍ ادتُاع رٚ اـدل٠ يف فاٍ تذسٜع املكشس

ٚاألْؼط١ ايـف١ٝ ٚغرل ٚايتعإٚ  َعًا يٛكع أسذخ املعًَٛات ٚاملٛكٛعات ٚايتذسٜبات 

ايـف١ٝ ٚأط١ً٦ منٛرد١ٝ ٚبعض َٔ ْتا٥ر ايطالب أٚ ايطايبات ٚتعٝني َشادع سذٜج١ 

 يًُكشس.

  َٔ تتِ َشادع١ ريو املًف بعذ اعتُادٙ نٌ عاَني ٚؼذٜح املعًَٛات ٚإكاف١ اؾذٜذ

ٍٚ يهٌ علٛ ١٦ٖٝ تذسٜع ٜشغب يف تذسٜع املكشس أل ًاأطاطٝ ًازيو ٜعتدل َشدعباملشادع ٚ

 َشٙ ٚبزيو ْلُٔ اؾٛد٠ يف ايتذسٜع ... ٚباهلل ايتٛفٝل 
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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة

 توصٌف مقرر دراسً

 المؤسسة : جامعة أم القرى 

 : قسم المناهج وطرق التدرٌس التربٌة  الكلٌة: كلٌة

 بالمقرر الدراسً ومعلومات عنه : التعرٌف 

     353202هج باللغة االنجلٌزٌة اسم ورمز المقرر الدراسً : قراءات فً المنا

 عدد الساعات المعتمدة : ساعتان

 ٌقدم فٌه : دراسات علٌا دكتوراه البرنامج الذي 

اسم عضو هبتدرٌسه:ٌس المسئول عن المقرر الدراسً : هذا المقرر ٌقوم بتدرٌسه أعضاء هٌئة التدرٌس  

المتخصصون فً المناهج وطرق تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة  والذٌن لدٌهم مؤهل شهادة الدكتوراه . ولذلك ٌقوم 

أ . د .  \العزٌز محمد ٌار قوقندي د . عبد  \د فرٌد أحمد حكٌم  \موسى بن محمد صالح الحبٌب  \بتدرٌسه : د

 د . هاشم أحمد الصمدانً .  \د. فهد ماجد الفعر الشرٌف  \ابتسام حسٌن جفري وتدرسه فقط عند الطالبات 

هذا المقرر ٌعطى لطالب وطالبات برنامج الدكتوراه  فً الفصل األول الدراسً بعد حصولهم على القبول فً 

. وٌعطى لجمٌع الدارسٌن فً برنامج الدكتوراه تخصص مناهج وطرق البرنامج وانتظامهم فٌه للدراسة 

 مناهج ووسائل تعلٌمٌة ) تقنٌات حسب المسمى الجدٌد (.  \مناهج وإشراف تربوي  \التدرٌس 

 المتطلبات السابقة لهذا المقرر ) إن وجدت (ال توجد . 

ٌة  ٌقدم فقط داخل المبانً الرئٌسٌة للمؤسسة موقع تقدٌم المقرر إن لم ٌكن داخللمؤسسة.الرئٌسً للمؤسسة التعلٌم

 . 

 األهداف:  \ب 

الدارسون لهذا المقرر ضمن برنامج  موجز بأهم مخرجات تعلم الطالب المالدراسً:لمقرر الدراسً :  

الدكتوراه بالقسم هم طالب وطالبات ٌختلفون فً تخصصاتهم فً درجة البكالورٌوس والماجستٌر ولذلك ٌهدف 

 تحقٌق ما ٌلً : المقرر إلى 

تزوٌد المتعلمٌن ببعض  ا لعبارات و المصطلحات المستخدمة فً مٌدان المناهج وطرق التدرٌس باللغة  \1

 االنجلٌزٌة ومعانٌها باللغة العربٌة. 

 تمكٌن المتعلمٌن من قراءة وكتابة تلك العبارات والمصطلحات باللغة االنجلٌزٌة .  \3

بالمفاهٌم واألفكار الواردة فً حقل المناهج وطرق التدرٌس . وهذه المفاهٌم واألفكار تعمٌق فهم المتعلمٌن  \2

 جدٌدة علٌهم
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تمكٌن المتعلمٌن من ترجمة بعض العبارات والمصطلحات الواردة فً حقل المناهج من اللغة االنجلٌزٌة الى  \4

 ة . لغة االنجلٌزٌة  شفوٌا وكتاباللغة العربٌة ومن اللغة العربٌة الى ال

صف بإٌجاز أٌة خطط ٌتم تنفٌذها لتطوٌر وتحسٌن المقرر الدراسً . ) مثل االستخدام المتزاٌد لتقنٌة  \

 المعلومات أو مراجع 

 استخدام الحاسب اآللً والبوربوٌنت . \1

 USB       نسخ ما ٌقدم بإستخدام  \3

 توجٌه المتعلمٌن  للبحث عن مقاالت أخرى فً اإلنترنت . \2

ف المقرر كما ورد فً دلٌل الكلٌة ٌقول بأنه ) دراسة المصطلحات والمفاهٌم والتعرٌفات األساسٌة توصٌ  \ج

فً علم المناهج , القراءة مع الفهم واالدراك لقطع أو فصول أو بحوث تعالج موضوعات متنوعة فً المناهج 

  وترجمتها الى اللغة العربٌة ( .

 قائمة الموضوعات  هً:  \1

 

 عاتقائمة الموضو

 

 عدد األسابٌع

 

عدد 

ساعات 

 التدرٌس

Basic components of a curriculum theory by George 

Beauchamp 

1 3 

 1 3 

 1 3 

Curriculum Development : Theory and Practice by Hilda 

Taba  

1 3 

 1 3 

 1 3 

The Constants of the Hidden Curriculum  1 3 

 1 3 

 1 3 
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The Organization of Learning Experiences  By Ralph Tyler  1 3 

 1 3 

 1 3 

Curriculum Development 1 3 

 1 3 

 1 3 

 مكونات المقرر الدراسً ) اجمالً عدد ساعات التدرٌس لكل فصل (  \3   

عمل مٌدانً  المختبر مادة الدرس المحاضرة

 تدرٌبً\

 أخرى

فً  ساعتان واجمالً الساعات

 الفصل ثالثون ساعة

ترجمة واحدة من 

المقاالت وتحتاج ثالثة 

 أسابٌع    

ساعة  3 ال ٌوجد ال ٌوجد

اختبار 

 نهائى

 

 متوسط القدر الزمنً المتوقع من الطالب ساعة واحدة اسبوعٌا على األقل  على مدار الفصل .  \2   

 ساعة للفصل الدراسً بواقع ساعتٌن أسبوعٌا وموزعة على االنجازات المطلوبة  25                         

 تطوٌر نتائج التعلم كمخرجات للتعلم المتوقع تحقٌقها تكون على النحو التالً   \4

ازالة  \وٌة تخصصٌة أن تتكون لدى الطالب حصٌلة لغ \جعل الطالب لدٌه دافعٌة بان ٌقرأ باللغة االنجلٌزٌة 

 خوف الطلب من اللغة االنجلٌزٌة .

 المعارف والمهارات التً ٌسعى المقرر الدراسً تنمٌتها : 

 أ : المعارف 

 توصٌف للمعارف المراد اكتسابها :  \1  

 \تطوٌر المنهج  \العالقات بٌن عناصر المنهج  \عناصر المنهج  \التعرٌفات المختلفة لمصطلح المنهج    

تعرٌفات المنهج الخفً ودوره  \وظٌفة تنظٌم المنهج  \كٌفٌة تنظٌم الخبرات التعلٌمٌة  \ت تنظٌم المنهج مشكال

عبارات  \العناصر األساسٌة لنظرٌة المنهج  \عملٌات بناء نظرٌة المنهج  \فً الحٌاة المدرسٌة واالجتماعٌة 

 ومصطلحات المنهج المختلفة . 

 مة لتنمٌة تلك المعارف : استراتٌجٌات التدرٌس المستخد \3

 شرح المفاهٌم  \المناقشة  \المحاضرة 

 طرق تقوٌم المعارف المكتسبة  \ 2



 الدكتوراه مرحمة -المناهج وطرق التدريس توصيف مقررات قسم  -وخدمة المجتمع األكاديميوكالة الكمية لمتطوير -كمية التربية-القرىجامعة ام  

 

13 
 

 ترجمة افرادٌة  \اختبار نهائً  \اختبار دوري  \أسئلة شفوٌة 

 المهارات المعرفٌة \ب 

 توصٌف المهارات المعرفٌة المراد تنمٌتها  \1  

أن ٌستخدم الطالب المصطلحات والعبارات   \ة باللغة االنجلٌزٌة قراءة موضوعات ومقاالت فً المناهج مكتوب

 مناقشة األفكار الواردة فً المقاالت .  \فً مساقاتها الصحٌحة 

 استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات المعرفٌة \2

حث الطالب على  \ترجمة فقرات المقالة باللغة العربٌة  \عرض النماذج للطالب  \عرض المادة بالبوربوٌنت 

 المشاركة فً الدرس . 

 طرق تقوٌم المهارات المعرفٌة لدى الطالب  \2

 تكلٌف كل طالب بواجب منزلً  .  \مشاركة الطالب فً المناقشة 

 المسؤلٌةمهارات التعامل مع اآلخرٌن وتحمل  \ج 

 توصٌف لمهارات التعامل مع اآلخرٌن وتجمل المسؤولٌة المراد تنمٌتها  \1

 العمل مع المجموعات فً إنهاء كل ما ٌطلب جماعٌا  \التعامل االٌجابً  \التواصل مع اآلخرٌن 

 استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارات  \3

 التدرٌب على التنسٌق   \شاركة فً الواجبات .الم \المناقشة  \تكلٌف الطالب بالقراءة 

 طرق تقوٌم مهارات التعامل مع االخرٌن والقدرة على تحمل المسؤولٌة .  \2

بحث المجموعة  \المشاركة فً صٌاغة األفكار  \تقسٌم الطالب الى مجموعات وبرآسة أحدهم كمقررللمجموعة 

 ج باللغة العربٌة أو االنجلٌزٌة .فً الوصول الى ترجمة معانً  عبارات ومصطلحات المناه

 مهارات التواصل وتقنٌة المعلومات والمهارات العددٌة .  \د 

 توصٌف للمهارات المراد تنمٌتها فً هذا المجال: \1 

المشاركة فً تصوٌر المقاالت  \التعاون والمشاركة فً تجهٌز عروض التقدٌم  \التواصل الطالبً فٌما بٌنهم 

 عة وتوزٌعها على المجمو

 استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة لتنمٌة تلك المهارة  \3

تكلٌف  \عروض التقدٌم تكون مشتركة وناتجة عن فكر ورؤٌة مشتركة  \تكلٌفهم بالمشاركة فً أعمال جماعٌة 

 عدد من الطالب بالقٌام بتصوٌر كل ما هو مطلوب مع التنسٌق فٌما بٌنهم . 

 رات التواصل لدى الطالب طرق تقوٌم المهارات العددٌة ومها \2

إعطاء جزء من عالمة المادة لمدى سٌر التنسٌق فً نجاح التواصل  \ال توجد مهارات عددٌة فً المادة 

 وفاعلٌته . 

 حركٌة ) إن وجدت ( ال توجد  –المهارات النفس  \ه 
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 الدعم الطالبً : \د 

 اعطاء مواعٌد مناسبة .  \التواصل بالهاتف  \ساعات فً األسبوع  2 -0التواجد اسبوعٌا من 

 مصادر التعلم  \ه 

 كتب المناهج المكتوبة باللغة االنجلٌزٌة ومنها :  \مقاالت متنوعة باللغة االنجلٌزٌة 

Steeves , Frank and English , Fenwick , Secondary Curriculum For Changing World 

,Charles , E. Merrill Publishing Company . 

McNeil , J ohn , Curriculum ; A Comprehensive Introduction . Little, Brown and 

Company  

\Eric 

 مواقع األنترنت\ 

 جدول مهام تقوٌم الطالب  \0

االختبار النهائً  \%وتقدم اسبوع قبل النهائً 35واجبات  \% وٌكون فً األسبوع العاشر 35اختبار دوري 

% ٌكون للمشاركة وااللتزام التام  35% أو  15 \% وٌكون فً االسبوع السادس عشر  45% أو 05

 بحضور المادة  

 المرافق الالزمة  \و 

 رض لتقدٌم العروض . شاشة ع \حاسب آلً  \مقاعد حسب عدد الطالب 

 تقٌٌم المقرر الدراسً وعملٌات تطوٌره  \ز

 استخدام استبانة توزع على الطالب والطالبات للحصول على المعلومات للتغذٌة الراجعة  \1

 تقوم الجهة المكلفة من قبل الكلٌة وسرٌا بتققٌم األداء وبواسطة استمارة تعبأ من قبل  الطالب والطالبات . \3

 تطوٌر التدرٌس :  عملٌات \2

استخدام طرٌقة توزٌع الطالب والطالبات الى مجموعات صغٌرة  \استخدام مشاركة الطالب والطالبات كثٌرا 

 لضمان  المشاركة الجادة .

 كل عضو هٌئة تدرٌس مسؤول عن مادته والواجبات والتصحٌح . \4
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 للتقوٌم واالعتماد األكادٌمًالهٌئة الوطنٌة 

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 تٛؿٝف َكشس دساطٞمنٛرز 

 أّ ايكش٣  :املؤطظ١

 املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع  –ايذلب١ٝ : ايه١ًٝ/ايكظِ 

 :ايتعشٜف باملكشس ايذساطٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ أ(

  207751 –ايتذسٜب أثٓا٤ اـذ١َ اطِ ٚسَض املكشس ايذساطٞ: 

  2عذد ايظاعات املعتُذ٠: 

  :ٟ ٜكذّ كُٓ٘ املكشس ايذساطٞزايدلْاَر أٚ ايدلاَر اي

 , بّٝٔ ٖزا بذاًل َٔ إعذاد قا١ُ٥ بٗزٙ ايدلاَر(د َكشس اختٝاسٟ عاّ يف عذ٠ بشاَر)يف ساٍ ٚدٛ

 دنتٛساٙ يف املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع 

  :اطِ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع املظؤٍٚ عٔ املكشس ايذساطٞ

 ذاؿهِٝ َٛط٢ أ.د. عب

  :املكشس ايذساطٞ املظت٣ٛ األنادميٞ ايزٟ ٜعط٢ فٝ٘ايظ١ٓ أٚ 

 املظت٣ٛ األٍٚ

 :ال ٜٛدذبك١ هلزا املكشس)إٕ ٚدذت(املتطًبات ايظا

 ال ٜٛدذ :املتطًبات اآل١ْٝ هلزا املكشس )إٕ ٚدذت(

  ن١ًٝ ايذلب١ٝ  –: ايعابذ١ٜ يًُؤطظ١ ايتع١ًُٝٝ س إٕ مل ٜهٔ داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝعَٛقع تكذِٜ املكش
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  :األٖذافب( 

ٜٗذف املكشس إىل متهني ايطايب ٚؿف َٛدض يٓتا٥ر ايتعًِ األطاط١ٝ يًطًب١ املظذًني يف املكشس:-1

: َٔ 

 تأطٝع َفاِٖٝ أطاط١ٝ عٔ َفّٗٛ ايتذسٜب أثٓا٤ اـذ١َ ٚأُٖٝت٘  يف اجملاٍ ايذلبٟٛ . -1

 ايتعشف ع٢ً عٓاؿش َٚهْٛإ ايدلْاَر ايتذسٜيب , َٚٛاؿفات٘  .  -2

 َفّٗٛ َٚٗاسات َٚتطًبات ؽطٝط ايدلْاَر ايتذسٜيب.  -3

ايكذس٠ ع٢ً ؼذٜذ اؿادات ايتذسٜب١ٝ باطتدذاّ األدٚات ايع١ًُٝ املعشٚف١  يف ك٤ٛ َعاٜرل  -4

 َٛكٛع١ٝ . 

 0كِٜٛ ايدلاَر ايتذسٜب١ٝ ايكذس٠ ع٢ً اطتدذاّ األدٚات ٚاملٗاسات يف ت -6

 0اطتدذاّ األطايٝب ايتذسٜب١ٝ ٚفل ساد١ املٛاقف ايتذسٜب١ٝ َع َشاعا٠ ايؼشٚط ٚاملعاٜرل ايع١ًُٝ   -7

 .ايهفاٜات املطًٛب١ يف املذسب ايٓادحايتعشف ع٢ً  -8

ايتعشف ع٢ً بعض َؼهالت ايتذسٜب أثٓا٤ اـذ١َ ٚايكذس٠ ع٢ً اختٝاس ايبذا٥ٌ يف ك٤ٛ املٛاسد  -9

  0(00املتاس١ )املعشف١ٝ ٚايتك١ٝٓ ٚاملاد١ٜ 

املكشس ايذساطٞ . )َجٌ االطتدذاّ املتضاٜذ  ؿف بإجياص أ١ٜ خطط ٜتِ تٓفٝزٖا يتطٜٛش ٚؼظني ٚ-2

ٚايتػٝرلات يف  احملت٣ٛ نٓتٝذ١ يألعاخ اؾذٜذ٠ يف فاٍ يتك١ٝٓ املعًَٛات أٚ َشادع اإلْذلْت, 

  ايذساط١(.  

َشادع١ األدبٝات ٚايهتب اؿذٜج١ َٔ خالٍ اطتدذاّ االْذلْت ٚايبشح يف َٛقع أَاصٕٚ  -

 َشنض َـادس املعًَٛات ايذلب١ٜٛ .  eric)دٚت نّٛ , َٚٛقع اٜشى )

١ املعًَٛات١ٝ ( مبهتب١ اؾاَع١ تهًٝف ايطًب١ باطتدذاّ املٛاقع االيهذل١ْٝٚ ) األٚعٝ -

 بٗذف اؿـٍٛ ع٢ً أسذخ ايذساطات ٚايبشٛخ يتهٕٛ سٚافذ دذٜذ٠ يًُكشس . 

 يتهٕٛ سٚافذ يتطٜٛش املكشس.اإلطالع ع٢ً اجملالت ايع١ًُٝ ايهذلْٚٝا ٚٚسقٝا  -

)َالسع١: ٜٓبػٞ إسفام تٛؿٝف عاّ يف االطتُاس٠ املظتدذ١َ يف ايٓؼش٠ املكشس ايذساطٞ  تٛؿٝفز( 

 ايتعشٜف١ٝ أٚ ايذيٌٝ (.  

 :املٛكٛعات اييت  ٜٓبػٞ تٓاٚهلا-1

عذد  قا١ُ٥ املٛكٛعات

 األطابٝع

طاعات 

ايتذسٜ

 غ 
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 تعشٜف ايطالب بتٛؿٝف املكشس . -

تعشٜف ايطالب بأِٖ َٛكٛعات املكشسات ع٢ً أطابٝع ايفـٌ  -

 ايذساطٞ . 

تعشٜف ايطالب بٓعاّ تكِٜٛ ؼـٌٝ ايطالب ) نٝف١ٝ تٛصٜع  -

 ايذسدات ( . 

 تعشٜف ايطالب بأِٖ املشادع املطًٛب١ باملكشس  -

1 2 

 َفّٗٛ ايتذسٜب أثٓا٤ ايتذسٜب ٚتطٛسٙ -1 -

 أ١ُٖٝ ايتذسٜب -2 -

 . بايتذسٜبَظًُات َشتبط١   -3 -

1  2 

 عالق١ ايتذسٜب أثٓا٤ اـذ١َ باإلعذاد أثٓا٤ اـذ١َ -1 -

 ٚاقع ١َٓٗ ايتعًِٝ ٚٚاقع بشاَر اإلعذاد هلا -2 -

ػشاف ايذلبٟٛ  بايتذسٜب )َٔ خالٍ ألاستباط مماسطات ا -3 -

 َكاس١ْ :

 أٖذاف اإلػشاف ايذلبٟٛ -أ                 -

 أٖذاف ايتذسٜب أثٓا٤ اـذ١َ  -ب                 -

-  . 

1  2 

 ؽطٝط ايدلاَر ايتذسٜب١ٝ -1 -

 عٓاؿش ايدلْاَر ايتذسٜيب -2 -

 أٖذاف ايدلْاَر ايتذسٜيب ٚعالقتٗا باؿادات ايتذسٜب١ٝ  -3 -

 َفّٗٛ اؿادات ايتذسٜب١ٝ  -4 -

 ٚطا٥ٌ ؼذٜذ اؿادات ايتذسٜب١ٝ -5 -

  اؿادات ايتذسٜب١ٝػشٚط عا١َ تشاع٢ عٓذ ؼذٜذ  -6 -

-  

2  4 

 أٖذاف ايدلْاَر ايتذسٜيب-1 -

 َظتٜٛات ايدلْاَر ايتذسٜيب -2 -

 َعاٜرل ؿٝاغ١ األٖذاف -3 -

  اختٝاس قت٣ٛ ايدلْاَر ايتذسٜيب َٚعاٜرلٙ -4 -

 

1 2 

 َفّٗٛ األطًٛب ايتذسٜيب -1 -

 أْٛاع األطايٝب ايتذسٜب١ٝ -2 -

  اطتعشاض بعض األطايٝب ايتذسٜب١ٝ  -3 -

-  

1  2 
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 َباد٤٣ َٚفاِٖٝ ٖا١َ يف ؽطٝط   -

  ٚتٓفٝز ٚتكِٜٛ ايدلاَر ايتذسٜب١ٝ -

 

2 4 

 َفّٗٛ ايتكِٜٛ ٚأُٖٝت٘ يف بشاَر ايتذسٜب أثٓا٤ اـذ١َ -1 -

 أْٛاع ايتكِٜٛ يف َشاسٌ ؽطٝط ٚتٓفٝز بشاَر ايتذسٜب -2 -

  أطايٝب تكِٜٛ آثاس ايتذسٜب-3 -

-  

1  2 

 ٚاقع ايتذسٜب أثٓا٤ اـذ١َ -1 -

 ؽطٝط بشاَر ايتذسٜب أثٓا٤ اـذ١ََؼهالت  -2 -

 َؼهالت تٓفٝز بشاَر ايتذسٜب -3 -

  َؼهالت تكِٜٛ بشاَر ايتذسٜب -4 -

-  

1 2 

 ايـفات ايؼدـ١ٝ املطًٛب١ يف املذسب ايٓادح -1 -

 ايهفاٜات املطًٛب١ يف املذسب ايٓادح -2 -

  منٛرز املذسب ايٓادح-3 -

 

2  

4  

 ايعٌُ: ب١٦ٝ َٓاقؼ١ ٚاقع

 َتطًبات اإللاص.املظؤٚيٝات ٚ  -1 -

 : املظتكطب١ يٓٛاتر ايتذسٜب َهْٛات ب١٦ٝ ايعٌُ -2 -

 ايجكاف١ ايظا٥ذ٠. -املاد١ٜ ز -املع١ٜٛٓ.   ب-أ -

 أِٖ ؿعٛبات ايعٌُ. -3 -

 

2   4 

 

 أ١ُٖٝ ؼٌٜٛ ْٛاتر ايتذسٜب ملٛقع ايعٌُ )عٓذ ايعٛد٠(. -1 -

 بعض َؤػشات االستذاد . -2 -

 َكذلسات ملٓع االستذاد. -3 -

 

1 2 

 

   َهْٛات املكشس ايذساطٞ )إمجايٞ عذد طاعات ايتذسٜع يهٌ فـٌ دساطٞ(: -2

 احملاكش٠:

        (25 ) 

 ايذسغ:  َاد٠

موضوعات و   

عًُٞ/َٝذاْٞ/       املدتدل

 تذسٜيب

 أخش٣:

تكلٌف الطالب بعمل 

واجبات وعروض 
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 قراءات مختارة

  

 بالصف وفق التكلٌفات .

 

طاعات دساط١ خاؿ١ إكاف١ٝ/طاعات ايتعًِ املتٛقع إٔ ٜظتٛفٝٗا ايطايب أطبٛعًٝا. )ٜٓبػٞ إٔ -3

 ميجٌ ٖزا املتٛطط يهٌ فـٌ دساطٞ ٚيٝع املطًٛب يهٌ أطبٛع(: 

 )أسبع طاعات عذ أد٢ْ (

 

 تطٜٛش ْتا٥ر ايتعًِ يف  كتًف فاالت ايتعًِ  -4

 

 بّٝٔ يهٌ َٔ فاالت ايتعًِ املب١ٓٝ أدْاٙ َا ًٜٞ: 

 

 َٛدض طشٜع يًُعاسف أٚ املٗاسات اييت ٜظع٢ املكشس ايذساطٞ إىل تُٓٝتٗا: 

 َعشف١ أ١ُٖٝ ايتذسٜب َٚطايب٘ َٚـادسٙ املتٓٛع١ .  -أ 

 ٤ َعشف١ املفاِٖٝ األطاط١ٝ ٚتطبٝكاتٗا ايع١ًُٝ يف ؽطٝط ٚتٓفٝز ٚتكِٜٛ بشاَر ايتذسٜب أثٓا -ب

 اـذ١َ ٚفل املعاٜرل ٚايؼشٚط. 

 اطتدذاّ ٚ تطبٝل األدٚات ٚايٛطا٥ٌ ايع١ًُٝ يف ؼذٜذ اؿادات ايتذسٜب١ٝ.  -ز 

 ايكذس٠ ع٢ً املكاس١ْ بني ٚاقع ايتذاسب ايعامل١ٝ ٚاملُاسطات احمل١ًٝ.  -د 

 تطبٝل بعض َعاٜرل ايٓكذ يف تكِٜٛ ايدلاَر ايتذسٜب١ٝ .  -ٖـ 

  ٚ– ملبـش٠ يًُكاالت ٚايهتب املتدــ١ َع اطتدذاّ َعاٜرل ايٓكذ ٚاملكاسب١ ايكذس٠ ع٢ً ايكشا٠٤ ا

 ايعك١ًٝ . 

   

 يف  املكشس ايذساطٞ بػ١ٝ تطٜٛش تًو املعاسف أٚ املٗاسات.  ظتدذ١َٝف الطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املتٛؿ 

  .ٞايطشم املتبع١ يتكِٜٛ ايطايب يف املكشس ايذساطٞ يتكِٝٝ ْتا٥ر ايتعًِ يف ٖزا اجملاٍ ايذساط  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  :املعاسف . ت

 :تٛؿٝف يًُعاسف املشاد انتظابٗا-1

 ٚايٓعشات املشتبط١ بايتذسٜب أثٓا٤ اـذ١َاملفاِٖٝ ٚاؿكا٥ل  -1

 اإلطالع على التجارب المحلٌة والعالمٌة  -3

 القدرة على استخدام مهارات التقوٌم فً البرامج التدرٌبٌة -2



 الدكتوراه مرحمة -المناهج وطرق التدريس توصيف مقررات قسم  -وخدمة المجتمع األكاديميوكالة الكمية لمتطوير -كمية التربية-القرىجامعة ام  

 

21 
 

 اقتراح الحلول والبدائل الممكنة لتحسٌن ممارسات تخطٌط وتنفٌذ وتقوٌم البرامج التدرٌبٌة -4

 ضع اآللٌات المناسبة لحلهاالقدرة على تحدٌد أهم مشكالت التدرٌب وو -0

  :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املعاسف-2

 أطًٛب احملاكش٠ .  -1

 أسلوب المناقشات والعصف الذهنً .  -3

 أسلوب دراسة الحالة .  -2

 ( وإعداد التقارٌر الفردٌة والجماعٌة وعرضها من قبل الطالب .  term paperأسلوب إعداد األوراق الفصلٌة ) -4

 :طشم تكِٜٛ املعاسف املهتظب١-3

 االختباسات ) ايٓـفٞ + ايٓٗا٥ٞ (  املٛكٛع١ٝ +املكاي١ٝ  -1

 ( .   peer evaluationتكِٜٛ األقشإ ) -2

 َالسع١ َٗاسات إتكإ تكذِٜ ايعشٚض َٔ قبٌ ايطالب  .  -3

 تكذِٜ ايتكاسٜش ٚاملشادعات يهتب ٚاملكاالت ايع١ًُٝ َٔ قبٌ ايطالب .  -4

  دسان١ٝ:املٗاسات اإل . خ

  :املشاد تُٓٝتٗا دسان١ٝتٛؿٝف يًُٗاسات اإل-1

 نقد المناهج الدراسٌة فً ضوء المعاٌٌر العلمٌة والتربوٌة .  -1

 تنمٌة قدرات المقارنة فً ظل معاٌٌر علٌمة . -3

 تنمٌة مهارات القراءة الناقدة .  -2

  :ذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاساتاطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتد-2

 اطتدذّ طشٜك١ ايعـف ايزٖين .  -1

 اطتدذاّ طشٜك١ ايتعًِ ايتعاْٚٞ .  -2

 اطتدذاّ أطًٛب سٌ املؼهالت .  -3

 اطتدذاّ بعض أطايٝب املكاس١ْ .  -4

 اطتدذاّ أطًٛب ايٓكاؾ .  -5

 :يذ٣ ايطالب دسان١ٝطشم تكِٜٛ املٗاسات اإل-3

 اطتدذاّ االختباسات املٛكٛع١ٝ .  -1

 اطتدذاّ اختباسات املكاي١ .  -2

ايطالب يتكاسٜش ْكذ١ٜ سٍٛ املُاسطات املشتبط١ بتدطٝط ٚتٓفٝز ٚتكِٜٛ ايتذسٜب تكذِٜ  -3

 ايذلبٟٛ أَاّ ايضَال٤ ٚتًكٞ ايتػز١ٜ ايشادع١ 

 اطتدذاّ أطًٛب ْكاػات اجملُٛعات َع َالسع١ ْكاط ايك٠ٛ ٚايلعف يف األدا٤  .  -4

  أطًٛب تكِٜٛ األقشإ .  -5
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  :املظؤٚي١ٝز.  َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚ ؼٌُ 

 ٚؿف ملٗاسات ايعالقات ايؼدـ١ٝ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ املطًٛب تطٜٛشٖا:-1

 اطتدذاّ االتـاٍ ايؼفٟٛ االجيابٞ يف ايتعاٌَ االجيابٞ َع اآلخشٜٔ .  -1

 ايتُهٔ َٔ َطايب أطًٛب ايتعًِ ايتعاْٚٞ .  -2

ايتعٛد ع٢ً اطتدذاّ ايـالسٝات ٚاـلٛع يًُشاطب١ ع٢ً املظت٣ٛ ايفشدٟ أثٓا٤  -3

 قٝاَ٘ بايٛادبات اؾُاع١ٝ . 

 ايتُهٔ َٔ إداس٠ ايتعًِ ايزاتٞ يف ك٤ٛ ايٛقت ٚ املٛاسد املتاس١ .  -4

( ٚتكذِٜ َشادعات ايهتب ظٗٛد رات١ٝ   term paperايكٝاّ بإعذاد أٚسام ايفـٌ ) -5

 . 

  َٛاعٝذٖا . تكذِٜ ايٛادبات يف -6

 اؿشق ع٢ً سلٛس احملاكش يف َٛاعٝذٖا .  -7

 طشح االط١ً٦ ايٓٛع١ٝ اؾٝذ٠ .  -8

 طشح ايفهش٠ بأطًٛب تهاًَٞ . -9

 اص املٗاّ يف املٛاقف اؾُاع١ٝ بإتكإ ٚفل َٛاعٝذ قذد٠ .اؿشق ع٢ً إل -10

 

 اطذلاتٝذٝات ايتعًِٝ املظتدذ١َ يف تطٜٛش ٖزٙ املٗاسات:-2

 اطتدذاّ أطًٛب ايٓكاؾ .  -

 اطتدذاّ أطًٛب إعذاد ايٛادبات ايفشد١ٜ .  -

 اطتدذاّ أطًٛب إعذاد ايٛادبات اؾُاع١ٝ  َع تٛصٜع املٗاّ ٚاألدٚاس .  -

تكذِٜ ايٛادبات ع٢ً ١٦ٖٝ عشٚض أَاّ ايضَال٤ ) باطتدذاّ ايذاتا ػٛ ( ٚتًكٞ ايتػز١ٜ ايشادع١  -

 . 

 يطايب بإعذاد دض٤ َٔ ايذسغ . اطتدذاّ أطًٛب سٌ املؼهالت َع قٝاّ ا -

 َظا١ُٖ ايطالب يف إسلاس املـادس املعشف١ٝ املدتًف١ املٓاطب١ يطبٝع١ ايذسغ َٔ املهتب١ .  -

 تؼذٝع ايطايب ع٢ً تكذِٜ ايتػز١ٜ ايشادع١ يضَال٥٘ بـٛس٠ ال٥ك١ ادتُاع١ٝ.  -

 

 :يطالبطشم تكِٜٛ َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ يذ٣ ا-3

 استخدام لعب األدوار  إلتقان المهارات االتصالٌة .  -

 القدرة على تقوٌم أداء  األقران بموضوعٌة. -

 تقوٌم واجبات الزمالء مع ذكر التغذٌة الراجعة .  -

 استخدام بعض أسالٌب التقوٌم الذاتً . -

 استخدام األنشطة الجماعٌة مع مراقبة أداء كل فرد من قبل أقرانه بطرٌقة علمٌة.  -

 االختبارات العملٌة لقٌاس مدى قٌام كل طالب والمهام المطلوبة بصورة عملٌة. -



 الدكتوراه مرحمة -المناهج وطرق التدريس توصيف مقررات قسم  -وخدمة المجتمع األكاديميوكالة الكمية لمتطوير -كمية التربية-القرىجامعة ام  

 

22 
 

   :د. َٗاسات ايتٛاؿٌ, ٚتك١ٝٓ املعًَٛات, ٚاملٗاسات ايعذد١ٜ

 :تٛؿٝف يًُٗاسات املشاد تُٓٝتٗا يف ٖزا اجملاٍ-1

تهًٝف ايطايب بايبشح عٔ املشادع ايع١ًُٝ املتٓٛع١ باطتدذاّ اؿاطٛب ٚػبهات  -1

 املعًَٛات . 

 تهًٝف ايطايب بعشض أسا٥٘ بطشٜك١ ػف١ٜٛ ٚاطتدذاّ َٗاسات االسػاٍ أَاّ ايضَال٤. -2

 اطتدذاّ األسقاّ اإلسـا١ٝ٥ يف دعِ ايٓكاؾ ايعًُٞ . -3

ٌ املتٛطط اؿظابٞ ايتُهٔ َٔ بعض َٗاسات اطتدذاّ اإلسـا٤ ايٛؿفٞ َج -4

 ٚايٛطٝط ٚ املٓٛاٍ ٚاقٝاّ االمشافات املعٝاس١ٜ يف عًُٝات ؼًٌٝ امللُٕٛ 

 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات-2

 تهًٝف نٌ ايطالب بايكٝاّ باملٗاّ املزنٛس٠ بعايٝ٘ . -1

 تكذِٜ ايطايب يٛادبات٘ أَاّ صَال٥٘ ٚسـٛي٘ ع٢ً ايتػز١ٜ ايشادع١ . -2

 

 :تكِٜٛ املٗاسات ايعذد١ٜ َٚٗاسات ايتٛاؿٌ يذ٣ ايطالب مطش-3

 تكِٜٛ األقشإ . -1

 تكِٜٛ املذسغ يًٛادبات . -2

 تكذِٜ ايطايب يًعشٚض ايع١ًُٝ -3

 :)إٕ ٚدذت( ايٓفظ١ٝ شن١ٖٝـ. املٗاسات اؿ

 ال تٛدذ:املشاد تُٓٝتٗا َٚظت٣ٛ األدا٤ املطًٛبايٓفظ١ٝ شن١ٝ تٛؿٝف يًُٗاسات اؿ-1

 ال تٛدذ:اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات-2

 ال تٛدذ:يذ٣ ايطالبايٓفظ١ٝ شن١ٝ طشم تكِٜٛ املٗاسات اؿ-3

 :. دذٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطالب خالٍ ايفـٌ ايذساط5ٞ

, َؼشٚع مجاعٞ, سكاٍ, اختبا١َُٗ ايتكِٜٛ )نتاب١ َ ايتكِٜٛ

 اختباس ْٗا٥ٞ...اخل(

األطبٛع احملذد 

 ي٘

َٔ  ْ٘ظبت

ايتكِٜٛ 

 ايٓٗا٥ٞ

 %15 أطبٛعٝا نتاب١ )تكشٜش( أٚ َكاي١ َـػش٠ أطبٛعٝا ٚفل املٛكٛع  1

ابتذا٤ َٔ  َؼشٚع مجاعٞ يف ْٗا١ٜ ايفـٌ ايذساطٞ ٚعشك٘  2

األطبٛع 

15% 
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 ايعاػش 

 %10 طبٛع ايجايح عؼش ألا (  term paperإعذاد ٚسق١ فـ١ًٝ ) 3

 %20 ايجأَ اختباس ْـفٞ  4

 %40 ايظابع عؼش  اختباس ْٗا٥ٞ  5

 :د. ايذعِ ايطالبٞ

تكذِٜ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يالطتؼاسات ٚاإلسػاد األنادميٞ يًطايب )أرنش قذس ايٛقت تذابرل -1

 طبٛع(.  أ١٦ٖٝ ايتذسٜع هلزا ايػشض يف نٌ  ايزٟ ٜتٛقع إٔ ٜتٛادذ خالي٘ أعلا٤

 ثالخ طاعات َهتب١ٝ

 :ٖـ . َـادس ايتعًِ

 :املكشس٠ املطًٛب١ايهتب -1

 عبذاؿهِٝ َٛط٢  –ايتذسٜب أثٓا٤ اـذ١َ  -1

 َعشب . َعٗذ اإلداس٠ ايعا١َ –تـُِٝ ْعِ ايتذسٜب  -2

 ايتذسٜب َفَٗٛ٘ ٚفعايٝات٘.سظٔ ايطعاْٞ  -3

 :املشادع ايش٥ٝظ١-2

 ْفع ايكا١ُ٥ ايظابك١ . 

 , ايتكاسٜش,...اخل( )أسفل قا١ُ٥ بٗا( اييت ٜٛؿ٢ بٗا )اجملالت ايع١ًُٝ ايهتب ٚ املشادع-3

 ناف١ اجملالت ايع١ًُٝ احمله١ُ املتٛفش٠ مبهتب١ ايه١ًٝ )ٚسق١ٝ + إيهذل١ْٝٚ (  -1

 ناف١ اجملالت ايع١ًُٝ احمله١ُ ٚ ايهتب املتاس١ مبهتب١ اؾاَع١ .  -2

 :اقع اإلْذلْت...اخلاملشادع اإليهذل١ْٝٚ, َٛ-4

 .  Eric -2أَاصٕٚ دٚت نّٛ .        -1

 َٛقع اؾُع١ٝ األَشٜه١ٝ يًُٓاٖر ٚاإلػشاف ايذلبٟٛ -3
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َٛاد تع١ًُٝٝ أخش٣ َجٌ ايدلاَر املعتُذ٠ ع٢ً اؿاطب اآليٞ/األططٛاْات املذف١, ٚاملعاٜرل -5

 :   ال ٜٛدذ/ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ ايف١ٝٓ

 :ٚ . املشافل ايالص١َ

بّٝٔ َتطًبات  املكشس ايذساطٞ  مبا يف ريو سذِ فـٍٛ ايذساط١ ٚاملدتدلات )أٟ: عذد املكاعذ داخٌ 

 ايفـٍٛ ايذساط١ٝ ٚاملدتدلات, ٚعذد أدٗض٠ اؿاطب اآليٞ املتاس١...إخل(.  

 . 15أال ٜضٜذ عذد ايطالب عٔ  -1

 أن ٌتوفر بقاعة الدرس حاسوب وداتا شو .  -3

 :املدتدلات,...اخل( ت احملاكشات,)قاعا باْٞامل-1

 احملذد٠ َٔ ايكظِ                        

 :َـادس اؿاطب اآليٞ-2

 ساطٛب + داتا ػٛ + خذ١َ اْذلْت                      

 :سفل قا١ُ٥ بٗا(أ١, أرنشٖا, أٚ خاؿ دل١ٜىل ػٗٝضات كإـادس أخش٣ )سذدٖا...َجٌ: اؿاد١ َ-3

 ٜٛدذال                             

 تكِٝٝ املكشس ايذساطٞ ٚعًُٝات تطٜٛشٙ  . ص

 :اطذلاتٝذٝات اؿـٍٛ ع٢ً ايتػز١ٜ ايشادع١ َٔ ايطالب غـٛق فعاي١ٝ ايتذسٜع -1

 ايطًب َٔ ايطالب نتاب١ َكذلساتِٗ يتطٜٛش املكشس بعذ االْتٗا٤ َٔ دساطت٘ .  -1

ٚاملفاِٖٝ قٝاّ املذسغ مبشادع١ ايهتب األدٓب١ٝ بٗذف ايتعشف ع٢ً املٛكٛعات  -2

 اؾذٜذ٠ ٚتلُٝٓٗا يف املكشس السكا .

 قٝاّ املذسغ مبشادع١ أدا٤ ايطالب يتطٜٛش املكشس.  -3

 

 :ايتذسٜع َٔ قبٌ املذسغ أٚ ايكظِ اطذلاتٝذٝات أخش٣ يتكِٝٝ ع١ًُٝ -2

 تطبٝل االطتفتا٤ املعذ َٔ ايه١ًٝ يتكِٜٛ املكشس  َٚظت٣ٛ أدا٤ املذسغ .  -1

 إَها١ْٝ اطتطالع آسا٤ ايضَال٤ عٔ اْطباعات ايطالب عٔ املكشس بعذ االْتٗا٤ َٓ٘ .  -2
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 :عًُٝات تطٜٛش ايتذسٜع -3

 َشادع١ املٛكٛعات ٚفل املظتذذات ايعامل١ٝ.  -1

 َشادع١ اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع .  -2

 َشادع١ أطايٝب عٌُ ايٛادبات ٚ أْٛاعٗا .  -3

 االطتفاد٠ َٔ َكذلسات ايطالب .  -4

عُاٍ ايطًب١ أب ) َجٌ: تذقٝل تـشٝح ع١ٓٝ َٔ ايتشكل َٔ َعاٜرل اإللاص يذ٣ ايطاي عًُٝات-4

َع طاقِ بٛاطط١ َذسطني  َظتكًني, ٚايتبادٍ بـٛس٠ دٚس١ًٜ يتـشٝح االختباسات أٚ ع١ٓٝ َٔ ايٛادبات 

 :تذسٜع َٔ َؤطظ١ أخش٣(

لا٤ ١٦ٖٝ تـشٝح أٚسام االختباسات ٚ ايٛادبات املٓذض٠ َٔ قبٌ ايطالب بٛطاط١ أع -1

 ايتذسٜع بايكظِ . 

 تـشٝح بعض ايضَال٤ الختباسات املكشس .  -2

 :كشس ايذساطٞ ٚايتدطٝط يتطٜٛشٖاؿف إدشا٤ات ايتدطٝط يًُشادع١ ايذٚس١ٜ ملذ٣ فعاي١ٝ  امل-5

 ْٗا١ٜ نٌ فـٌ يف ك٤ٛ ْتا٥ر االختباسات ٚايٛادبات .  -1

ظٗٛس نتب دذٜذ٠ َتل١ُٓ َفاِٖٝ ٚسكا٥ل ْٚعشٜات دذٜذ٠ بٗذف إكافتٗا إىل  -2

 املكشس . 
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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 تٛؿٝف َكشس دساطٞمنٛرز 

   جامعة أم القرى :املؤطظ١

 ايتذسٜعن١ًٝ ايذلبٝ٘ قظِ املٓاٖر ٚطشم : ايه١ًٝ/ايكظِ 

 :ايتعشٜف باملكشس ايذساطٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ أ(

 352204طرق تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة  ورمزه   اطِ ٚسَض املكشس ايذساطٞ: 

 طاعتإعذد ايظاعات املعتُذ٠: 

 ٟ ٜكذّ كُٓ٘ املكشس ايذساطٞ. زايدلْاَر أٚ ايدلاَر اي

 ٖزا بذاًل َٔ إعذاد قا١ُ٥ بٗزٙ ايدلاَر(, بّٝٔ د َكشس اختٝاسٟ عاّ يف عذ٠ بشاَر)يف ساٍ ٚدٛ

 دراسات علٌا دكتوراه

  :اطِ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع املظؤٍٚ عٔ املكشس ايذساطٞ

 ايذنتٛس َٛط٢ قُذ ؿاحل اؿبٝب أ.د.أبتظاّ سظني دفش٣ ٚتذسط٘ يذ٣ ايطايبات

  :املكشس ايذساطٞ املظت٣ٛ األنادميٞ ايزٟ ٜعط٢ فٝ٘ايظ١ٓ أٚ 

لغة االنجلٌزٌة فً توراه  تخصص مناهج وطرق تدرٌس اللطالب وطالبات برنامج الدكهذا المقرر ٌعطى 

 المستوى األول

 :بك١ هلزا املكشس)إٕ ٚدذت(املتطًبات ايظا

 المتطلب أن ٌكون تخصص الطالب والطالبه لغة انجلٌزٌة 

 التٛدذ :املتطًبات اآل١ْٝ هلزا املكشس )إٕ ٚدذت(
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 الٜٛدذ :يًُؤطظ١ ايتع١ًُٝٝ داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝع س إٕ مل ٜهَٔٛقع تكذِٜ املكش

  :األٖذافب( 

 ٚؿف َٛدض يٓتا٥ر ايتعًِ األطاط١ٝ يًطًب١ املظذًني يف املكشس:-1

 

م طالب وطالبات تخصصهم مناهج وطرق تدرٌس اللغة الدارسون لهذا المقرر ضمن برنامج الدكتوراه بالقسم ه

 ولذلك ٌهدف المقرر إلى تحقٌق ما ٌلً :  االنجلٌزٌة

 \دراسة مستفٌضة للبحوث والمقاالت التً كتبت فً مجال تدرٌس المهارات اللغوٌة األربعة ) االستماع  \1

 القراءة ( ..  \الكتابة  \التحدث 

.مثل آراء  تناول المدارس الفكرٌة واراءها التً اهتمت وناقشت موضوعات تدرٌس وتعلٌم اللغة االنجلٌزٌة \3

 والمؤٌدون له . . تشومسكً 

   Contrastive Analysisالتحلٌل والمقارنة والذي ٌطلق علٌه  \2

 توضٌح دور المتعلم فً تعلم اللغة االنجلٌزٌة .   \4

مساعدة الطالب على كتابة أبحاث وتلخٌص موضوعات ومقاالت باللغة االنجلٌزٌة تتناول تدرٌس اللغه  \0

 .األنجلٌزٌه

املكشس ايذساطٞ . )َجٌ االطتدذاّ املتضاٜذ  ف بإجياص أ١ٜ خطط ٜتِ تٓفٝزٖا يتطٜٛش ٚؼظني ؿ-2

يتك١ٝٓ املعًَٛات أٚ َشادع اإلْذلْت, ٚايتػٝرلات يف  احملت٣ٛ نٓتٝذ١ يألعاخ اؾذٜذ٠ يف فاٍ 

  ايذساط١(.  

 فً عرض ما ٌطلب منه من واجبات استخدام الحاسب اآللً والبوربوٌنت . \1

تعوٌد الطالب والطالبات على ممارسة البحث عن المقاالت الحدٌثة التً تتناول موضوعات تدرٌس وتعلٌم  \3

 اللغة االنجلٌزٌة 

)َالسع١: ٜٓبػٞ إسفام تٛؿٝف عاّ يف االطتُاس٠ املظتدذ١َ يف ايٓؼش٠ املكشس ايذساطٞ  تٛؿٝفز( 

 ايتعشٜف١ٝ أٚ ايذيٌٝ (.  

 :تٓاٚهلااملٛكٛعات اييت  ٜٓبػٞ -1

عذد  قا١ُ٥ املٛكٛعات

 األطابٝع

طاعات 

 ايتذسٜع 

A brief history of language teaching 1 2 
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The oral Approach and situational language teaching  1 2 

The Audiolingual  Method  1 2 

Communicative Language Teaching  1 2 

Self-Development , Exploration , and Settings 1 2 

1 2 

1 2 

Principles of EFL\ ESL Teaching  1 2 

1 2 

Teaching Language Skills 1 2 

1 2 

Theories of Language 1 2 

1 2 

Teaching the Conversation Class 1 2 

1 2 

1 2 

 

 ظاعات ايتذسٜع يهٌ فـٌ دساطٞ(: فَٝهْٛات املكشس ايذساطٞ )إمجايٞ عذد -2

  

 طاعتإاحملاكش٠:

واجمالً الساعات فً 

 ساعة   25الفصل 

 ايذسغ:  َاد٠ 

 محاضرة ومناقشة

 املدتدل    

 ال ٌوجد   

عًُٞ/َٝذاْٞ/      

 تذسٜيب

 ال ٌوجد

 أخش٣:

 

طاعات دساط١ خاؿ١ إكاف١ٝ/طاعات ايتعًِ املتٛقع إٔ ٜظتٛفٝٗا ايطايب أطبٛعًٝا. )ٜٓبػٞ إٔ -3
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ثالثٕٛ طاع١ بٛاقع طاعتني ميجٌ ٖزا املتٛطط يهٌ فـٌ دساطٞ ٚيٝع املطًٛب يهٌ أطبٛع(: 

 اطبٛعٝا مبا فٝ٘ ايبشح يف املهتب١ ٚايبشح يف ػبهات اإلْذلْت 

 

 تطٜٛش ْتا٥ر ايتعًِ يف  كتًف فاالت ايتعًِ  -4

دفع  \ايكٝاّ مبظاعذ٠ ايطايب ع٢ً اطتٝعاب َهْٛات املاد٠ َٔ خالٍ ايؼشح َع األَج١ً ايتٛكٝش١ٝ 

ايطايب ٚايطايب١ ع٢ً االطتضاد٠ َٔ ايكشا٠٤ َٔ خالٍ االطالع يف ايهتب ٚاجملالت املتدــ١ يف 

 .  املهتب١  ٚنزيو املكاالت يف االْذلْت

 ًٜٞ:   بّٝٔ يهٌ َٔ فاالت ايتعًِ املب١ٓٝ أدْاٙ َا

 

 َٛدض طشٜع يًُعاسف أٚ املٗاسات اييت ٜظع٢ املكشس ايذساطٞ إىل تُٓٝتٗا . 

 يف  املكشس ايذساطٞ بػ١ٝ تطٜٛش تًو املعاسف أٚ املٗاسات.  ظتدذ١َٝف الطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املتٛؿ 

  : ٖٞ املعاسف 

  ٞطشم ايتذسٜع اييت قذميا ٚسذٜجا   \يطشم تذسٜع ايًػ١ االلًٝض١ٜ ايتعشٜف بايتطٛس ايتاسخي\ 

ايتعشٜف باالجيابٝات ٚايظًبٝات املٛدٛد٠ يف نٌ  \ايٓعشٜات ايًػ١ٜٛ اييت اطتٓذت عًٝٗا بعض ايطشم 

نٝف١ٝ ت١ُٝٓ َٗاسات ايًػ١ األسبع١ يذ٣ املتعًِ ٚغرل ريو َٔ املعاسف اييت ؼتٟٛ عًٝٗا املاد٠  \طشٜك١ 

 . 

 يطشم املتبع١ يتكِٜٛ ايطايب يف املكشس ايذساطٞ يتكِٝٝ ْتا٥ر ايتعًِ يف ٖزا اجملاٍ ايذساطٞ. ا  

 ٚاطذلاتٝذٝات ايتذسٜع : 

المشاركة بالتعلٌق  من قبل الطالب والطالبات مع  \افساح المجال للطالب والطالبة بطرح األسئلة واالستفسار  \المحاضرة 

 . تعزٌز األفكار واآلراء المفٌدة 

 طرق التقوٌم تشمل : 

 المشاركة فً النقاش .  \اختبار نهائً  \اختبار دوري  \تكلٌف الطالب والطالبات بتلخٌص بعض موضوعات المادة  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعاسف . ز

 :تٛؿٝف يًُعاسف املشاد انتظابٗا-1

تٛكٝح االختالف بني طشم ايتذسٜع  \تعشٜف ايطايب ٚايطايب١ بتطٛسات تذسٜع ايًػ١ االلًٝض١ٜ 

اطتعشاض  \ْعشٜات تعًِ ايًػ١  \ٚاملاد٠ املظتدذ١َ يف تذسٜع ايًػ١ دٚس املعًِ ٚاملتعًِ  \ٚاألطايٝب 

ايذلنٝض ع٢ً ايطشٜك١ االتـاي١ٝ ٚا١ُٖٝ اطتدذاَٗا عٓذ  \طشم ايتذسٜع املدتًف١ يف تذسٜع ايًػ١ 

 نٝف ٜطٛس َعًِ ايًػ١ ْفظ٘ \تذسٜع ايًػ١ 
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  :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املعاسف-2

 قاكش٠ اٚ انجش َٔ قاكش٠ عٔ نٌ َٛكٛع  \1

 التأكٌد على قراءة الطالب والطالبات للموضوع مسبقا . \3

 :طشم تكِٜٛ املعاسف املهتظب١-3

 ايعشٚض ايفشد١ٜ  \اختباسات قـرل٠  \املٓاقؼ١ 

  دسان١ٝ:املٗاسات اإل . ح

  :املشاد تُٓٝتٗا دسان١ٝتٛؿٝف يًُٗاسات اإل-1

 تتضمن المهارات ما ٌلً : 

القدرة على ادراك جوانب القوة  \القدرة على ادراك جوانب القوة والضعف فً مختلف طرق تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة 

  \القدرة على ادراك العوامل التً تساعد معلم اللغة  فً تطوٌر نفسه   \والضعف فً مختلف نظرٌات تعلم وتدرٌس اللغة 

  :ذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاساتسٜع املظتداطذلاتٝذٝات ايتذ-2

اطتعشاض ْعشٜات تعًِ ايًػ١ َع ػشح  \ػشح ٚتٛكٝح دٛاْب ايك٠ٛ ٚايلعف يف نٌ طشٜك١ تذسٜع

تٛكٝح ايعٛاٌَ املظاعذ٠ يف تطٜٛش ايزات يذ٣ املعًِ  \دٛاْب ايك٠ٛ ٚايلعف يف نٌ ٚاسذ٠ َٓٗا 

 ٖٚٞ َتعذد٠ 

  :يذ٣ ايطالب دسان١ٝطشم تكِٜٛ املٗاسات اإل-3

 أط١ً٦ ػف١ٜٛ ٚؼشٜش١ٜ \َطايبتِٗ بهتاب١ تكاسٜش ْكذ١ٜ فشد١ٜ 

  :ز.  َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚ ؼٌُ املظؤٚي١ٝ

 ٚؿف ملٗاسات ايعالقات ايؼدـ١ٝ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ املطًٛب تطٜٛشٖا:-1

ايتعاٌَ ٚايتعإٚ َع اجملُٛعات بهٌ  \ايتٛاؿٌ َع اآلخشٜٔ ٚخاؿ١ ايضَال٤ ايطالب ٚايطايبات 

 تهًٝف أسذِٖ بإٔ ٜهٕٛ َٓظكا يًُذُٛع١ . \اجياب١ٝ 

 

 اطذلاتٝذٝات ايتعًِٝ املظتدذ١َ يف تطٜٛش ٖزٙ املٗاسات:-2

ايتعإٚ فُٝا بِٝٓٗ  \تٛصٜع ايطالب اىل فُٛعات ؿػرل٠ ٜٚهٕٛ أسذِٖ َؼشفا عًِٝٗ يف املٓاقؼ١ 

 \يٛادبات ٚايتكاسٜش َٔ اجملُٛع١ مجع ا \يف ػٗٝض عشٚض ايتكذِٜ 

 طشم تكِٜٛ َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ يذ٣ ايطالب-3

َالسع١ أطايٝب ايتٓظٝل فُٝا بِٝٓٗ عٓذ تكذِٜ  \تهًٝفِٗ بهتاب١ تكاسٜش ًَٚدـات َؼذلن١

 عشٚض ايبٛسبٝٓت 
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   :ايعذد١ٜد. َٗاسات ايتٛاؿٌ, ٚتك١ٝٓ املعًَٛات, ٚاملٗاسات 

 :تٛؿٝف يًُٗاسات املشاد تُٓٝتٗا يف ٖزا اجملاٍ-1

اطتدذاّ َهتب١ ايه١ًٝ ٚاملهتب١ املشنض١ٜ باؾاَع١  \اطتدذاّ عشٚض ايتكذِٜ بفاع١ًٝ 

 اطتدذاّ االْذلْت  \يإلطتفاد٠ َٔ االَهاْٝات املٛدٛد٠ فٝٗا

 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات-2

ايكٝاّ مبشافكتِٗ يف صٜاس٠ َهتب١ ايه١ًٝ ٚاؾاَع١ يالطالع ع٢ً َا فٝٗا َٔ نتب ٚفالت 

 ٚدٚسٜات يف فاٍ تذسٜع ايًػ١ االلًٝض١ٜ 

 :طشم تكِٜٛ املٗاسات ايعذد١ٜ َٚٗاسات ايتٛاؿٌ يذ٣ ايطالب-3

 :)إٕ ٚدذت( ايٓفظ١ٝ شن١ٖٝـ. املٗاسات اؿ

 :املشاد تُٓٝتٗا َٚظت٣ٛ األدا٤ املطًٛبايٓفظ١ٝ شن١ٝ تٛؿٝف يًُٗاسات اؿ-1

 ال تٛدذ

 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات-2

 الٜٛدذ

 :يذ٣ ايطالبايٓفظ١ٝ شن١ٝ طشم تكِٜٛ املٗاسات اؿ-3

 ال ٜٛدذ

 :. دذٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطالب خالٍ ايفـٌ ايذساط5ٞ

َؼشٚع مجاعٞ, , سكاٍ, اختبا١َُٗ ايتكِٜٛ )نتاب١ َ ايتكِٜٛ

 اختباس ْٗا٥ٞ...اخل(

األطبٛع 

 احملذد ي٘

َٔ  ْ٘ظبت

ايتكِٜٛ 

 ايٓٗا٥ٞ

تًدٝف َٛكٛع أٚ َكاي١ هلا استباط ٚثٝل مبشت٣ٛ املاد٠  1

 ٜٚكّٛ نٌ طايب أٚ طايب١ باختٝاس املٛكٛع ٚتًدٝـ٘          

    13        20% 

 %20    10      اختباس ْـفٞ 2

 %60       15       اختباس ْٗا٥ٞ  3
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 :د. ايذعِ ايطالبٞ

تكذِٜ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يالطتؼاسات ٚاإلسػاد األنادميٞ يًطايب )أرنش قذس تذابرل -1

 طبٛع(.  أ١٦ٖٝ ايتذسٜع هلزا ايػشض يف نٌ  ايٛقت ايزٟ ٜتٛقع إٔ ٜتٛادذ خالي٘ أعلا٤

 طاعات اطبٛعٝا  6اىل  5تكشٜبا           

 :ٖـ . َـادس ايتعًِ

 :ايهتب املكشس٠ املطًٛب١-1

1\ Jerry G. Gebhard , Teaching English as a Foreign   or 

Second Language : A Self – Development and 

Methodology Guide .  

2\ Jack Richards and Theodore Rodgers : Approaches 

and Methods In Language Teaching . 

 :املشادع ايش٥ٝظ١-2

Wilga Rivers, Interactive Language Teaching .  

Wilga Rivers , Teaching Foreign Language Skills . 

Abu- Ghararah , Teaching English AS A Foreign Language : 

Procedures . Techniques And Activities  

 .اخل( )أسفل قا١ُ٥ بٗا( , ايتكاسٜش,..اييت ٜٛؿ٢ بٗا )اجملالت ايع١ًُٝ ايهتب ٚ املشادع-3

Modern Language Journal. 

Terrel , T. A natural approach to Second language Acquisition.  

Wallace M . Training Foreign language Teachers. 

Elaine, Tarone, Focus On The Language Learner. 

 :اقع اإلْذلْت...اخلاملشادع اإليهذل١ْٝٚ, َٛ-4



 الدكتوراه مرحمة -المناهج وطرق التدريس توصيف مقررات قسم  -وخدمة المجتمع األكاديميوكالة الكمية لمتطوير -كمية التربية-القرىجامعة ام  

 

33 
 

Google , Yahoo 

َٛاد تع١ًُٝٝ أخش٣ َجٌ ايدلاَر املعتُذ٠ ع٢ً اؿاطب اآليٞ/األططٛاْات املذف١, ٚاملعاٜرل -5

 :/ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ ايف١ٝٓ

 

 ال تٛدذ

 :ٚ . املشافل ايالص١َ

بّٝٔ َتطًبات  املكشس ايذساطٞ  مبا يف ريو سذِ فـٍٛ ايذساط١ ٚاملدتدلات )أٟ: عذد املكاعذ داخٌ 

 ايفـٍٛ ايذساط١ٝ ٚاملدتدلات, ٚعذد أدٗض٠ اؿاطب اآليٞ املتاس١...إخل(.  

 طايب أٚ طايب١ ٜٚٛدذ بٗا نُبٝٛتش ٚدٗاص عشض 20 -5قاع١ تظتٛعب 

 :املدتدلات,...اخل(ت احملاكشات, )قاعا باْٞامل-1

 قاع١ تظتٛعب ايعذد ايزٟ أػشت ايٝ٘

 :َـادس اؿاطب اآليٞ-2

 طبٛس٠ تفاع١ًٝ  \دٗاص نُبٝٛتش َٚع٘ دٗاص عشض 

 :سفل قا١ُ٥ بٗا(أ١, أرنشٖا, أٚ خاؿ دل١ٜىل ػٗٝضات كإـادس أخش٣ )سذدٖا...َجٌ: اؿاد١ َ-3

 يٝظت َطًٛب١ 

 تكِٝٝ املكشس ايذساطٞ ٚعًُٝات تطٜٛشٙ  . ص

 :اطذلاتٝذٝات اؿـٍٛ ع٢ً ايتػز١ٜ ايشادع١ َٔ ايطالب غـٛق فعاي١ٝ ايتذسٜع -1

 ْتا٥ر ايطالب ٚايطايبات  \تفاعٌ ايطالب َع املاد٠  \َٔ ايطالب ٚايطايبات بٛاطط١ اطتبا١ْ تكِٝٝ 

 :ايتذسٜع َٔ قبٌ املذسغ أٚ ايكظِ اطذلاتٝذٝات أخش٣ يتكِٝٝ ع١ًُٝ -2

 ْتا٥ر ٚسذ٠ ايكٝاغ بايه١ًٝ عٓذ تكِٝٝ املذسغ أٚ َٔ قبٌ ايكظِ ٚبطشٜك١ طش١ٜ

 :عًُٝات تطٜٛش ايتذسٜع -3
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سلٛس املؤمتشات ٚايٓذٚات يف  \ايكشا٠٤ املتٛاؿ١ً  عٔ فاٍ ايتذسٜع ٚخاؿ١ تذسٜع ايًػ١ االلًٝض١ٜ 

 ًػ١ االلًٝض١ٜ ٚسؾ َتـ١ً بتذسٜع اي \ْفع اجملاٍ 

عُاٍ ايطًب١ أب ) َجٌ: تذقٝل تـشٝح ع١ٓٝ َٔ عًُٝات ايتشكل َٔ َعاٜرل اإللاص يذ٣ ايطاي-4

َع طاقِ بٛاطط١ َذسطني  َظتكًني, ٚايتبادٍ بـٛس٠ دٚس١ًٜ يتـشٝح االختباسات أٚ ع١ٓٝ َٔ ايٛادبات 

 :تذسٜع َٔ َؤطظ١ أخش٣(

 ٚػدـٝا َٔ املؤٜذٜٔ يتطبٝك٘ ٚتٛدذ اَها١ْٝ . سايٝا َجٌ ٖزا ايٓٛع َٔ ايتشكل غرل َٛدٛد 

 :كشس ايذساطٞ ٚايتدطٝط يتطٜٛشٖاؿف إدشا٤ات ايتدطٝط يًُشادع١ ايذٚس١ٜ ملذ٣ فعاي١ٝ  امل-5

ايبشح ايذا٥ِ عٔ ايهتب اؾذٜذ٠ ٚنزيو ايذٚسٜات املتدــ١ يف  \املشادع١ ايذا١ُ٥ يًُشت٣ٛ 

  \         ELT    English Language Journal             ,١تذسٜع ايًػ١ االلًٝضٜ

TESoL Journal   
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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 تٛؿٝف َكشس دساطٞمنٛرز 

  داَع١ أّ ايكش٣ :املؤطظ١

 املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع –ايذلب١ٝ : ايه١ًٝ/ايكظِ 

 :ايتعشٜف باملكشس ايذساطٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ أ(

 ّ 765 طشم تذسٜع املٛاد ادتُاع١ٝاطِ ٚسَض املكشس ايذساطٞ: 

  2عذد ايظاعات املعتُذ٠: 

 ٟ ٜكذّ كُٓ٘ املكشس ايذساطٞ. زايدلْاَر أٚ ايدلاَر اي

 ادتُاع١ٝ(.بشْاَر ايذنتٛساٙ ف٢ املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع)َٛاد 

  :اطِ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع املظؤٍٚ عٔ املكشس ايذساطٞ

 )طالب(          طعٝذ بٔ قُذ عاطف.د.أ

 أ.د.كٝف اهلل بٔ عٛاض ايجبٝيت   )طالب( 

 )طالب(            بٓذش بٔ ؿاحل فٛص٣.د

 )طالب(            ايعُرلٟبٔ عًٞ  ذـٗـف.د

 )طالب(             دٛاسْ٘ بٔ أمحذ ع٢ً.د

 د.ٚداد بٓت َـًح األْـاسٟ       )طايبات(
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 د.فاٜض٠ بٓت فاسٚم بظْٝٛٞ          )طايبات(

املظت٣ٛ ز )َكشسات  –ايظ١ٓ ايجا١ْٝ   :املكشس ايذساطٞ املظت٣ٛ األنادميٞ ايزٟ ٜعط٢ فٝ٘ايظ١ٓ أٚ 

 َتطًبات ايتدـف ايفشعٞ ( 

 

 : بك١ هلزا املكشس)إٕ ٚدذت(املتطًبات ايظا

 

 :اآل١ْٝ هلزا املكشس )إٕ ٚدذت( املتطًبات

داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝظٞ يه١ًٝ  :يًُؤطظ١ ايتع١ًُٝٝ س إٕ مل ٜهٔ داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝعَٛقع تكذِٜ املكش

 ايذلب١ٝ بايعابذ١ٜ يًطالب + َب٢ٓ ايضاٖش يًطايبات

  :األٖذافب( 

 ٚؿف َٛدض يٓتا٥ر ايتعًِ األطاط١ٝ يًطًب١ املظذًني يف املكشس:-1

 مفيوم التفكير وطبيعتو.يحدد  .1
 يوضح الشروط الالزم توافرىا لتنمية التفكير في مجال الدراسات االجتماعية. .2
 يصمم مواقف تعميمية تعمل عمى تنمية التفكير في مجال المواد االجتماعية. .3
 يوضح مفيوم تفريد التعميم والياتو وتطبيقاتو في مجال الدراسات االجتماعية. .4
ية التساؤل الذاتي وكيفية تطبيقاتيا في مجال الدراسات يشرح إجراءات إستراتيج .5

 االجتماعية.
 يوضح مفيوم ميارات ماورء المعرفة وتطبيقاتيا في مجال الدراسات االجتماعية. .6
 يوظف تكنولوجيا التعميم وتقنياتيا في مجال تدريس الدراسات االجتماعية . .7
 ت االجتماعية.يستخدم إستراتيجية التدريس التبادلي في تدريس الدراسا .8
يقدم تطبيقات عممية لمداخل تدريس الدراسات االجتماعية بالتطبيق عمى بعض  .9

مدخل األحداث  -مدخل المصادر األصمية –المداخل منيا) المدخل البيئي 
 المدخل البيني( -مدخل حل المشكالت -الجارية

يستعرض العديد من االتجاىات الحديثة فى مجال طرق تدريس الدراسات  .11
 تماعية)بالرجوع إلى األدبيات والبحوث ورسائل الماجستير والدكتوراه(االج

يتعرف عمى بعض االتجاىات التي تمثل مستقبميات تدريس الدراسات  .11
 االجتماعية.
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 :س ايذساطٞ املكش ؿف بإجياص أ١ٜ خطط ٜتِ تٓفٝزٖا يتطٜٛش ٚؼظني  -2

 َٛاقع االْذلْت َجٌ:َشادع١ ايذساطات ٚايبشٛخ املشتبط١ مبٛكٛعات املكشس َٔ  1

http://www.ssss3552.org- 

http://www.socialstudiesforkids.com- 

 اطتدذاّ ايدلٜذ اإليهذلْٚٞ .  2

 اطتدذاّ عشٚض ايبٛسبٜٛٓت. 3

)َالسع١: ٜٓبػٞ إسفام تٛؿٝف عاّ يف االطتُاس٠ املظتدذ١َ يف ايٓؼش٠ املكشس ايذساطٞ  تٛؿٝفز( 

 ايتعشٜف١ٝ أٚ ايذيٌٝ (.  

 :املٛكٛعات اييت  ٜٓبػٞ تٓاٚهلا -1

عذد  قا١ُ٥ املٛكٛعات

 األطابٝع

طاعات 

 ايتذسٜع 

 4 2 الدراسات االجتماعية وتنمية التفكير -

 2 1 تفريد التعمم وتطبيقاتو في مجال الدراسات االجتماعية -

 2 1 إستراتيجية التساؤل الذاتي وتطبيقاتيا في مجال الدراسات االجتماعية -

 2 1 التدريس التبادلي وتطبيقاتيا في مجال الدراسات االجتماعيةإستراتيجية  -

 2 1 ميارات ماوراء المعرفة وتطبيقاتيا في مجال الدراسات االجتماعية -

 2 2 استخدام تكنولوجيا التعميم في تدريس الدراسات االجتماعية -

 2 1 االختبار النصفي -

تطبيقات عممية لمداخل تدريس الدراسات االجتماعية بالتطبيق العممي عمى  -
 مدخل -األصمية المصادر مدخل – البيئي المدخل)بعض المداخل الحديثة مثل 

 (البيني المدخل -المشكالت حل مدخل -الجارية األحداث

3 6 

 6 3 االتجاىات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية -

 2 1 وبحوث( -تدريس الدراسات االجتماعية في المممكة)دراسات مستقبميات  -
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 2 1 االختبار النيائي -

   َهْٛات املكشس ايذساطٞ )إمجايٞ عذد طاعات ايتذسٜع يهٌ فـٌ دساطٞ(:  -2

 احملاكش٠:

 ساعة 25

عًُٞ/َٝذاْٞ/       املدتدل ايذسغ:  َاد٠

 تذسٜيب

 أخش٣:

 ساعة اختبار نهائى 3

 

طاعات دساط١ خاؿ١ إكاف١ٝ/طاعات ايتعًِ املتٛقع إٔ ٜظتٛفٝٗا ايطايب أطبٛعًٝا. )ٜٓبػٞ إٔ -3

 ميجٌ ٖزا املتٛطط يهٌ فـٌ دساطٞ ٚيٝع املطًٛب يهٌ أطبٛع(: 

 طاع١ َهتب١ٝ 4

 

 تطٜٛش ْتا٥ر ايتعًِ يف  كتًف فاالت ايتعًِ  -4

 بّٝٔ يهٌ َٔ فاالت ايتعًِ املب١ٓٝ أدْاٙ َا ًٜٞ: 

 َٛدض طشٜع يًُعاسف أٚ املٗاسات اييت ٜظع٢ املكشس ايذساطٞ إىل تُٓٝتٗا . 

 يف  املكشس ايذساطٞ بػ١ٝ تطٜٛش تًو املعاسف أٚ املٗاسات.  ظتدذ١َتٛؿٝف الطذلاتٝذٝات ايتذسٜع امل 

  .ٞايطشم املتبع١ يتكِٜٛ ايطايب يف املكشس ايذساطٞ يتكِٝٝ ْتا٥ر ايتعًِ يف ٖزا اجملاٍ ايذساط  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعاسف . خ

 :تٛؿٝف يًُعاسف املشاد انتظابٗا -1

 وطبيعتو التفكير مفيوم يحدد. 
 االجتماعية الدراسات مجال في التفكير لتنمية توافرىا الالزم الشروط يوضح. 
 االجتماعية الدراسات مجال في وتطبيقاتو والياتو التعميم تفريد مفيوم يوضح. 
 االجتماعية الدراسات مجال في وتطبيقاتيا المعرفة ماوراء ميارات مفيوم يوضح. 
 االجتماعية الدراسات تدريس مستقبميات تمثل التي االتجاىات بعض عمى يتعرف. 

 

  :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املعاسف-2

 .المحاضرة طريقة -
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 .المناقشة طريقة -

 .المفاىيم خريطة إستراتيجية -

 .التقارير كتابة -

 (االنترنت)الدولية المعمومات شبكة خالل من الذاتي التعمم أساليب استخدام -

 :طشم تكِٜٛ املعاسف املهتظب١-3

 (َكاي١ٝ -َٛكٛع١ٝ) ايتشـ١ًٝٝ االختباسات -

 .ايطالب تكاسٜش كِٝٝت -

 يًطالب . ايزاتٞ ايتكِٝٝ -

 .ايؼف١ٜٛ االختباسات -

 تكِٝٝ أٚسام ايعٌُ ٚايٛادبات ٚايتهًٝفات.        -

  دسان١ٝ:املٗاسات اإل . د

  :املشاد تُٓٝتٗا دسان١ٝتٛؿٝف يًُٗاسات اإل -1

 االجتماعية المواد مجال في التفكير تنمية عمى تعمل تعميمية مواقف يصمم. 
 االجتماعية الدراسات تدريس مجال في وتقنياتيا التعميم تكنولوجيا يوظف . 
 االجتماعية الدراسات تدريس في التبادلي التدريس إستراتيجية يستخدم.  
 الدراسات مجال فى تطبيقاتيا وكيفية الذاتي التساؤل إستراتيجية إجراءات يشرح 

 .االجتماعية
 الدراسات تدريس طرق مجال في الحديثة االتجاىات من العديد يستعرض 

 (والدكتوراه الماجستير ورسائل والبحوث األدبيات إلى بالرجوع)االجتماعية
 المداخل بعض عمى بالتطبيق االجتماعية الدراسات تدريس لمداخل عممية تطبيقات يقدم 

 حل مدخل -الجارية األحداث مدخل -األصمية المصادر مدخل – البيئي المدخل)منيا
 (البيني المدخل -المشكالت

  :ذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاساتاملظتداطذلاتٝذٝات ايتذسٜع -2

 طريقة البيان العممي. -
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 طريقة التمارين. -
 إستراتيجية التعمم التعاوني. -
 أسموب االسئمة. -

  :يذ٣ ايطالب دسان١ٝطشم تكِٜٛ املٗاسات اإل -3

 .المقالية( -)الموضوعية االختبارات  -
 اختبارات المواقف. -
 تقييم خطط الدروس والوحدات التي تم إعدادىا. -

  :َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚ ؼٌُ املظؤٚي١ٝز.  

 ٚؿف ملٗاسات ايعالقات ايؼدـ١ٝ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ املطًٛب تطٜٛشٖا: -1

 ميارة االستماع اإليجابي. -
 ث اإليجابي.ميارة التحد -
 .والمناقشة  ميارة الحوار -
 ميارة العمل مع اآلخرين. -
 ميارة السموك التوكيدي. -
 النفس.ميارة الثقة في  -
 .الذاتي التقييم ميارة -
 اطذلاتٝذٝات ايتعًِٝ املظتدذ١َ يف تطٜٛش ٖزٙ املٗاسات: -2

 المناقشة والمشاركة الجماعية. -
 إستراتيجية العصف الذىني. -
 النمذجة. -
 التعمم التعاوني. -
 :طشم تكِٜٛ َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ يذ٣ ايطالب -3

 المالحظة المقننة. -
 استخدام قوائم الرصد لجوانب سموكية محددة. -
 استخدام سمم التقدير. -
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مالحظة العالقات الشخصية وتبادل األدوار بين الطالب أثناء ممارسة األنشطة المرتبطة  -
 بالمقرر.

   :د. َٗاسات ايتٛاؿٌ, ٚتك١ٝٓ املعًَٛات, ٚاملٗاسات ايعذد١ٜ

 :تٛؿٝف يًُٗاسات املشاد تُٓٝتٗا يف ٖزا اجملاٍ -1

 . power pointميارة تقديم عروض تقديمية  -
 ميارة استخدام البريد اإللكتروني في التواصل مع أستاذ المقرر و الزمالء. -

 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات -2

 البيان العممي )العروض التوضيحية من جانب أستاذ المقرر( -
 النمذجة.  -
 ىيئة التدريس وعن طريق البريد اإللكتروني .التفاعل مع الموقع الشخصي لعضو  -
 .power pointتشجيع الطالب عمى تقديم العروض باستخدام  -
عن المفاىيم في البحث تدريب الطالب عمى استخدام تقنية المعمومات )االنترنت(  -

 والموضوعات المرتبطة بالمقرر.
 :طشم تكِٜٛ املٗاسات ايعذد١ٜ َٚٗاسات ايتٛاؿٌ يذ٣ ايطالب -3

 التقييم الذاتي وكتابة التقارير  ووضعيا في ممف االنجاز. -
 .Power Pointتقديم عرض باستخدام   -
 مالحظة أداء باستخدام بطاقة المالحظة .  -
 تقويم المعمومات التي حصل عمييا الطالب من خالل االنترنت. -

 :)إٕ ٚدذت( ايٓفظ١ٝ شن١ٖٝـ. املٗاسات اؿ

 :املشاد تُٓٝتٗا َٚظت٣ٛ األدا٤ املطًٛبايٓفظ١ٝ شن١ٝ تٛؿٝف يًُٗاسات اؿ -1

 ميارة التعامل مع الخرائط والصور والجداول والرسوم. -
 .العرض والتقديم لبعض الدروس ميارة  -
 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات -2

 البيان العممي. -
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 المناقشة. -
 عروض األفالم. -
 النمذجة.  -
 

 :يذ٣ ايطالبايٓفظ١ٝ شن١ٝ طشم تكِٜٛ املٗاسات اؿ -3

 اختبارات األداء. -

 بطاقات المالحظة . -

 اختبارات المواقف. -

 

 :. دذٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطالب خالٍ ايفـٌ ايذساط5ٞ

, َؼشٚع مجاعٞ, س١َُٗ ايتكِٜٛ )نتاب١ َكاٍ, اختبا ايتكِٜٛ

 اختباس ْٗا٥ٞ...اخل(

األطبٛع 

 احملذد ي٘

َٔ  ْ٘ظبت

ايتكِٜٛ 

 ايٓٗا٥ٞ

1 
عن دور الدراسات االجتماعية فى تنمية كتابة تقرير 

 التفكير
 %2 الثاني

2 
إجراء تطبيقات في مجال المواد االجتماعية حول تفريد 

 التعمم
 %3 الثالث

 %2 الرابع عمل بحث قصير حول موضوع التساؤل الذاتي 3

4 
ميارات ما وراء المعرفة  حول قصير بحث عمل

 واستخداميا في مجال المواد االجتماعية
 %3 الخامس

 %21 الثامن االختبار النصفي 5

 %5 العاشر إجراء تطبيقات عممية في مداخل تدريس المواد االجتماعية 6

 %5 الثاني عشرمراجعة البحوث والدراسات الحديثة المرتبطة بطرق تدريس  7
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 المواد االجتماعية

السادس  االختبار النيائي 8
 عشر

61 % 

 :د. ايذعِ ايطالبٞ

تذابرل تكذِٜ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يالطتؼاسات ٚاإلسػاد األنادميٞ يًطايب )أرنش قذس -1

 طبٛع(.  أايٛقت ايزٟ ٜتٛقع إٔ ٜتٛادذ خالي٘ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع هلزا ايػشض يف نٌ 

 ساعة 2الساعات المكتبية المخصصة لممقرر                

 أسبوعيا      االستشارات واإلرشاد األكاديمي               

 :ٖـ . َـادس ايتعًِ

 :ايهتب املكشس٠ املطًٛب١-1

 .الرياض، العبيكان. تدريس المواد االجتماعية ( : الواقعية في2119فوزى بنجر ) -1
 املٛاد تذسٜع يف اؿذٜج١ االػاٖات( :2007) اهلل عبذ داطِ قُذ طعٝذ, عاطف -2

 .ايعشب١ٝ االَاسات داَع١ , االَاسات. االدتُاع١ٝ

 طشم. االدتُاع١ٝ ايذساطات(: 2008) اهلل عبذ داطِ قُذ طعٝذ, عاطف   -3

 .ايعشبٞ ايفهش داس , ايكاٖش٠ , ٚاالطذلاتٝذٝات ايتذسٜع

 :املشادع ايش٥ٝظ١-2

 ( : التقويم البديل ، القاىرة، دار الفكر العربي.2111صالح عالم ) -1
 عالم الكتب. ، (: تدريس المواد االجتماعية، القاىرة1996) وآخرون أحمد حسين المقاني -2
 ( :مناىج الدراسات االجتماعية ،بيروت ، درا العمم لمماليين.1994جودة احمد سعادة ) -3
 المواد االجتماعية، األردن، دار الفرقان. ي( : التخطيط لمتدريس ف1991سر الختم عثمان ) -4
مناىج التعميم العام . اإلسكندرية، دار  يعية ف(: المواد االجتما1995خيرى عمى إبراىيم) -5

 المعرفة الجامعية.

 , ايتكاسٜش,...اخل( )أسفل قا١ُ٥ بٗا( اييت ٜٛؿ٢ بٗا )اجملالت ايع١ًُٝ ايهتب ٚ املشادع-3
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 :اقع اإلْذلْت...اخلاملشادع اإليهذل١ْٝٚ, َٛ-4

http://www.ssss2008.org- 

http://www.socialstudiesforkids.com- 

َٛاد تع١ًُٝٝ أخش٣ َجٌ ايدلاَر املعتُذ٠ ع٢ً اؿاطب اآليٞ/األططٛاْات املذف١, ٚاملعاٜرل -5

 :/ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ ايف١ٝٓ

 :ٚ . املشافل ايالص١َ

بّٝٔ َتطًبات  املكشس ايذساطٞ  مبا يف ريو سذِ فـٍٛ ايذساط١ ٚاملدتدلات )أٟ: عذد املكاعذ داخٌ 

 ايفـٍٛ ايذساط١ٝ ٚاملدتدلات, ٚعذد أدٗض٠ اؿاطب اآليٞ املتاس١...إخل(.  

 :ت احملاكشات, املدتدلات,...اخل()قاعا باْٞامل -1

 :َـادس اؿاطب اآليٞ -2

 سفل قا١ُ٥ بٗا(أخاؿ١, أرنشٖا, أٚ  دل١ٜىل ػٗٝضات كإ)سذدٖا...َجٌ: اؿاد١ ـادس أخش٣ َ -3

 تكِٝٝ املكشس ايذساطٞ ٚعًُٝات تطٜٛشٙ  . ص

 :اطذلاتٝذٝات اؿـٍٛ ع٢ً ايتػز١ٜ ايشادع١ َٔ ايطالب غـٛق فعاي١ٝ ايتذسٜع -1

 المناقشة والحوار مع الطالب. .1
 مراجعة أعمال الطالب. .2
 االختبار النصفي. .3
 .ر الدراسير تقييم المقتوزيع استبيان حول  .4

 :ايتذسٜع َٔ قبٌ املذسغ أٚ ايكظِ اطذلاتٝذٝات أخش٣ يتكِٝٝ ع١ًُٝ -2

 ْتا٥ر ايطالب . -

 اطتباْ٘ ) اطتطالع ايشأٟ ( -

 :عًُٝات تطٜٛش ايتذسٜع -3
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 كتر ونى موحد يسيل تداولو لجميع الطالب يمثل الحد األدنى.اللوضع مقرر ا

ع لمتحكيم ضيتضمن الموضوعات األصمية بعد موافقة مجمس القسم والكمية. ويخإعداد وكتاب  -
 الداخمي والخارجي.

عُاٍ ايطًب١ أب ) َجٌ: تذقٝل تـشٝح ع١ٓٝ َٔ عًُٝات ايتشكل َٔ َعاٜرل اإللاص يذ٣ ايطاي-4

َع طاقِ  بٛاطط١ َذسطني  َظتكًني, ٚايتبادٍ بـٛس٠ دٚس١ًٜ يتـشٝح االختباسات أٚ ع١ٓٝ َٔ ايٛادبات

 تذسٜع َٔ َؤطظ١ أخش٣(

 :كشس ايذساطٞ ٚايتدطٝط يتطٜٛشٖاؿف إدشا٤ات ايتدطٝط يًُشادع١ ايذٚس١ٜ ملذ٣ فعاي١ٝ  امل-5
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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 تٛؿٝف َكشس دساطٞمنٛرز 

  داَع١ اّ ايكش٣ :املؤطظ١

 َٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع –ايذلب١ٝ : ايه١ًٝ/ايكظِ 

 :ايتعشٜف باملكشس ايذساطٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ أ(

 766طشم تذسٜع ايشٜاكٝات   اطِ ٚسَض املكشس ايذساطٞ: 

  2عذد ايظاعات املعتُذ٠: 

 ٟ ٜكذّ كُٓ٘ املكشس ايذساطٞ. زايدلْاَر أٚ ايدلاَر اي

 

 (ايذنتٛساٙإعذاد َعًِ ايشٜاكٝات َشس١ً )

  :اطِ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع املظؤٍٚ عٔ املكشس ايذساطٞ

 غٓذٚسٙ اغبع/د

 / زلرل فًُبإد

 عٛض املايهٞ /د

 / إبشاِٖٝ ايًٗٝيبد

 د/ فؤاد عبذ اؿٞ
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 د/ طا١َٝ َذاح

 َادظترل  :املكشس ايذساطٞ املظت٣ٛ األنادميٞ ايزٟ ٜعط٢ فٝ٘ايظ١ٓ أٚ 

 

 :ٚدذت( املتطًبات ايظابك١ هلزا املكشس)إٕ

  

 ال ٜٛدذ :املتطًبات اآل١ْٝ هلزا املكشس )إٕ ٚدذت(

 

 يًُؤطظ١ ايتع١ًُٝٝ س إٕ مل ٜهٔ داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝعَٛقع تكذِٜ املكش

 

  :األٖذافب( 

 ٚؿف َٛدض يٓتا٥ر ايتعًِ األطاط١ٝ يًطًب١ املظذًني يف املكشس:-1

 يفيم القوانين األساسية في الرياضيات . .12
 الرياضية األساسيةيفيم النظريات  .13
يستخدم طرق واساليب التعمم القائم عمى المشكالت فى تدريس الرياضيات  .14

 لمساعدة الطالب عمى الفيم وتنمية ميارات التفكير العميا.
 يستخدم العمميات االستقصائية في تدريس الرياضيات. .15
 يوظف نظريات التعمم في تدريس الرياضيات . .16
 صياغة درس في الرياضيات  يوظف معارفو ومياراتو الخاصة في .17
 يوظف أساليب التقويم المالئمة. .18
 التمكن من تخطيط وتحضير وحدة دراسية في الرياضيات. .19

 :س ايذساطٞ املكش ؿف بإجياص أ١ٜ خطط ٜتِ تٓفٝزٖا يتطٜٛش ٚؼظني -2

 .االنترنتاستخدام . 3اطتدذاّ ايدلاَر ايتفاع١ًٝ.   -2اطتدذاّ ايدلفٝات ايتع١ًُٝٝ 4

 

 

 



 الدكتوراه مرحمة -المناهج وطرق التدريس توصيف مقررات قسم  -وخدمة المجتمع األكاديميوكالة الكمية لمتطوير -كمية التربية-القرىجامعة ام  

 

48 
 

)َالسع١: ٜٓبػٞ إسفام تٛؿٝف عاّ يف االطتُاس٠ املظتدذ١َ يف ايٓؼش٠ املكشس ايذساطٞ  تٛؿٝفز( 

 ايتعشٜف١ٝ أٚ ايذيٌٝ (.  

 :املٛكٛعات اييت  ٜٓبػٞ تٓاٚهلا-1

 عذد  قا١ُ٥ املٛكٛعات

 األطابٝع

طاعات 

 ايتذسٜع 

 تقديم المقرر لمطالب. -
 .المطوروتطبيقاتيا فى المنيج  الرياضيات -

 ساعة 2 1

 ساعة 2 1 الرياضيات بطرق إبداعية. تدريس -

 ساعة 2 1 تحميل المحتوى  -

 ساعة 2 1 التعمم القائم المشكالتاستراتيجية  -

 ساعة 2 1 الرياضياتاستخدام المناقشة ومجموعات العمل الصغيرة فى تدريس  -

 ساعة 2 1 الرياضيات معاملاستخدام  -

 ساعة 2 1 .الرياضياتتدريس البرامج التفاعمية في استخدام  -

 ساعة 2 1 بناء وحدة دراسية  -

 ساعة 2 1 االختبار النصفي -

 2 (برنامج جيونكست -برنامج كابري)  الرياضياتفى مجال  البرامج التعميمية -

 
 ساعة 4

 ساعة 2 1 العمياالتفكير  وأنماط الرياضيات -

 ساعة 2 1 الرياضياتتدريس التقويم فى  -

 ساعة 2 1 الرياضياتفى مجال  االلكترونية وحدة بطريقةتخطيط وتنفيذ  -

 ساعة 2 1 والنشاطات المطموبة خالل الفصل المشاريعمراجعة عامة ومناقشة  -

 ساعة 2 1 االختبار النهائي -
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   َهْٛات املكشس ايذساطٞ )إمجايٞ عذد طاعات ايتذسٜع يهٌ فـٌ دساطٞ(: -2

 احملاكش٠:

 اسبوع 10ساعة *  3

 أخش٣: َؼاسٜع ايعشٚض ايذسغ:  َاد٠

 اختبار نهائً 3

 

طاعات دساط١ خاؿ١ إكاف١ٝ/طاعات ايتعًِ املتٛقع إٔ ٜظتٛفٝٗا ايطايب أطبٛعًٝا. )ٜٓبػٞ إٔ -3

 ميجٌ ٖزا املتٛطط يهٌ فـٌ دساطٞ ٚيٝع املطًٛب يهٌ أطبٛع(: 

 طاع١ َهتب١ٝ 1

 

 تطٜٛش ْتا٥ر ايتعًِ يف  كتًف فاالت ايتعًِ  -4

 بّٝٔ يهٌ َٔ فاالت ايتعًِ املب١ٓٝ أدْاٙ َا ًٜٞ: 

 َٛدض طشٜع يًُعاسف أٚ املٗاسات اييت ٜظع٢ املكشس ايذساطٞ إىل تُٓٝتٗا . 

 يف  املكشس ايذساطٞ بػ١ٝ تطٜٛش تًو املعاسف أٚ املٗاسات.  ظتدذ١َتٛؿٝف الطذلاتٝذٝات ايتذسٜع امل 

  .ٞايطشم املتبع١ يتكِٜٛ ايطايب يف املكشس ايذساطٞ يتكِٝٝ ْتا٥ر ايتعًِ يف ٖزا اجملاٍ ايذساط  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعاسف . ر

 1-تٛؿٝف يًُعاسف املشاد انتظابٗا: 

  ومجاالتيا الرياضياتطبيعية 
 .االكتشاف فى مجال الرياضيات 
 .جراءاتيا  بناء االختبارات وا 
 الرياضيات. كيفية استخدام البرامج التفاعمية فى مجال 
 ،مفيوم التعمم االلكتروني وأنواعو وكيفية استخدامو 
 .كيفية تخطيط وتنفيذ وتقويم وحدة دراسية 
 .تطبيق التعمم االلكتروني في مجال الرياضيات 

  :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املعاسف-2
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 .المحاضرة طريقة -

 التعمم القائم عمى المشكالت -

 .التعمم بالممارسة -

 التعمم باالكتشاف. -

 .التعمم التعاوني -

 :طشم تكِٜٛ املعاسف املهتظب١-3

 (َكايٞ -َٛكٛعٞ) ايتشـ١ًٝٝ االختباسات -

 .ٚاملؼاسٜع ٚايٛدبات ايعٌُ أٚسام تكِٝٝ -

 .ايطالب تكاسٜش تكِٝٝ -

 (.ألعُاهلِ ايطالب تكِٝٝ)  ايزاتٞ ايتكِٝٝ -

 

  دسان١ٝ:املٗاسات اإل . س

  :املشاد تُٓٝتٗا دسان١ٝتٛؿٝف يًُٗاسات اإل-1

 توصيف لمميارات المعرفية المراد تنميتيا. -
 ميارة تحميل درس من وحدة دراسية. -
 ميارة تحميل األسئمة  -
عداد ممخصات. -  ميارة كتابة تقارير وا 
 ميارة إعداد خطط دروس. -
 ميارة استخدام الحاسوب -

 

  :ذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاساتاطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتد-2

 طريقة التعمم المتمايز. -
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 طريقة الحوار. -
 االكتشاف . -
 استراتيجية التدريس المشترك. -
 أسموب حل المشكالت. -

 

  :يذ٣ ايطالب دسان١ٝطشم تكِٜٛ املٗاسات اإل -3

 االختبارات . -
 .التعمم االلكتروني -
 .الكتروني اعداد خطة درس -
 .تحميل وحدة دراسية -

  :املظؤٚي١ٝز.  َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚ ؼٌُ 

 ٚؿف ملٗاسات ايعالقات ايؼدـ١ٝ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ املطًٛب تطٜٛشٖا:-1

 ميارة االستماع اإليجابي. -
 ميارة التحديث اإليجابي. -
 ميارة الحوار. -
 ميارة العمل مع االخرين. -
 ميارات التواصل. -
 

 اطذلاتٝذٝات ايتعًِٝ املظتدذ١َ يف تطٜٛش ٖزٙ املٗاسات:-2

 والمشاركة الجماعية. المناقشة -
 تكميف الطالب بأعمال وميام داخل مجموعات العمل. -
 مناقشة سموكيات مختمفة وتحديد متغيراتيا وتحميل المواقف. -
 .التعمم القائم عمى المشكالتاستراتيجية  -

 :طشم تكِٜٛ َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ يذ٣ ايطالب-3

 المالحظة المقننة. -
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 استخدام قوائم تقويم المجموعات ألفرادىا . -
 تقييم احترام الطمبة لقوانين العمل الجماعي والتزاميم بيا. -
مالحظة العالقات الشخصية وتناول األدوار بين الطالب أثناء ممارسة األنشطة المرتبطة  -

 بالمقرر.

   سٌ املؼهالت:د. َٗاسات ايتٛاؿٌ, , َٚٗاسات 

 :املشاد تُٓٝتٗا يف ٖزا اجملاٍتٛؿٝف يًُٗاسات -1

 ميارة التعامل مع البرامج التفاعمية. -
 ميارة التخطيط لوحدة في الرياضيات  -
 ميارات استخدام السبورة االلكترونية في تنفيذ درس . -

 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات-2

 ر()العروض التوضيحية من جانب استاذ المقر  يةالعمم العروض -
 أسموب حل المشكالت. -
 .المعامل االلكترونية -
 التفاعل مع الموقع الشخصي لعضو ىيئة التدريس . -
 . موقع شخصي تصميمتشجيع الطالب عمى  -
في البحث عمى الشبكة العنكبوتية)األنترنت( عن  الحاسوبتدريب الطالب عمى استخدام  -

 المفاىيم والموضوعات المرتبطة بالمقرر.بعض 
 :املٗاسات ايعذد١ٜ َٚٗاسات ايتٛاؿٌ يذ٣ ايطالبطشم تكِٜٛ -3

 كتابة التقارير  . -
 تقديم عرض ألحد الدروس باستخدام البرامج التعميمية -
 الميارات مالحظة أداء الطالب أثناء العمل في المجموعات ومن خالل تقديمو لمعروض.  -

 :)إٕ ٚدذت( ايٓفظ١ٝ شن١ٖٝـ. املٗاسات اؿ

 :املشاد تُٓٝتٗا َٚظت٣ٛ األدا٤ املطًٛبايٓفظ١ٝ شن١ٝ تٛؿٝف يًُٗاسات اؿ-1

 .البرامج التعميمةميارة التعامل مع  -
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 .الدروس االلكترونيةميارة تنفيذ  -

 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات-2

 التعمم التعاوني. -
 المناقشة. -
 حل المشكالت. -
 توجيو الطالب وقيادتيم في الدروس التطبيقية. -

 :يذ٣ ايطالبايٓفظ١ٝ شن١ٝ طشم تكِٜٛ املٗاسات اؿ-3

 اختبارات االداء. -

 بطاقات مالحظة . -

 اختبارات مواقف . -

 766:. دذٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطالب خالٍ ايفـٌ ايذساط5ٞ

, َؼشٚع مجاعٞ, اختباس ٚادبات, عح١َُٗ ايتكِٜٛ ) ايتكِٜٛ

 ْٗا٥ٞ...اخل(

األطبٛع 

 احملذد ي٘

َٔ  ْ٘ظبت

ايتكِٜٛ 

 ايٓٗا٥ٞ

 %2 الثاني كتابة تقرير عن أحد البرامج التفاعمية 1

 %2 الرابع كتابة تقرير عن حل المشكالت في مجال الرياضيات  2

 %2 الخامس صياغة عشرة أسئمة تحريرية ذات مستويات عميا 3

4 
إعداد ممخص عن توظيف التعمم االلكتروني في تعمم 

 الرياضيات
 %2 السادس

 %2 السابع تخطيط وتنفيذ وتقويم درس تفاعمي من وحدة دراسية 5

 % 2 الثامن تحميل وحدة في الرياضيات إلى أىداف ومفاىيم وميارات 6

 %22 التاسع اختبار نصفى 7
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العاشر+  كتابة تقرير عن أداء زميل لو في درس تطبيقي 8
 الحادي عشر

2 % 

 % 2 الثاني عشر تصميم وتنفيذ درس الكتروني أمام زمالئو 9

11 
إعداد بحث قصير عن توظيف التعمم االلكتروني في تعمم 

 الرياضيات
 % 2 الثالث عشرا

 % 2 الرابع عشر إعداد خطة لتحميل درس الكتروني نموذجيي 11

السادس  االختبار النيائي 12
 عشر

61 % 

 :د. ايذعِ ايطالبٞ

تذابرل تكذِٜ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يالطتؼاسات ٚاإلسػاد األنادميٞ يًطايب )أرنش قذس -1

 طبٛع(.  أايٛقت ايزٟ ٜتٛقع إٔ ٜتٛادذ خالي٘ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع هلزا ايػشض يف نٌ 

 ساعة 2الساعات المكتبية المخصصة لممقرر                

 اسبوعياً       االستشارات واإلرشاد االكاديمي               

 :ٖـ . َـادس ايتعًِ

 :ايهتب املكشس٠ املطًٛب١-1

 الرياضيات باليدويات تدريس عباس غندوره :  -4
 عباس غندوره معمل الحبر -5
 الميزان الحسابي -6

 

 :املشادع ايش٥ٝظ١-2

 موقع الدكتور عباس غندوره -6

 , ايتكاسٜش,...اخل( )أسفل قا١ُ٥ بٗا( اييت ٜٛؿ٢ بٗا )اجملالت ايع١ًُٝ ايهتب ٚ املشادع-3
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 :اقع اإلْذلْت...اخلاملشادع اإليهذل١ْٝٚ, َٛ-4

http://www.aghandoura.com 

َٛاد تع١ًُٝٝ أخش٣ َجٌ ايدلاَر املعتُذ٠ ع٢ً اؿاطب اآليٞ/األططٛاْات املذف١, ٚاملعاٜرل /ايًٛا٥ح -5

 :ايتٓع١ُٝٝ ايف١ٝٓ

 :ٚ . املشافل ايالص١َ

بّٝٔ َتطًبات  املكشس ايذساطٞ  مبا يف ريو سذِ فـٍٛ ايذساط١ ٚاملدتدلات )أٟ: عذد املكاعذ داخٌ ايفـٍٛ 

 ايذساط١ٝ ٚاملدتدلات, ٚعذد أدٗض٠ اؿاطب اآليٞ املتاس١...إخل(.  

 :ت احملاكشات, املدتدلات,...اخل()قاعا باْٞامل-1

 :َـادس اؿاطب اآليٞ-2

 :سفل قا١ُ٥ بٗا(أ١, أرنشٖا, أٚ خاؿ دل١ٜىل ػٗٝضات كإـادس أخش٣ )سذدٖا...َجٌ: اؿاد١ َ-3

 تكِٝٝ املكشس ايذساطٞ ٚعًُٝات تطٜٛشٙ  . ص

 :اطذلاتٝذٝات اؿـٍٛ ع٢ً ايتػز١ٜ ايشادع١ َٔ ايطالب غـٛق فعاي١ٝ ايتذسٜع -1

 المناقشة والحوار مع الطالب. .5
 عمال الطالب.أمراجعة  .6
 االختبار النصفي. .7
 .ر الدراسير تقييم المقتوزيع استبيان حول  .8
 ر الدراسي.ر تقييم مدرس المقتوزيع استبيان حول  .9

 :ايتذسٜع َٔ قبٌ املذسغ أٚ ايكظِ اطذلاتٝذٝات أخش٣ يتكِٝٝ ع١ًُٝ -2

 ْتا٥ر ايطالب . -

 اطتبا١ْ ) اطتطالع ايشاٟ ( -

 :عًُٝات تطٜٛش ايتذسٜع -3

 موحد يسيل تداولو لجميع الطالب يمثل الحد االدنى.وضع مقرر الكتروني 
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ع لمتحكيم الداخمي ضيتضمن الموضوعات األصمية بعد موافقة مجمس القسم والكمية. ويخ دليلإعداد  -
 والخارجي.

عُاٍ ايطًب١ بٛاطط١ أب ) َجٌ: تذقٝل تـشٝح ع١ٓٝ َٔ عًُٝات ايتشكل َٔ َعاٜرل اإللاص يذ٣ ايطاي-4

َع طاقِ تذسٜع َٔ , ٚايتبادٍ بـٛس٠ دٚس١ًٜ يتـشٝح االختباسات أٚ ع١ٓٝ َٔ ايٛادبات َذسطني  َظتكًني

 :َؤطظ١ أخش٣(

 

 :كشس ايذساطٞ ٚايتدطٝط يتطٜٛشٖاؿف إدشا٤ات ايتدطٝط يًُشادع١ ايذٚس١ٜ ملذ٣ فعاي١ٝ  امل-5
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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 السعودٌةالمملكة العربٌة 
 

 

 َٛذز تٛصٝف املكسز

  داَع١ أّ ايكس٣: املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ

  ٚطسم ايتدزٜظ املٓاٖرقطِ  – ن١ًٝ ايرتب١ٝ : ايه١ًٝ/ ايكطِ

 أ ( حتدٜد املكسز ٚاملعًَٛات ايعا١َ 

( َتطًب أضاضٞ ٚختضضٞ يطالب ٚطايبات 767طسم تدزٜظ ايعًّٛ )اضِ املكسز ٚ زقُ٘:   – 1

 ايدنتٛزاٙ يف املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ . 

 ضاعاتإ  ايطاعات املعتُد٠:   – 2

 :ايربْاَر أٚ ايرباَر اييت ٜتِ تكدِٜ املكسز عُٓٗا – 3

 بسْاَر ايدنتٛزاٙ يف ايكطِ . -

 جيب ذنسٖا فغال عٔ ذنس ايرباَر()إذا نإ ٖٓاى أغٝا٤ ع١َُٝٛ شتتاز٠ يف بساَر عد٠ 

أ.د. سفٝغ بٔ ستُد سافغ املصزٚعٞ ،  تدزٜظ املط٦ٍٛ عٔ تدزٜظ  املكسز:اضِ عغٛ ١٦ٖٝ اي – 4

ايدنتٛز عبدايًطٝف ايساٜكٞ ٚايدنتٛز غاشٟ املطسيف ٚاملتدضضات َٔ قطِ املٓاٖر ٚطسم 

 ايتدزٜظ ايطايبات 

 ايط١ٓ املٓٗذ١ٝ املطت٣ٛ أٚ ايط١ٓ اييت ضٝتِ تكدِٜ ٖرٙ املكسز فٝ٘:  – 5

 ( يف بسْاَر املادطتري 567طسم تدزٜظ ايعًّٛ ): املتطًبات املطبك١ هلرٙ املكسز)إٕ ٚددت(  – 6
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 - : املتطًبات املضاسب١ هلرٙ املكسز)إٕ ٚددت(  – 7

 يًُؤضط١ ايتع١ًُٝٝ َهإ تدزٜظ املكسز إٕ مل ٜهٔ يف املكس ايس٥ٝطٞ  – 8

 ب ( األٖداف  

 ٚصف َٛدص يٓتا٥ر ايتعًِ األضاض١ٝ يًطًب١ املطذًني يف ٖرا املكسز: – 1 

 على أن : وا قادرٌنلهذا المقرر ٌتوقع أن ٌكون اٌة دراسة الطلبةفً نه

 ٌمٌز بٌن المفاهٌم التدرٌسٌة لغوٌا وتربوٌاً .  .1
ٌمتلك أسسس اختٌسار طرٌقسة التسدرٌس المناسسبة لتسدرٌس أحسد مواضسٌع العلسوم فسً  .3

 التعلٌم العام . 
ٌوظسسف المبسسادس وأساسسسٌات البحسسث العلمسسً فسسً مجسسال المنسساهج وطسسرق تسسدرٌس  .2

 العلوم.
 ٌدرك أهم نتائج البحوث فً مجال التربٌة العلمٌة وتوظٌفها فً تدرٌس العلوم. .4
ث فً المجاالت العلمٌة التربوٌسة الخاصسة بطسرق ٌمتلك المهارة على قراءة البحو .0

 تدرٌس العلوم الستخالص النتائج ذات العالقة . 
ٌفحسسص بعسسض نظرٌسسات السستعلم التسسً تعتبسسر أساسسساً فسسً الطسسرق التدرٌسسسٌة عامسسة  .0

 ولطرق تدرٌس العلوم خاصة . 
ٌتعلم بعض المهارات العلمٌة وذلك مثل ) مهارات التصنٌف ومهارات المالحظة  .2

 ( .  و ....
 

صف باختضاز أ١ٜ خطط  ٜتِ تٓفٝرٖا يف ايٛقت ايسأٖ َٔ أدٌ تطٜٛس ٚحتطني املكسز  )َجال:  – 2

االضتدداّ املتصاٜد يًُٛاد ٚاملسادع اييت تعتُد ع٢ً تهٓٛيٛدٝا املعًَٛات أٚ غبه١ االْرتْت، 

 (:ٚايتػٝريات يف ستت٣ٛ املكسز بٓا٤ ع٢ً ْتا٥ر ايبشٛخ ايع١ًُٝ ادتدٜد٠ يف اجملاٍ

 اضتدداّ املسادع اذتدٜج١. .1

 االضتفاد٠ َٔ َٛاقع اإلْرتْت املتعًك١ باملكسز٠. .2

  ايتدزٜظ باضتدداّ ايتعًِ اإليهرتْٚٞ. .3

ج ( وصف المقرر:)مالحظة:وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي 

 سٌرفق(

 المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 االتصالساعات  عدد األسابٌع الموضوع
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دراسة بعسض المواضسٌع مسن مؤلفسات طسرق تسدرٌس العلسوم ومسن 

األبحسسساث التربوٌسسسة التسسسً تشسسسٌروا إلسسسى تفسسسسٌر وتوضسسسٌح المعنسسسى 

 الحقٌقً للمفاهٌم التدرٌسٌة لغوٌاً وتربوٌاً . 

2 0 

دراسة بعض المواضٌع المشتقة من الكتب ومن األبحاث التربوٌة 

التً تحدد اختٌار الطرٌقة التدرٌسٌة وذلسك مثسل : عسدد الطسالب , 

 حجم غرفة الدراسة , نوع المادة , .... 

2 0 

قراءة بعض األبحساث ذات العالقسة وتحدٌسد نتائجهسا وتوظٌفهسا فسً 

 طرق تدرٌس العلوم . 

2 0 

دراسة بعض نظرٌات التعلم التً تعتبر أساساً فً تصسمٌم الطسرق 

 التدرٌسٌة فً تعلٌم العلوم والتً منها : 

نظرٌسسة السستعلم الهرمسسً )روبسسرت جانٌٌسسه( وتطبٌقاتهسسا فسسً تعلسسٌم  -

 وتعلم العلوم . 

نظرٌة النمو المعرفً )جان بٌاجٌه( وتطبٌقاتها فسً تعلسٌم وتعلسم  -

 العلوم . 

 نظرٌة برونز وتطبٌقاتها فً تعلٌم وتعلم العلوم .  -

 النظرٌة البنائٌة وتطبٌقاتها فً تعلٌم وتعلم العلوم .  -

 نظرٌات أخرى .  -

2 0 

دراسة المهارات العلمٌة من مراجع متعددة لمعرفة مهسارات 

المالحظة , مهسارات التفسسٌر, مهسارات التصسنٌف, مهسارات 

 ات . التمٌٌز , وغٌرها من المهار

4 2 

 

 ساعة 32مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً(:  – 2

العملً / المٌدانً / التدرٌب  الدروس الخاصة المحاضرة

التعاونً أو االمتٌاز لطلبة 

 التخصصات الصحٌة

 أخرى

    ساعة 23

 

املطًٛب ٖٓا املعدٍ دزاض١ إعاف١ٝ خاص١/ ضاعات تعًِ َتٛقع١ َٔ ايطًب١  يف األضبٛع )  – 2

 اتعضا 10املتٛقع يًفضٌ ايدزاضٞ  ٚيٝظ املتطًبات احملدد٠ يف نٌ أضبٛع(:
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 تطٜٛس ْتا٥ر ايتعًِ يف ْطاقات أٚ زتاالت ايتعًِ – 4

 يهٌ زتاٍ َٔ زتاالت ايتعًِ املٛعش١ فُٝا ًٜٞ جيب تٛعٝح :    

 . أدٌ تطٜٛسٖا ات  اييت صُِ املكسز ًَُٔعسف١ أٚ املٗازيًَدط َٛدص    -      

 . اتٚصف الضرتاتٝذٝات ايتعًِ املطًٛب اضتدداَٗا يتطٜٛس تًو املعسف١ أٚ املٗاز - 

 طسم تكِٝٝ ايطايب املطتدد١َ يف املكسز يتكِٝٝ ْتا٥ر ايتعًِ يف اجملاٍ املعين.  -       

 املـــــــــــعــسفـــ١  –أ 

(i) :ٚصف املعسف١ اييت ضٝتِ انتطابٗا يف املكسز 

 ٌتعرف الطالب على ماهٌة المفاهٌم التدرٌسٌة لغوٌاً وتربوٌاً .  .1
 ٌقارن الطالب بٌن طرائق التدرٌس المختلفة فً العلوم .  .3
 ٌوظف بعض طرق تدرٌس العلوم الحدٌثة فً المجال التعلٌمً .  .2
 ٌدرك الطالب عالقة نظرٌات التعلم بتعلٌم العلوم .  .4
 تدرٌس العلوم .  ٌوظف الطالب بعض نظرٌات التعلم فً مجال .0
 ٌحدد أبرز المهارات العلمٌة فً تعلٌم العلوم .  .0

(iiاملطًٛب اضتدداَٗا يتطٜٛس تًو املعسف١ )( اضرتاتٝذٝات ايتعًِٝ )ايتدزٜظ 

 مجموعات عمل..3  حمقات نقاش.   .2محاضرات.  . 1 

   خرائط ذىنية .. 5                   أوراق عمل..4

(iii طسم تكِٝٝ املعسف١ )املهتطب١ 

 مشاركة أثناء المحاضرات..2   اختبارات.     . 1

 . تغذية راجعة فورية.  4. بطاقات مالحظة.  3

 املٗازات املعسف١ٝ )اإلدزان١ٝ( –ب 

 املٗازات املعسف١ٝ املطًٛب تطٜٛسٖا: - 1

 ٌجري الطالب البحوث حول طرائق تدرٌس العلوم الحدٌثة .  .1
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ٌقسسوم الطالسسب المعلومسسات التسسً حصسسل علٌهسسا مسسن بحوثسسه المختلفسسة حسسول طرائسسق  .3
 التدرٌس لٌصل إلى الطرٌقة المناسبة لكل موضوع . 

ٌبتكر الطالسب حلسوالً لمشسكالت عسدم توظٌسف طرائسق تسدرٌس العلسوم الحدٌثسة فسً  .2
 المجال التعلٌمً. 

 :اضرتاتٝذٝات ايتعًِ املطتدد١َ يف تطٜٛس املٗازات املعسف١ٝ -2

 .أسموب حل المشكالت .1

 .مجموعات النقاش الصغيرة .2

 .تحميل وتفسير المادة العممية .3

 .التغذية الراجعة لما يقوم بو الطالب من أعمال .4
 طسم تكِٝٝ املٗازات املعسف١ٝ املهتطب١: –3

 .مشاريع بحثية -1
 .المناقشات الصفية -2

 .الرقميةمالحظة الطالب أثناء حل المشكالت االفتراضية باستخدام التقنية  -3

 .االختبارات التحريرية والشفوية -4
 ٚاملط٦ٛي١ٝ ( ايػدض١ٝايب١ٝٓٝ )َٗازات ايعالقات   –ز 

ٚصف ملٗازات ايعالقات ايػدض١ٝ َع اآلخسٜٔ، ٚايكدز٠ ع٢ً حتٌُ املط٦ٛي١ٝ املطًٛب   – 1

 تطٜٛسٖا:  

ٌتجه الطالب نحو التعاون مع زمالءه فسً تخطسٌط وتنفٌسذ وإشسراف وتقسوٌم طسرق  .1
 العلوم الحدٌثة . 

ٌتعلم الطالب تعلماً ذاتٌساً حسول طرائسق تسدرٌس العلسوم الحدٌثسة مسستخدماً الحاسسب  .3
 اآللً وتكنولوجٌا العلوم الحدٌثة . 

 .ٌتخذ الطالب قراراً حول طرٌقة التدرٌس المناسبة لكل موضوع دراسً .2
 ٌبادر الطالب فً التعرف على المشكالت التً تواجه تدرٌس العلوم .  .4
ٌتعاون الطالب مع زمالءه فً جمع المعلومات المتعلقة بمشسكالت تسدرٌس العلسوم  .0

 . 
 ٌتجه الطالب نحو التعلم الذاتً حول طرائق تدرٌس العلوم .  .0
 تعلٌم. ٌسلك الطالب فً تدرٌسه مسلكاً ٌتوافق مع مٌثاق أخالقٌات مهنة ال .2
 اضرتاتٝذٝات ايتعًِٝ املطتدد١َ يف تطٜٛس ٖرٙ املٗازات ٚايكدزات: - 2

 .املػازن١ يف األْػط١ ادتُاع١ٝ ايضف١ٝ ٚغري ايضف١ٝ -1
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 .تهٜٛٔ فسم عٌُ إلصتاش ايٛادبات املٓصي١ٝ -2

 طسم تكِٝٝ انتطاب ايطًب١ ملٗازات ايعالقات ايػدض١ٝ ٚقدزتِٗ ع٢ً حتٌُ املط٦ٛي١ٝ: – 3

 .ايطالب يف َٛاقف شتتًف١ َالسع١ تفاعٌ -1

 طسح قغاٜا افرتاع١ٝ َٚالسع١ طسٜك١ تعاٌَ ايطايب َعٗا. -2
 

 َٗازات االتضاٍ ، ٚتك١ٝٓ املعًَٛات، ٚاملٗازات اذتطاب١ٝ )ايعدد١ٜ(: –د 

 ٚصف املٗازات ايعدد١ٜ َٚٗازات االتضاٍ املطًٛب تطٜٛسٖا:  – 1 

 المناسبة فً تحلٌل المعلومات .ٌستخدم الطالب األسالٌب اإلحصائٌة والرٌاضٌة  .1
 ٌتواصل الطالب شفهٌاً وكتابٌاً بكفاءة مع األفراد ذوي العالقة بمهنته . .3
 ٌختار الطالب نماذج عرض مناسبة لعرض قضاٌاه أمام اآلخرٌن . .2
 ٌستخدم الطالب تكنولوجٌا التعلٌم فً إٌصال المعلومات لآلخرٌن . .4
 

 طٜٛس ٖرٙ املٗازات:اضرتاتٝذٝات ايتعًِٝ املطتدد١َ يف ت - 2

 احملاعسات ايضف١ٝ .  -1

 .ايع١ًُٝ تايتدزٜبا -2

 .اضتدداّ ايتعًِ االيهرتْٚٞ  -3

 ارتسا٥ط اير١ٖٝٓ. -4

 .Mind Managerاضتدداّ بسْاَر  -5

 طسم تكِٝٝ انتطاب ايطًب١ ملٗازات االتضاٍ ، ٚتك١ٝٓ املعًَٛات، ٚاملٗازات اذتطاب١ٝ )ايعدد١ٜ(:  – 3

 االختبازات ايتشسٜس١ٜ ٚايع١ًُٝ -1

 تهًٝف ايطالب بإدسا٤ ايبشٛخ باضتدداّ ايٛضا٥ٌ ايتك١ٝٓ اذتدٜج١ -2

 تهًٝف ايطالب بتكدِٜ عسٚض صف١ٝ ٚتصٜٚدِٖ بايتػر١ٜ ايسادع١ ايتكٛمي١ٝ -3

 ٖـ ( املٗازات اذتسن١ٝ  )إٕ ناْت َطًٛب١( 

 ٚصف يًُٗازات اذتسن١ٝ )َٗازات عغ١ًٝ ذات َٓػأ ْفطٞ( املطًٛب تطٜٛسٖا يف ٖرا اجملاٍ: – 1

 ميازع ايتدزٜظ املضػس. .1

 ٜتدزب ع٢ً َٗازات ايتدزٜظ . .2
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 ٜكدّ سًٛاًل ملػهالت تدزٜظ ايعًّٛ .  .3

 اضرتاتٝذٝات ايتعًِ املطتدد١َ يف تطٜٛس املٗازات اذتسن١ٝ: - 2

 املػاٖد٠.  .1

 ايتدزٜظ املضػس. .2

 طسم تكِٝٝ انتطاب ايطًب١ يًُٗازات اذتسن١ٝ: – 3

 بطاقات َالسع١ . .1

 تػر١ٜ زادع١ فٛز١ٜ . .2

 ًَف إصتاش . .3

 َػسٚع . .4

تحدٌد الجدول الزمنً لمهام التقوٌم التً ٌتم تقٌٌم الطلبة وفقها خالل الفصل   - 5

 الدراسً

  

رقم 

 التقٌٌم

طبٌعة مهمة التقٌٌم  )مثال: مقالة, أو 

اختبار قصٌر, أو مشروع جماعً, 

 أو اختبار فصلً... الخ

 األسبوع المستحق

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

التقٌٌم 

 نهائًال

 %0 خالل الفصل  المواظبة  1

 %0 خالل الفصل المشاركة والمداخالت 3

 %35 خالل الفصل  الواجبات  2

األسبوع السادس  اختبار أول  4

 ( دقٌقة10)

10% 

األسبوع التاسع  اختبار ثانً 0

 ( دقٌقة10)

10% 

 %45 األسبوع السابع عشر اختبار نهائً  0
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 الدعم المقدم للطلبةد( 

اإلدسا٤ات أٚ ايرتتٝبات املعٍُٛ بٗا يغُإ تٛادد أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ َٔ أدٌ تكدِٜ املػٛز٠ 

ايرٟ  -ايطاعات املهتب١ٝ –ٚاإلزغاد األنادميٞ يًطايب احملتاز يريو ) َع حتدٜد َكداز ايٛقت 

 ٜتٛادد فٝ٘ أعغا٤ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ يف األضبٛع(:

 ٖـ ( َضادز ايتعًِ 

 

 ايهتاب )ايهتب ( ايس٥ٝط١ املطًٛب١:   – 1

قسسراءات مقترحسسة مسسن كتسسب ودراسسسات حدٌثسسة ورسسسائل فسسً االتجاهسسات الحدٌثسسة فسسً تسسدرٌس  .1
 العلوم.

هسس ( . قٌسساس كفاٌسسة التسسدرٌس طرقسسه ووسسسائله الحدٌثسسة , السسدار 1432محمسسد زٌسساد حمسسدان ) .3
 السعودٌة للنشر والتوزٌع . 

ه ( . االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌس العلسوم , دار 1433عبد السالم , مصطفى عبد السالم ) .2
 الفكر العربً , القاهرة . 

 املسادع األضاض١ٝ:  – 2

ه ( . طرائق وأسالٌب واستراتٌجٌات حدٌثسة فسً 1432النجدي , أحمد وآخرون ) .1
 تدرٌس العلوم , دار الفكر العربً: القاهرة . 

ا التربوٌسسة , دار الثقافسسة م( . نظرٌسسة السستعلم وتطبٌقاتهسس3555جسسودة عبسسد الهسسادي ) .3
 للنشر والتوزٌع , عمان . 

هسس ( . االتصسسال االلكترونسسً 1430زكرٌسسا ٌحٌسسى الل , علٌسساء عبسسد   الجنسسدي ) .2
 وتكنولوجٌا التعلٌم , مكتبة العبٌكان, الطبعة الثالثة . 

م(. تسسدرٌس العلسسوم مسسن منظسسور البنائٌسسة, المكتسسب العلمسسً 3555كمسسال زٌتسسون ) .4
 والتوزٌع.  للكمبٌوتر والنشر

قراءات مقترحة مسن كتسب ودراسسات حدٌثسة ورسسائل فسً االتجاهسات الحدٌثسة فسً  .0
 تدرٌس العلوم.

هس ( . قٌساس كفاٌسة التسدرٌس طرقسه ووسسائله الحدٌثسة , 1432محمد زٌاد حمدان ) .0
 الدار السعودٌة للنشر والتوزٌع . 

هس ( . االتجاهسات الحدٌثسة فسً تسدرٌس 1433عبد السالم , مصطفى عبد السسالم ) .2
 العلوم , دار الفكر العربً , القاهرة . 

2. Barry J. Wadsworth (1722). Piaget for the classroom 
teacher. Longman New York and London.  

7. John L. Phillps; Jr. the Origins of Intellect Piaget,s theory. 
W. H. Freeman and company San Francisco.  
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15. Trowbdge, Leslie W. et al, (3555). Teaching secondary 
school science: Strategies for developing scientific literacy 
(2th ed ). Prentice Hall, Inc: Upper Saddle River, New 
Jersey.  

 ايهتب ٚاملسادع املٛص٢ بٗا  ) ايدٚزٜات ايع١ًُٝ، ايتكازٜس... اخل( )ٜسفل قا١ُ٥ بريو(: – 3

11. Barry J. Wadsworth (1722). Piaget for the classroom 
teacher. Longman New York and London.  

13. John L. Phillps; Jr. the Origins of Intellect Piaget,s theory. 
W. H. Freeman and company San Francisco.  

12. Trowbdge, Leslie W. et al, (3555). Teaching secondary 
school science: Strategies for developing scientific literacy 
(2th ed ). Prentice Hall, Inc: Upper Saddle River, New 
Jersey.  

 

 

 َٛاقع االْرتْت ... اخل: ٚ  اليهرت١ْٝٚاملٛاد ا – 4

1. http://el.uqu.edu.sa 

َٛاد تعًِ أخس٣ َجٌ ايرباَر اييت تعتُد ع٢ً ايهُبٝٛتس أٚ األقساظ املغػٛط١ أٚ املعاٜري  – 5

 امل١ٝٓٗ أٚ األْع١ُ: 

 wordبسْاَر  .1

 PowerPointبسْاَر  .2

 Mind Managerبسْاَر  .3

  ٚ ( املسافل املطًٛب١

مبا يف ذيو سذِ ايفضٍٛ ٚاملدتربات )أٟ عدد املكاعد يف ايفضٍٛ  املكسزسدد َتطًبات 

 تٛافس أدٗص٠ ايهُبٝٛتس .. اخل(. ٚاملدتربات َٚد٣
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 :)سذسات احملاعسات ٚاملدتربات .. اخل(ايتع١ًُٝٝ املسافل   – 1

 َكعد 15عدد املكاعد = 

 :أدٗص٠ ايهُبٝٛتس – 2

 دٗاش .  15عدد أدٗص٠ ايهُبٝٛتس مبًشكات٘ = 

َجال: إذا نإ َطًٛبا َعدات شتترب َع١ٓٝ سدد املتطًبات أٚ أزفل  –َٛازد أخس٣ )سددٖا  – 3

 :قا١ُ٥(

 عدد ايطبٛزات اإليهرت١ْٝٚ مبًشكاتٗا = ٚاسد

 ٚعًُٝات ايتشطني:  ش ( تكِٝٝ املكسز

 :اضرتاتٝذٝات اذتضٍٛ ع٢ً ْتا٥ر ايطايب ٚفعاي١ٝ ايتعًِٝ – 1

 خدَاتٞ ع٢ً َٛقع داَع١ أّ ايكس٣ اإليهرتْٚٞ.عٔ طسٜل َٛقع  .1

 األنادميٞعٔ طسٜل املسغد  .2

 ٚنٌٝ ن١ًٝ ايرتب١ٝ يًدزاضات ايعًٝا . عٔ طسٜل  .3

إَا عٔ طسٜل األضتاذ أٚ عٔ طسٜل  ايتعًِٝع١ًُٝ  تكِٝٝاملتبع١ يف االضرتاتٝذٝات األخس٣  – 2

 ايكطِ:

 منٛذز تكِٝٝ َكسز دزاضٞ. - 

 

 : ايتعًِٝعًُٝات حتطني  – 3

 ايتدزٜظ املضػس. .1

 ايتعًِٝ ايفسدٟ. .2

 تعًِٝ األقسإ. .3

 ايتعًِ اإليهرتْٚٞ.- .4
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َٔ قبٌ ايتضشٝح أٚ ايدزدات )َجال: فشط  ًب١ عًُٝات ايتشكل َٔ َطتٜٛات إصتاش ايط – 4

تضشٝح ع١ٓٝ َٔ تبادٍ قٝاّ أضتاذ املكسز بٚ ، عغٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ َطتكٌ يع١ٓٝ َٔ أعُاٍ ايطًب١

يف َؤضط١ تع١ًُٝٝ  آخس يٓفظ املكسز  عغٛ ١٦ٖٝ تدزٜظ الختبازات بضف١ دٚز١ٜ  َع ايٛادبات أٚ ا

 أخس٣(

 )مراجعة درجات الطالب(  

 :ٚايتدطٝط يًتشطني املكسز ع١ًٝ ايفٚارتطط املعد٠ يًُسادع١ ايدٚز١ٜ رتتٝبات صف  اي  – 5

 تكِٝٝ َكسز دزاضٞ. .1

 َسادع١ ارتطط ايدزاض١ٝ. .2

 ع٤ٛ ايتٛدٗات املعاصس٠ ٚسادات اجملتُع.تطٜٛس ارتطط ايدزاض١ٝ يف  .3

 .تاستبيانا .4
 مقاييس. .5

 مقابالت. .6
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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة

 

 منٛذز تٛصٝف املكسز

 

 ) داَع١ أّ ايكس٣ (: املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ 

 املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ () : ايكطِ  /    ) ن١ًٝ ايرتب١ٝ  (:  ايه١ًٝ

 أ ( حتدٜد املكسز ٚاملعًَٛات ايعا١َ 

   (207741إداز٠ بساَر تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ  )املكسز :  ٚزَسش  اضِ  – 1

 

 ايطاعات املعتُد٠:  – 2

 ١ َعتُد٠ ضاع(  2)  

 

 :ايربْاَر أٚ ايرباَر اييت ٜتِ تكدِٜ املكسز عُٓٗا – 3

 (قطِ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظٚطايبات بسْاَر ايدنتٛزاٙ / طالب )

 

 اضِ عغٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ املط٦ٍٛ عٔ تدزٜظ  املكسز: – 4

 حي٢ٝ الٍ   األضتاذ ايدنتٛز شنسٜا  - 

 عبد اهلل ادتٓدٟ . األضتاذ٠ ايدنتٛز٠ عًٝا٤  -

 االضتاذ ايدنتٛز اسطإ ستُد نٓطازٙ -

 أمحد عامل   ايدنتٛز إبساِٖٝ -
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  االنادمي٣اير٣ ٜعط٢ فٝ٘ املكسز:ايط١ٓ اٚ املطت٣ٛ  – 5

 املطت٣ٛ ايجايح -       

 

 املتطًبات املطبك١ هلرٙ املكسز – 6

 ال ٜٛدد  -       

 

 هلرٙ املكسز  األ١ْٝاملتطًبات  – 7

 ال ٜٛدد   -      

 

 َٛقع تكدِٜ املكسز :  – 8

 َسنص ايٛضا٥ٌ ٚتكٓٝات ايتعًِٝ .   -        

 َكس ايطايبات . -        

 ب ( األٖداف  

 ايتعًِٝ خاص١ . اعا١َ ٚتهٓٛيٛدٝ َفّٗٛ ايتهٓٛيٛدٝا. إدزاى 1 

 . تدزٜظ َع٢ٓ ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚايتدزٜظ ٚتضُِٝ ايتعًِٝ .2

 تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ . مبسانص ًب١. تعسٜف ايط3

 ايتعًِٝ يف ظٌ أضًٛب ايٓعِ ايتع١ًُٝٝ . ا. أضظ ٚقٛاعد بساَر تهٓٛيٛد4ٝ

 . ايتدطٝط اإلدازٟ ملضادز ايتعًِ. 5

 . َعسف١ عٓاصس إداز٠ بساَر تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ .6

 .ايتعسف ع٢ً ارتدَات املطاْد٠ إلداز٠ بساَر تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ :7
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 ايتعًِٝ . ا. اإلطالع ع٢ً ْتا٥ر ايدزاضات ٚايبشٛخ ايع١ًُٝ سٍٛ ٚضا٥ٌ َٚسانص تهٓٛيٛد8ٝ

 ج ( وصف المقرر: 

 التدرٌسساعات  االسبوع الموضوعاتقائمة  

التعلٌم  اعامة وتكنولوجٌ مفهوم التكنولوجٌاتحدٌد 

 خاصة .

1 3 

 3 1 التعلٌم ) الماضً , الحاضر ,المستقبل( اتكنولوجٌ

 System Approach 1 3أسلوب النظم التعلٌمٌة 

 3 1 حول مراكز تكنولوجٌا التعلٌم .

 3 1 التعلٌم . اخطٌط برامج تكنولوجٌت

 3  االختبار النصفى

التعلٌم فً ظل  اأسس وقواعد برامج تكنولوجٌ

 أسلوب النظم التعلٌمٌة .

1 
3 

 3 1 التخطٌط اإلداري لمصادر التعلم .

تعرٌف مصادر التعلم ,مراكز مصادر التعلم , فظ 

 وصٌانة مصادر التعلم , التصنٌف والفهرسة .

1 
3 

 3 1 . عناصر إدارة برامج تكنولوجٌا التعلٌم

 3 1 االختبار النصفً

 3 1 الخدمات المساندة إلدارة برامج تكنولوجٌا التعلٌم

 التسهٌالت  , المواد التعلٌمٌة غٌر المطبوعة  .

 , األدوات واألجهزة .

1 
3 

 3 1 .خدمات اإلنتاج  , خدمات الصٌانة 

 3 1 التعلٌم  . اورشة وسائل وتكنولوجٌ

العلمٌة حول وسائل نتائج الدراسات والبحوث 

 التعلٌم . اومراكز تكنولوجٌ

1 
3 

 3 1 االختبار النهائً
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 ساعة نظرى 2(: اجمالى الساعاتمكونات المقرر) – 2

 ساعات دراسٌة خاصة اضافٌة/ ال ٌوجد -2

 عرض موجز سرٌع للمعارف والمهارات التى ٌسعى المقرر الى تنمٌتها:  -4

 املـــــــــــعــسفـــ١  –أ 

 ايتعًِٝ خاص١ . اعا١َ ٚتهٓٛيٛدٝ َفّٗٛ ايتهٓٛيٛدٝا -          

 ايتعًِٝ ٚايتعًِ ٚايتدزٜظ ٚتضُِٝ ايتعًِٝ .ايتعسف ع٢ً َفّٗٛ   -         

 َفّٗٛ مبسانص تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ . -         

 ايتعًِٝ يف ظٌ أضًٛب ايٓعِ ايتع١ًُٝٝ . اأضظ ٚقٛاعد بساَر تهٓٛيٛدٝ ايتعسٜف ع٢ً -         

 ايتدطٝط اإلدازٟ ملضادز ايتعًِ. َفّٗٛ  -        

 عٓاصس إداز٠ بساَر تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ .حتدد   -         

 ارتدَات املطاْد٠ إلداز٠ بساَر تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ .ايتعسف ع٢ً   -         

(ii )تمك المعارف استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية 

 طسٜك١ احملاعس٠. - 

 طسٜك١ املٓاقػ١. -

 اضًٛب االض١ً٦. -

 نتاب١ ايتكازٜس. -

 اضتدداّ اضايٝب ايتعًِ ايرات٢ َٔ خالٍ غبه١ املعًَٛات ايدٚي١ٝ)األْرتْت( -

iiiطسم تكِٝٝ املعسف١ املهتطب١ ) 

 َكاي١ٝ( -األختبازات ايتشض١ًٝٝ )َٛعٛع١ٝ  -
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 ٚايٛدبات ٚايتهًٝفات.تكِٝٝ اٚزام ايعٌُ  -

 تكِٝٝ تكازٜس ايطالب. -

 ايتكِٝٝ ايرات٢ ) تكِٝٝ ايطالب ألعُاهلِ(. -

 األختبازات ايػف١ٜٛ. -

 

 املٗازات املعسف١ٝ )اإلدزان١ٝ( –ب 

 . اضتدداّ األدٗص٠ ايتع١ًُٝٝ  - 

 إْتاز ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ .  -           

 املٗازات املعسف١ٝ:اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ املطتدد١َ يت١ُٝٓ  -2

 ايبٝإ ايع٢ًُ. -

 طسم اْتاز ايٛضا٥ٌ  ايٛضا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ. -

 ايتعًِ ايٓػط. -

 :يد٣ ايطالبطسم تكِٝٝ املٗازات املعسف١ٝ  –3

 .ات ع١ًُٝاختباز -

 االختبازات ايتشض١ًٝ. -

 

 ايتعاٌَ َع االخسٜٔ ٚحتٌُ املط٦ٛي١َٝٗازات   –ز 

 َٗاز٠ ايتشدخ االجياب٢. -

 َٗاز٠ اذتٛاز. -

 .ف٢ فسٜلَٗاز٠ ايعٌُ  -

 َٗاز٠ايتكِٝٝ ايرات٢. -

 َٗاز٠ ايجك١ ف٢ ايٓفظ. -

 َٗاز٠  االداز٠. -
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 املٗازات ٚايكدزات: يت١ُٝ تًواملطتدد١َ  ايتدزٜظاضرتاتٝذٝات  - 2

 املٓاقػ١ ٚاملػازن١ ادتُاع١ٝ.  -

 تهًٝف ايطالب بأعُاٍ َٚٗاّ داخٌ زتُٛعات ايعٌُ. -

 َػسٚع حبجٞ . -
 

 ايتعاٌَ َع اآلخسٜٔ ٚايكدز٠ ع٢ً حتٌُ املط٦ٛي١ٝ يد٣ ايطالب:طسم تكِٜٛ َٗازات  – 3

 املالسع١ املك١ٓٓ.  -

 اضتدداّ قٛا٥ِ ايسصد دتٛاْب ضًٛن١ٝ ستدد٠. -

 تكِٝٝ اسرتاّ ايطًب٘ يكٛاْني ايعٌُ ادتُاع٢ ٚايتصاَِٗ بٗا. -

ممازض١ األْػط١ املستبط١ َالسع١ ايعالقات ايػدض١ٝ ٚتٓادٍ األدٚاز بني ايطالب أثٓا٤  -

 املكسزب

 َٓاقػ١ املػسٚع ايٓٗا٥ٞ أَاّ شَال٥٘ -

 المعمومات والمهارات العددية تقنيةمهارت التواصل  –د  

اضتدداّ تك١ٝٓ املعًَٛات يف ايبشح عٔ ايدزاضات ٚاألحباخ ذات ايعالق١ ، َجٌ ايتشًٌٝ ٚايٓكد  

 يألحباخ ٚاذتضٍٛ ع٢ً املسادع يًُػسٚع ايبشجٞ  .

 االيهرت٢ْٚ. اضتداّ بساَر الداز٠ احملت٣ٛ -

 :يت١ُٝٓ تًو املٗازاتاملطتدد١َ  ايتدزٜظاضرتاتٝذٝات  - 2

 اضتدداّ إداز٠  تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ  . -

 .  بساَر اداز٠ اذتت٣ٛ االيهرت٢ْٚ َجٌ املٛدٌٜاضتدداّ  -

 ايبٝإ ايع٢ًُ الضتداّ بساَر االداز٠ االيهرت١ْٝٚ. -

 

 يد٣ ايطالب:طسم تكِٜٛ املٗازات ايعدد١ٜ َٚٗازات ايتٛاصٌ  – 3

 تكِٝٝ  ايبشح . -

 . عسض احملت٣ٛ االيهرت٢ْٚ ٚادازت١تكِٝٝ املػازن١ خالٍ  -

 نتاب١ تكري عٔ احملت٣ٛ . -
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  :سسن١ٝ  ايٓفظ  ٖـ ( املٗازات 

 ايتدطٝط املسنص َضادز ايتعًِ . -           

 نتاب١ ايتكازٜس . -           

 

 :تًو املٗاز٠يت١ُٝٓ اضرتاتٝذٝات ايتعًِ املطتدد١َ  - 2

 ايتدزب ع٢ً إداز٠ َسانص َضادز ايتعًِ  . -

 ايتدزٜب ع٢ً نتاب١ ايتكسٜسعٔ اداز٠ اذتت٣ٛ االيهرت٢ْٚ -

 :تكِٜٛ املٗازات ايٓفظ سسن١ٝ طسم  – 3

 انتطاب َٗازات ايصٜازات املٝدا١ْٝ  . -

 نتاب١ ايتكازٜس سٍٛ ايصٜازات املٝدا١ْٝ . -

 االيهرت٢ْٚايبٝإ ايع٢ًُ يٝهٝف١ٝ اداز٠ احملت٣ٛ  -

 :جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسى -5

 مهمة التقوٌم التقوٌم
األسبوع 

 المحدد له

نسبة من 

التقوٌم 

 النهائى

 % 0 االسبوع الثانى الحضور وتقدٌم المحاضرات  والمناقشة  1

نقسسسسد وتحلٌسسسسل لبحسسسسث علمسسسسً , أو دراسسسسسة  3

  اتربوٌسسة فسسً مجسسال إدارة بسسرامج تكنولوجٌسس

 التعلٌم  .

 % 0 االسبوع الرابع

بنسسسسساء هٌكسسسسسل تنظٌمسسسسسً لمركسسسسسز وسسسسسسائل  2

التعلسسسسسٌم مسسسسسستعٌنا ً بجمٌسسسسسع  اوتكنولوجٌسسسسس

 مفردات المادة 

 % 0 االسبوع السادس

الترٌسسسسسب علسسسسسى بسسسسسرامج ادارة المحتسسسسسوى  4

 االلكترونى
 % 10 االسبوع السابع

 % 35 االسبوع العاشر االختبار النصفى 0
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0 

 

التعلسٌم  امراكسز تكنولوجٌسبحث  حول أحد 

إمسسسسسسا بالجامعسسسسسسات أو المسسسسسسدارس أو إدارة 

 التعلٌم بمنطقة مكة المكرمة .

 % 15 الثانى عشر

 % 45 السادس عشر االمتحان النهائً  2

 الطالبىالدعم د( 

 ضاع١ 2 ايطاعات املهتب١ٝ ع٢ً َداز ضاعات ايدٚاّ ايسمسٞ .

 ضاع١ 2االضتػازات ٚايسغاد االنادمي٢ :

 

 ٖـ ( َضادز ايتعًِ 

 

 ايهتاب )ايهتب ( ايس٥ٝط١ املطًٛب١:  -1

نتاب : ٚضا٥ٌ االتضاٍ ايتع١ًُٝٝ ، تأيٝف ايدنتٛز عبد اهلل إضشام عطاز ٚايدنتٛز  - 

 ٖت ايطبع١ ايسابع١ ، َطابع بٗادز ، َه١ املهس١َ . 1429إسطإ ستُد نٓطاز٠ ، 

تأيٝف  ايدنتٛز شنسٜا الٍ ٚايدنتٛز٠ عًٝا٤ االتضاٍ االيهرتْٚٞ ٚتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ :  -

 2005، 3ادتٓدٟ ، َهتب١ ايعبٝهإ ، ايسٜاض ، ط 

 املسادع األضاض١ٝ: -2

ادتٛد٠ ايػا١ًَ يف ايتعًِٝ االيهرتْٚٞ ، تأيٝف ايدنتٛز إسطإ ستُد نٓطاز٠ ٚ  -

 . 2011/  1432ايدنتٛز عبد اهلل إضشام عطاز ، ايطبع١ األٚىل ، 

َكد١َ يف االتضاٍ ٚتهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ : تأيٝف ايدنتٛز شنسٜا الٍ ٚايدنتٛز٠ عًٝا٤  -

 ّ .  1995ٖـ /  1415ادتٓدٟ ، ايطبع١ ايجا١ْٝ 

 األزدٕ، داز ايفهس، عُإ ، أداز٠ َسانص َضادز ايتعًِ  : د. عبد اذتافغ ستُد ضال١َ -

 .  1995ّٖـ / 1415، األٚىلايطبع١ 

تطبٝكات ع١ًُٝ ،  –د. عادٍ ضساٜا : تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ َٚضادز ايتعًِ ، َفاِٖٝ ْعس١ٜ  -

 ّ . 2007ادتص٤ األٍٚ / ادتص٤ ايجاْٞ ، َهتب١ ايسغد ، ايطبع١ األٚىل 
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 ، ايتكازٜس... اخل( )ٜسفل قا١ُ٥ بريو(: ايهتب ٚاملسادع املٛص٢ بٗا  ) ايدٚزٜات ايع١ًُٝ – 3

ايتع١ًُٝٝ ٚاملعًَٛات١ٝ ، ايعني، اإلَازات ايعسب١ٝ  ا: ايتهٓٛيٛدٝ د. ستُد ستُٛد اذت١ًٝ -

 ّ .  2001/ 2000املتشد٠ ، ايطبع١ األٚىل  ،

د. إسطإ بٔ ستُد نٓطاز٠ ، د. عبد اهلل بٔ إضشام عطاز ، اذتاضٛب ٚبسزتٝات  -

 ّ .  2009ٖـ  1430ايٛضا٥ط  ، َطبع١ بٗادز ، َه١ املهس١َ ، ايطبع١ األٚىل 

ٚاملٓاطل ايرتب١ٜٛ،  عاملدازيف َسانص ايٛضا٥ٌ ايع١ًُٝ  ظتأضٝ : شٜاد محدإد. ستُد  -

 ّ.1981 / 1401ٚت: َؤضط١ ايسضاي١، ايطبع١ األٚىل، ريب

َسانص َضادز ايتعًِٝ ٚإداز٠ ايتكٓٝات : رتدِ(َباح اذتاز عٝطٞ ٚآخسٕٚ )ضد. َ -

ٖـ 1402، األٚىل ح، ايطبع١ب١ٜٛ: ااجاٙ ددٜد يف تهٓٛيٛدٝا ايرتب١ٝ، ايهٜٛت، َهتب١ ايفالرتاي

/1981. ّ 

 األزدٕ، داز ايفهس، عُإ ، أداز٠ َسانص َضادز ايتعًِ  : د. عبد اذتافغ ستُد ضال١َ -

 . 1995ّٖـ / 1415، األٚىلايطبع١ 

 َا ٜٛشع َٔ َكتطفات ٚأدبٝات ٚدزاضات يف سٝٓ٘ .  -

 سب١ٝ.عب١ٝ ادتاَع١ اييرتدٚزٜات )زتالت( نًٝات ا -

 ايعسبٞ.ًٝر زضاي١ ارت -

 زت١ً احتاد داَعات دٍٚ ارتًٝر. -

 . ١ًِٝ تهٓٛيٛدٝا ايتعزتً -

 ٞ.يجمل١ً ايطعٛد١ٜ يًتعًِٝ ايعاا -
 

 َٛاقع االْرتْت . ٚ  املٛاد االيهرت١ْٝٚ – 4

 ايتعًِٝ االيهرتْٚٞ يتدزٜظ ايسٜاعٝات .

 

 :َٛاد تعًِ أخس٣  – 5

 . PowerPointعسٚض  بٛزبٜٛٓت  -

 .pdfًَفات  -

  املطًٛب١ٚ ( املسافل 

 .  ايٛضا٥ٌ ٚتكٓٝات ايتعًَِٝسنص  -
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 ضبٛز٠ ذن١ٝ + داتاغٛ . -

 

 :)سذسات احملاعسات ٚاملدتربات .. اخل(ايتع١ًُٝٝ املسافل   – 1

 ايتعًِٝ .ٚتكٓٝات . َسنص ايٛضا٥ٌ 1 

 سدٜح .   نُبٝٛتس . دٗاش2 

 

 : أدٗص٠ ايهُبٝٛتس – 2

 دٗاش نُبٝٛتس  يًُدزع َتضٌ باالْرتْت .  -     

 

َجال: إذا نإ َطًٛبا َعدات شتترب َع١ٓٝ سدد املتطًبات أٚ أزفل  –َٛازد أخس٣ )سددٖا  – 3

 :قا١ُ٥(

 ٚضا٥ٌ ٚأدٗص٠ تع١ًُٝٝ . -      

 اتضاٍ باالْرتْت . -     

 

 : تطٜٛسٙٚعًُٝات  ش ( تكِٝٝ املكسز

 .  اذتضٍٛ ع٢ً تػر١ٜ زادع١ عٔ دٛد٠ ايتعًِٝاضرتاتٝذٝات  -          

 .بعد االْتٗا٤ َٔ املكسز  ًب١َٓاقػ١ ايط -           

 :اضرتاتٝذٝات اذتضٍٛ ع٢ً ْتا٥ر ايطايب ٚفعاي١ٝ ايتعًِٝ – 1

 ايصٜازات املٝدا١ْٝ  . - 

 ايتدزٜبات خالٍ احملاعس٠ ايع١ًُٝ . - 

  ايٓعس١ٜ .املٓاقػات ٚاملػازن١ خالٍ احملاعسات  - 
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إَا عٔ طسٜل األضتاذ أٚ عٔ طسٜل  ايتعًِٝع١ًُٝ  تكِٝٝ املتبع١ يف االضرتاتٝذٝات األخس٣  – 2

 ايكطِ:

 ايتكِٝٝ املطتُس . - 

 ايصٜازات املٝدا١ْٝ  . - 

  األحباخ املكد١َ .   -          

 

 خطة العمل من اجل تطوير المقرر – 3

 املكرتس١  ٚزش ايعٌُ يطسم ايتدزٜظ. 1

 . َسادع١ االضرتاتٝذٝات املكرتس١. 2

 . تطبٝل بساَر اداز٠ احملت٣ٛ االيهرت٢ْٚ.3
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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 تٛؿٝف َكشس دساطٞمنٛرز 

  داَع١ أّ ايكش٣ :املؤطظ١

 املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع –ايذلب١ٝ : ايه١ًٝ/ايكظِ 

 :ايتعشٜف باملكشس ايذساطٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ أ(

   865االػاٖات اؿذٜج١ ف٢ تذسٜع املٛاد االدتُاع١ٝ اطِ ٚسَض املكشس ايذساطٞ:  .8

  2عذد ايظاعات املعتُذ٠:  .9

 ٟ ٜكذّ كُٓ٘ املكشس ايذساطٞ. زايدلْاَر أٚ ايدلاَر اي .10

 ايتذسٜع املٛاد ادتُاع١ٝ. بشْاَر ايذنتٛساٙ ف٢ املٓاٖر ٚطشم -

  :اطِ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع املظؤٍٚ عٔ املكشس ايذساطٞ .11

 )طالب(          طعٝذ بٔ قُذ عاطف.د.أ .1

 أ.د.كٝف اهلل بٔ عٛاض ايجبٝيت   )طالب(  .2

 )طالب(            بٓذش بٔ ؿاحل فٛص٣.د .3

 )طالب(            ايعُرلٟبٔ عًٞ  ذـٗـف.د .4

 )طالب(             دٛاسْ٘ بٔ أمحذ ع٢ً.د .5

 د.ٚداد بٓت َـًح األْـاسٟ       )طايبات( .6



 الدكتوراه مرحمة -المناهج وطرق التدريس توصيف مقررات قسم  -وخدمة المجتمع األكاديميوكالة الكمية لمتطوير -كمية التربية-القرىجامعة ام  

 

81 
 

 د.فاٜض٠ بٓت فاسٚم بظْٝٛٞ          )طايبات( .7

املظت٣ٛ ز )َكشسات  –ايظ١ٓ ايجا١ْٝ   :املكشس ايذساطٞ املظت٣ٛ األنادميٞ ايزٟ ٜعط٢ فٝ٘ايظ١ٓ أٚ  .12

 َتطًبات ايتدـف ايفشع٢ ( 

 

 : ٚدذت(بك١ هلزا املكشس)إٕ املتطًبات ايظا .13

 765ّطشم تذسٜع املٛاد االدتُاع١ٝ  .14

15.  

 :املتطًبات اآل١ْٝ هلزا املكشس )إٕ ٚدذت(

داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝظٞ يه١ًٝ  :يًُؤطظ١ ايتع١ًُٝٝ س إٕ مل ٜهٔ داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝعَٛقع تكذِٜ املكش .16

 ايذلب١ٝ بايعابذ١ٜ يًطالب + َب٢ٓ ايضاٖش يًطايبات

  :األٖذافب( 

 ايتعًِ األطاط١ٝ يًطًب١ املظذًني يف املكشس:ٚؿف َٛدض يٓتا٥ر -1

 أن يوضح الطالب أىم االتجاىات الحديثة في مجال الدراسات االجتماعية . .21
أن يعرض الطالب بعض االتجاىات الحديثة وكيفية تطبيقيا عمى مناىج  .21

 الدراسات االجتماعية في المممكة.
 ة.أن يعرض الطالب بعض نماذج من مناىج الدراسات االجتماعي .22
أن يحمل الطالب مناىج المواد االجتماعية بالمممكة العربية السعودية فى ضوء  .23

 المعايير العالمية ومتطمبات الحياة المعاصرة.
 أن ينقد الطالب بعض البحوث والدراسات فى مجال المواد االجتماعية. .24
أن يقدم الطالب تصور مقترح لتطوير مناىج الدراسات االجتماعية وطرق  .25

 تدريسيا. 

 -:س ايذساطٞ املكش ؿف بإجياص أ١ٜ خطط ٜتِ تٓفٝزٖا يتطٜٛش ٚؼظني  -2

تتٓاٍٚ االػاٖات اؿذٜج١ ف٢ فاٍ َٓاٖر ٚطشم تذسٜع ايذساطات  ايبٛسبٜٛٓتعشٚض  5

 االدتُاع١ٝ. 

ايبشح يف َـادس املعشف١ االيهذل١ْٝٚ يًهؼف ع٢ً اؾذٜذ ف٢ فاٍ طشم تذسٜع املٛاد  6

 االدتُاع١ٝ ٚنتاب١ تكاسٜش عٓٗا . 
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)َالسع١: ٜٓبػٞ إسفام تٛؿٝف عاّ يف االطتُاس٠ املظتدذ١َ يف ايٓؼش٠ املكشس ايذساطٞ  تٛؿٝفز( 

 ايتعشٜف١ٝ أٚ ايذيٌٝ (.  

 :املٛكٛعات اييت  ٜٓبػٞ تٓاٚهلا -1

عذد  قا١ُ٥ املٛكٛعات

 األطابٝع

طاعات 

 ايتذسٜع 

 6 3 االتجاىات الحديثة في مجال مناىج الدراسات االجتماعية وطرق تدريسيا -

 6 3 نماذج من مناىج الدراسات االجتماعية في بعض دول العالم  -

تحميل محتوى مناىج الدراسات االجتماعية بالمممكة العربية السعودية في ضوء  -
 المعايير العالمية ومتطمبات الحياة المعاصرة.بعض 

3 6 

 2 1 اختبار نصفى -

 4 2 دراسات وبحوث في مجال مناىج الدراسات االجتماعية وطرق تدريسيا. -

 6 3 تطوير مناىج الدراسات االجتماعية وطرق تدريسيا بالمممكة العربية السعودية -

 2 1 االختبار النيائي -

   َهْٛات املكشس ايذساطٞ )إمجايٞ عذد طاعات ايتذسٜع يهٌ فـٌ دساطٞ(:  -2

 احملاكش٠:

 ساعة 25

عًُٞ/َٝذاْٞ/       املدتدل ايذسغ:  َاد٠

 تذسٜيب

 أخش٣:

 ساعة اختبار نهائى 3

 

طاعات دساط١ خاؿ١ إكاف١ٝ/طاعات ايتعًِ املتٛقع إٔ ٜظتٛفٝٗا ايطايب أطبٛعًٝا. )ٜٓبػٞ إٔ -3

 ميجٌ ٖزا املتٛطط يهٌ فـٌ دساطٞ ٚيٝع املطًٛب يهٌ أطبٛع(: 

 طاع١ َهتب١ٝ 4
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 تطٜٛش ْتا٥ر ايتعًِ يف  كتًف فاالت ايتعًِ  -4

 بّٝٔ يهٌ َٔ فاالت ايتعًِ املب١ٓٝ أدْاٙ َا ًٜٞ: 

 َٛدض طشٜع يًُعاسف أٚ املٗاسات اييت ٜظع٢ املكشس ايذساطٞ إىل تُٓٝتٗا . 

 يف  املكشس ايذساطٞ بػ١ٝ تطٜٛش تًو املعاسف أٚ املٗاسات.  ظتدذ١َتٛؿٝف الطذلاتٝذٝات ايتذسٜع امل 

  .ٞايطشم املتبع١ يتكِٜٛ ايطايب يف املكشس ايذساطٞ يتكِٝٝ ْتا٥ر ايتعًِ يف ٖزا اجملاٍ ايذساط  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعاسف . ص

 :تٛؿٝف يًُعاسف املشاد انتظابٗا -1

 .االتجاىات الحديثة في مجال الدراسات االجتماعية وطرق تدريسيا 
  االجتماعية وطرق تدريسيا.أىم االتجاىات الحديثة فى مجال مناىج الدراسات 
 طرق  -المحتوى -نماذج المناىج الدراسات االجتماعية في بعض دول العالم )األىداف

 أساليب التقويم( -وأساليب التدريس
  دراسة نقدية لبعض البحوث والدراسات في مجال مناىج المواد االجتماعية وطرق

 تدريسيا.
  آليات التطبيق(–تطوير مناىج الدراسات االجتماعية )اإلجراءات 

  :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املعاسف-2

 .المحاضرة طريقة -

 .المناقشة طريقة -

 .المفاىيم خريطة إستراتيجية -

 .التقارير كتابة -

 (االنترنت)الدولية المعمومات شبكة خالل من الذاتي التعمم أساليب استخدام -

 :طشم تكِٜٛ املعاسف املهتظب١-3

 (َكاي١ٝ -َٛكٛع١ٝ) ايتشـ١ًٝٝ االختباسات -

 .ايطالب تكاسٜش كِٝٝت -

 يًطالب . ايزاتٞ ايتكِٝٝ -
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 .ايؼف١ٜٛ االختباسات -

 تكِٝٝ أٚسام ايعٌُ ٚايٛادبات ٚايتهًٝفات.        -

  دسان١ٝ:املٗاسات اإل . غ

  :املشاد تُٓٝتٗا دسان١ٝتٛؿٝف يًُٗاسات اإل -2

  االتجاىات الحديثة فى مجال مناىج الدراسات االجتماعية.ميارة تصنيف وتحميل ونقد 
 .ميارة المقارنة بين النماذج المختمفة لمناىج المواد االجتماعية فى بعض دول العالم 
 . ميارة تحميل محتوى مناىج الدراسات االجتماعية بالمممكة 
 .ميارة وضع تصور مقترح لكيفية تطوير مناىج االجتماعيات بالمممكة 

  :ذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاساتاطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتد-2

 طريقة البيان العممي. -
 طريقة التمارين. -
 إستراتيجية التعمم التعاوني. -
 أسموب األسئمة. -

 

  :يذ٣ ايطالب دسان١ٝطشم تكِٜٛ املٗاسات اإل -4

 .المقالية( -)الموضوعية االختبارات  -
 اختبارات المواقف. -
 التى تم إعدادىا.تقييم خطط الدروس والوحدات  -

  :ز.  َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚ ؼٌُ املظؤٚي١ٝ

 ٚؿف ملٗاسات ايعالقات ايؼدـ١ٝ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ املطًٛب تطٜٛشٖا: -4

 ميارة االستماع اإليجابي. -
 ث اإليجابي.ميارة التحد -
 .والمناقشة  ميارة الحوار -
 .الذاتي التقييم ميارة -
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 ميارة العمل مع اآلخرين.  -

 اطذلاتٝذٝات ايتعًِٝ املظتدذ١َ يف تطٜٛش ٖزٙ املٗاسات: -5

 المناقشة والمشاركة الجماعية. -
 إستراتيجية العصف الذىني. -
 النمذجة. -
 التعمم التعاوني. -
 :طشم تكِٜٛ َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ يذ٣ ايطالب -6

 المالحظة المقننة. -
 استخدام قوائم الرصد لجوانب سموكية محددة. -
 استخدام سمم التقدير. -
مالحظة العالقات الشخصية وتبادل األدوار بين الطالب أثناء ممارسة األنشطة المرتبطة  -

 بالمقرر.

   :د. َٗاسات ايتٛاؿٌ, ٚتك١ٝٓ املعًَٛات, ٚاملٗاسات ايعذد١ٜ

 :تٛؿٝف يًُٗاسات املشاد تُٓٝتٗا يف ٖزا اجملاٍ -4

 . power pointميارة تقديم عروض تقديمية  -
 ميارة استخدام البريد اإللكتروني في التواصل مع أستاذ المقرر. -

 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات -5

 البيان العممي )العروض التوضيحية من جانب أستاذ المقرر( -
 النمذجة.  -
 التدريس وعن طريق البريد اإللكتروني .التفاعل مع الموقع الشخصي لعضو ىيئة  -
 .power pointتشجيع الطالب عمى تقديم العروض باستخدام  -
عن المفاىيم في البحث تدريب الطالب عمى استخدام تقنية المعمومات )االنترنت(  -

 والموضوعات المرتبطة بالمقرر.
 :طشم تكِٜٛ املٗاسات ايعذد١ٜ َٚٗاسات ايتٛاؿٌ يذ٣ ايطالب -6

 الذاتي وكتابة التقارير  ووضعيا في ممف االنجاز.التقييم  -
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 .Power Pointتقديم عرض باستخدام   -
 مالحظة أداء باستخدام بطاقة المالحظة .  -
 تقويم المعمومات التي حصل عمييا الطالب من خالل االنترنت. -

 :)إٕ ٚدذت( ايٓفظ١ٝ شن١ٖٝـ. املٗاسات اؿ

 :تُٓٝتٗا َٚظت٣ٛ األدا٤ املطًٛباملشاد ايٓفظ١ٝ شن١ٝ تٛؿٝف يًُٗاسات اؿ -4

 ميارة التعامل مع الخرائط والصور والجداول والرسوم. -
 .العرض والتقديم لبعض الدروس ميارة  -
 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات -5

 البيان العممي. -
 المناقشة. -
 عروض األفالم. -
 النمذجة.  -

 :ايطالب يذ٣ايٓفظ١ٝ شن١ٝ طشم تكِٜٛ املٗاسات اؿ -6

 اختبارات األداء. -

 بطاقات المالحظة . -

 اختبارات المواقف. -

 

 :. دذٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطالب خالٍ ايفـٌ ايذساط5ٞ

, َؼشٚع مجاعٞ, س١َُٗ ايتكِٜٛ )نتاب١ َكاٍ, اختبا ايتكِٜٛ

 اختباس ْٗا٥ٞ...اخل(

األطبٛع 

 احملذد ي٘

َٔ  ْ٘ظبت

ايتكِٜٛ 

 ايٓٗا٥ٞ

1 
كتابة تقرير عن اىم االتجاىات الحديثة في مجال مناىج 

 الدراسات االجتماعية وطرق تدريسيا 
 %2 الثانى

 %3 الرابعتقديم بحث مختصر لنماذج مناىج الدراسات االجتماعية   2
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طرق  –المحتوى  –في بعض الدولمن حيث األىداف 
 آليات التقويم. –وأساليب التدريس 

 %2 الثامن تحميل محتوى بعض مناىج الدراسات االجتماعية بالمممكة  3

 %3 العاشر اختبار نصفى 4

5 
استعراض أىم الدراسات والبحوث في مجال المناىج 

 وطرق التدريس المواد االجتماعية
 %21 الحادي عشر

6 
تقديم تصور مقترح لتطوير منيج دراسات اجتماعية 

 بالمممكة 
 %5 الرابع عشر

السادس  االختبار النيائي 7
 عشر

61 % 

 :د. ايذعِ ايطالبٞ

تذابرل تكذِٜ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يالطتؼاسات ٚاإلسػاد األنادميٞ يًطايب )أرنش قذس -1

 طبٛع(.  أايٛقت ايزٟ ٜتٛقع إٔ ٜتٛادذ خالي٘ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع هلزا ايػشض يف نٌ 

 ساعة 2   الساعات المكتبية المخصصة لممقرر             

 االستشارات واإلرشاد األكاديمي                     أسبوعيا

 :ٖـ . َـادس ايتعًِ

 :ايهتب املكشس٠ املطًٛب١-1

 ( اتجاىات حديثة في المناىج وطرق التدريس ، القاىرة ، عالم الكتب.2111كوثر كوجك ) -7
 اء الشرق.( : مسيرة التدريس عبر مائة عام ، القاىرة ، زىر 2119تغريد عمران ) -8
 (: تحميل المضمون ، القاىرة ، عالم الكتب.1999سمير حسن ) -9

( : طرائق التدريس واستراتيجياتو، اإلمارات ، العين ، دار 2111محمد الحيمة ) -11
 الكتاب الجامعى.
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 ( : الواقعية في تدريس المواد االجتماعية .الرياض، العبيكان.2119فوزى بنجر ) -11
 املٛاد تذسٜع يف اؿذٜج١ االػاٖات( :2007) اهلل عبذ داطِ قُذ طعٝذ, عاطف -12

 .ايعشب١ٝ اإلَاسات داَع١ , اإلَاسات. االدتُاع١ٝ
 ايتذسٜع طشم. االدتُاع١ٝ ايذساطات(: 2008) اهلل عبذ داطِ قُذ طعٝذ, عاطف -13

 .ايعشبٞ ايفهش داس , ايكاٖش٠ , ٚاالطذلاتٝذٝات

 :املشادع ايش٥ٝظ١-2

 البديل ، القاىرة، دار الفكر العربى. ( : التقويم2111صالح عالم ) -14
عالم  ، (: تدريس المواد االجتماعية، القاىرة1996) وآخرون أحمد حسين المقاني -15

 الكتب.
( :مناىج الدراسات االجتماعية ،بيروت ، درا العمم 1994جودة احمد سعادة ) -16

 لمماليين.
المواد االجتماعية، األردن، دار  ي( : التخطيط لمتدريس ف1991سر الختم عثمان ) -17

 الفرقان.
مناىج التعميم العام .  ي(: المواد االجتماعية ف1995خيرى عمى إبراىيم) -18

 اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية.

 , ايتكاسٜش,...اخل( )أسفل قا١ُ٥ بٗا( اييت ٜٛؿ٢ بٗا )اجملالت ايع١ًُٝ ايهتب ٚ املشادع-3

 :ع اإلْذلْت...اخلاقاملشادع اإليهذل١ْٝٚ, َٛ-4

http://www.ssss2008.org- 

http://www.socialstudiesforkids.com- 

َٛاد تع١ًُٝٝ أخش٣ َجٌ ايدلاَر املعتُذ٠ ع٢ً اؿاطب اآليٞ/األططٛاْات املذف١, ٚاملعاٜرل -5

 :/ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ ايف١ٝٓ
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 :ٚ . املشافل ايالص١َ

بّٝٔ َتطًبات  املكشس ايذساطٞ  مبا يف ريو سذِ فـٍٛ ايذساط١ ٚاملدتدلات )أٟ: عذد املكاعذ داخٌ ايفـٍٛ 

 ايذساط١ٝ ٚاملدتدلات, ٚعذد أدٗض٠ اؿاطب اآليٞ املتاس١...إخل(.  

 :ت احملاكشات, املدتدلات,...اخل()قاعا باْٞامل -4

 :َـادس اؿاطب اآليٞ -5

 سفل قا١ُ٥ بٗا(أخاؿ١, أرنشٖا, أٚ  دل١ٜىل ػٗٝضات كإ)سذدٖا...َجٌ: اؿاد١ ـادس أخش٣ َ -6

 تكِٝٝ املكشس ايذساطٞ ٚعًُٝات تطٜٛشٙ  . ص

 :اطذلاتٝذٝات اؿـٍٛ ع٢ً ايتػز١ٜ ايشادع١ َٔ ايطالب غـٛق فعاي١ٝ ايتذسٜع -1

 المناقشة والحوار مع الطالب. .11
 مراجعة أعمال الطالب. .11
 االختبار النصفي. .12
 .ر الدراسير تقييم المقتوزيع استبيان حول  .13

 :ايتذسٜع َٔ قبٌ املذسغ أٚ ايكظِ اطذلاتٝذٝات أخش٣ يتكِٝٝ ع١ًُٝ -2

 ْتا٥ر ايطالب . -

 اطتباْ٘ ) اطتطالع ايشأٟ ( -

 :عًُٝات تطٜٛش ايتذسٜع -3

 وضع مقرر الكتر ونى موحد يسيل تداولو لجميع الطالب يمثل الحد األدنى.

ع لمتحكيم الداخمي ضيتضمن الموضوعات األصمية بعد موافقة مجمس القسم والكمية. ويخإعداد وكتاب  -
 والخارجي.

عُاٍ ايطًب١ بٛاطط١ أب ) َجٌ: تذقٝل تـشٝح ع١ٓٝ َٔ عًُٝات ايتشكل َٔ َعاٜرل اإللاص يذ٣ ايطاي-4

َع طاقِ تذسٜع َٔ َذسطني  َظتكًني, ٚايتبادٍ بـٛس٠ دٚس١ًٜ يتـشٝح االختباسات أٚ ع١ٓٝ َٔ ايٛادبات 

 َؤطظ١ أخش٣(
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 :كشس ايذساطٞ ٚايتدطٝط يتطٜٛشٖاؿف إدشا٤ات ايتدطٝط يًُشادع١ ايذٚس١ٜ ملذ٣ فعاي١ٝ  امل-5
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 واالعتماد األكادٌمًالهٌئة الوطنٌة للتقوٌم 

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

  

 تٛؿٝف َكشس دساطٞمنٛرز 

  داَع١ أّ ايكش٣   ظ١ :املؤط

 قظِ املٓاٖر ٚ طشم ايتذسٜع –ايذلب١ٝ : ايه١ًٝ/ايكظِ 

 :ايتعشٜف باملكشس ايذساطٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ أ(

 ( 754املٓاٖر املكاس١ْ ) اطِ ٚسَض املكشس ايذساطٞ: 

 طاعات 3عذد ايظاعات املعتُذ٠: 

 : بشْاَر ايذنتٛسا٠ٟ ٜكذّ كُٓ٘ املكشس ايذساطٞ. زايدلْاَر أٚ ايدلاَر اي

 أ .د/ ْٛاٍ بٓت ساَذ ٜاطني :عٔ املكشس ايذساطٞ املظ٦ٍٛاطِ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع 

ايظ١ٓ األٚىل يف بشْاَر ايذنتٛساٙ   :املكشس ايذساطٞ املظت٣ٛ األنادميٞ ايزٟ ٜعط٢ فٝ٘ايظ١ٓ أٚ 

 /املظت٣ٛ ايجايح .

 :بك١ هلزا املكشس)إٕ ٚدذت(املتطًبات ايظا

 َكشس/ ْعش١ٜ املٓٗر

 َكشس/ تطبٝكات يف إعذاد املٓاٖر

  :يًُؤطظ١ ايتع١ًُٝٝ س إٕ مل ٜهٔ داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝعَٛقع تكذِٜ املكش

 ايطايباتقاع١ َٔ قاعات عُاد٠ ايذساطات اؾاَع١ٝ مبكش 
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  :األٖذافب( 

 ٚؿف َٛدض يٓتا٥ر ايتعًِ األطاط١ٝ يًطًب١ املظذًني يف املكشس:-1

  اطتؼعاس تأثرل ايعشٚف االقتـاد١ٜ ٚ االدتُاع١ٝ ٚ ايجكاف١ٝ ع٢ً ؼذٜذ َظاسات املٓاٖر

 يف اؿاكش ٚ املظتكبٌ. ايذساط١ٝ

 تؤدٟ إىل تؼهٌٝ املٓاٖر  تعضٜض ايكِٝ ٚ األؿٍٛ ايتاسخي١ٝ ٚ ايجكاف١ٝ ٚ االدتُاع١ٝ اييت

 اؿاي١ٝ يف ْفٛغ ايذاسطات.

 .َكاس١ْ ايٓعِ ايتع١ًُٝٝ عاملًٝا بٛاقع ْعِ ايتعًِٝ يف املًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ 

املكشس ايذساطٞ . )َجٌ االطتدذاّ املتضاٜذ  ؿف بإجياص أ١ٜ خطط ٜتِ تٓفٝزٖا يتطٜٛش ٚؼظني -2

تػٝرلات يف  احملت٣ٛ نٓتٝذ١ يألعاخ اؾذٜذ٠ يف فاٍ يتك١ٝٓ املعًَٛات أٚ َشادع اإلْذلْت, ٚاي

  ايذساط١(.  

 ٘ايبشح ٚ االطتكـا٤ يف االْذلْت عٔ نٌ دذٜذ يهٌ دٚي١ نٛادب ؿفٞ ٚ االطت٦ٓاغ ب 

يف ايعشض املش٥ٞ إكاف١ ع٢ً املعًَٛات املتشـٌ عًٝٗا َٔ ايهتب ٚريو يتطٜٛش املكشس ٚ 

 َٛانب١ َا اطتذذ يف ايذٚي١ املذسٚط١ . 

)َالسع١: ٜٓبػٞ إسفام تٛؿٝف عاّ يف االطتُاس٠ املظتدذ١َ يف ايٓؼش٠ املكشس ايذساطٞ  تٛؿٝفز( 

 ايتعشٜف١ٝ أٚ ايذيٌٝ (.  

 :املٛكٛعات اييت  ٜٓبػٞ تٓاٚهلا -1

عذد  قا١ُ٥ املٛكٛعات

 األطابٝع

طاعات 

 ايتذسٜع 

 3    1     َعشف١ اــا٥ف املُٝض٠ يف ايٓعِ ايتع١ًُٝٝ يهٌ دٚي١ َذسٚط١. -1

 َعشف١ َذ٣ تأثرل ايعشٚف االقتـاد١ٜ ٚ االدتُاع١ٝ ٚ ايجكاف١ٝ ع٢ً -2

 ؼذٜذ َظاسات املٓاٖر ايذساط١ٝ يف اؿاكش ٚاملظتكبٌ .   

    2   6 

 َعشف١ األؿٍٛ ايتاسخي١ٝ ٚ ايجكاف١ٝ ٚ االدتُاع١ٝ يف ك٤ٛ ػاسب-3

 ايذٍٚ ايعشب١ٝ ٚ ايػشب١ٝ .  

    2 6 

 6 2     ايتكِٜٛ يف ايٓعِ ايتع١ًُٝٝ املدتًف١ .َعشف١ -4

 1 1     َعشف١ أطاطٝات تطٜٛش املٓٗر يف اجملتُعات بـف١ عا١َ ٚ اجملتُع -5
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 اإلطالَٞ بـف١ خاؿ١ .                                                         

 6 2     اطتكـا٤ االػاٖات املعاؿش٠ يتطٜٛش املٓٗر ايفعاٍ .-6

 30 5     إدشا٤ َكاس١ْ بني َٓٗذني يف َؤطظتني تع١ًُٝٝ .-7

تكذِٜ َكذلح يتطٜٛش املشس١ً اؾاَع١ٝ أٚ َشس١ً َٔ َشاسٌ ايتعًِٝ    -8

 ايعاّ .) داْب تطبٝكٞ (

    1 3 

 

  طاع١ 45 َهْٛات املكشس ايذساطٞ )إمجايٞ عذد طاعات ايتذسٜع يهٌ فـٌ دساطٞ(:-2

  

 احملاكش٠:

 طاع24١ 

 ايذسغ:  َاد٠

 طاعات 7     

 عًُٞ/َٝذاْٞ/       املدتدل

 طاع14١ تذسٜيب

 أخش٣:

طاعات ؼلرل  5

 يًعشض

 

طاعات دساط١ خاؿ١ إكاف١ٝ/طاعات ايتعًِ املتٛقع إٔ ٜظتٛفٝٗا ايطايب أطبٛعًٝا. )ٜٓبػٞ إٔ -3

 ميجٌ ٖزا املتٛطط يهٌ فـٌ دساطٞ ٚيٝع املطًٛب يهٌ أطبٛع(:

 طاعات ؼلرل ًَدف يفـٌ )إيكا٤(.3يًتطبٝل املٝذاْٞ إكاف١ إىل طاعات ؼلرل  5 -

 

 تطٜٛش ْتا٥ر ايتعًِ يف  كتًف فاالت ايتعًِ  -4

 بّٝٔ يهٌ َٔ فاالت ايتعًِ املب١ٓٝ أدْاٙ َا ًٜٞ: 

 َٛدض طشٜع يًُعاسف أٚ املٗاسات اييت ٜظع٢ املكشس ايذساطٞ إىل تُٓٝتٗا . 

 يف  املكشس ايذساطٞ بػ١ٝ تطٜٛش تًو املعاسف أٚ املٗاسات.  ظتدذ١َٝف الطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املتٛؿ 

  .ٞايطشم املتبع١ يتكِٜٛ ايطايب يف املكشس ايذساطٞ يتكِٝٝ ْتا٥ر ايتعًِ يف ٖزا اجملاٍ ايذساط  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعاسف . ؾ

 تٛؿٝف يًُعاسف املشاد انتظابٗا-1

 ًِٝاإلطالع ع٢ً أْع١ُ ايتع 
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 الظروف االقتصادٌة 

 الظروف االجتماعٌة 

 لظروف الثقافٌةا 

  :املعاسفاطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو -2

 إطذلاتٝذ١ٝ ايعشٚض ايع١ًُٝ 

 البروشورات الخاصة بكل دولة 

 استخدام االنترنت 

 :طشم تكِٜٛ املعاسف املهتظب١-3

 ٞاإلداب١ ع٢ً أط١ً٦ ؿف١ٝ تعط٢ يًطايبات َٔ بذا١ٜ ايفـٌ ايذساط. 

  ٖر ٚ تٓعُٝاتٗا .اعٓذ َكاس١ْ املَٓٔ َشاعاتٗا ايتشكل َٔ تطبٝل قا١ُ٥ باملٗاّ اييت البذ 

  دسان١ٝ:املٗاسات اإل . ق

  :املشاد تُٓٝتٗا دسان١ٝتٛؿٝف يًُٗاسات اإل-1

  مهارة اإللقاء 

 مهارة الحوار 

  :ذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاساتاطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتد-2

 إطذلاتٝذ١ٝ ؼلرل ايذسغ. 

  إستراتٌجٌة تلخٌص الدرس و إلقاءه و مناقشته مع الطالبات وفقا ألسئلة معطاة و إثراء

 .المداخالت

  :يذ٣ ايطالب دسان١ٝطشم تكِٜٛ املٗاسات اإل-3

 ايتأنذ َٔ اطتٝفا٥ٗا َٔ قبٌ نٌ طايب١.ٚ من إعداد المعلمة قا١ُ٥ قت٣ٛ 

 من إعداد المعلمة. استخدام بطاقة تقوٌم أداء 

  :ز.  َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚ ؼٌُ املظؤٚي١ٝ

 ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ املطًٛب تطٜٛشٖا:ٚؿف ملٗاسات ايعالقات ايؼدـ١ٝ ٚايكذس٠ -1

 .َٗاس٠ تٛصٜع ايعٌُ بني ايضَٝالت 

 .َٗاس٠ اإلْـات 

 



 الدكتوراه مرحمة -المناهج وطرق التدريس توصيف مقررات قسم  -وخدمة المجتمع األكاديميوكالة الكمية لمتطوير -كمية التربية-القرىجامعة ام  

 

94 
 

 اطذلاتٝذٝات ايتعًِٝ املظتدذ١َ يف تطٜٛش ٖزٙ املٗاسات:-2

 . ْٞٚاطتدذاّ إطذلاتٝذ١ٝ ايتعًِ ايتعا 

 . ًِاطتدذاّ إطذلاتٝذ١ٝ ايٛسق١ ٚايك 

 . اطتدذاّ إطذلاتٝذ١ٝ يعب األدٚاس 

 

 :تكِٜٛ َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ يذ٣ ايطالبطشم -3

 ( استخدام بطاقة نقد التعامل مع اآلخرٌن فً وضع التقدٌرات.)من إعداد المعلمة 

   :د. َٗاسات ايتٛاؿٌ, ٚتك١ٝٓ املعًَٛات, ٚاملٗاسات ايعذد١ٜ

 :تٛؿٝف يًُٗاسات املشاد تُٓٝتٗا يف ٖزا اجملاٍ-1

 .َٞٗاس٠ ايعشض املش٥ 

 . َٗاس٠ ايتٓعِٝ ايفين 

 

 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات-2

 ػاسى(  -صاٚز -إطذلاتٝذ١ٝ )فهش 

 .ٞإطذلاتٝذ١ٝ ايتتابع ٚايتٓظٝل ايـف 

 

 :طشم تكِٜٛ املٗاسات ايعذد١ٜ َٚٗاسات ايتٛاؿٌ يذ٣ ايطالب-3

 .ٞقا١ُ٥ تؼو يظت يكٝاغ ايعشض املش٥ 

 .معاٌٌر نقد التنظٌم الفنً للعرض 

 :)إٕ ٚدذت( ايٓفظ١ٝ شن١ٖٝـ. املٗاسات اؿ

 

 :املشاد تُٓٝتٗا َٚظت٣ٛ األدا٤ املطًٛبايٓفظ١ٝ شن١ٝ تٛؿٝف يًُٗاسات اؿ-1

 .َٗاس٠ مجع املعًَٛات خالٍ ايضٜاسات املٝذا١ْٝ 

 . مهارة تحلٌل المعلومات 

 .ًمهارة النقد الموضوع 

 :ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاساتاطذلاتٝذٝات -2

 ٚبشْاَر تذسٜيب أٚ  إطذلاتٝذ١ٝ اإليكا٤ )ػشح ايٓكاط اييت تِٗ ايطايب١ أثٓا٤ سلٛس دٚس٠ أ
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 صٜاس٠ َٝذا١ْٝ( .

 .) إستراتٌجٌة كتابة التقارٌر ) قائمة مهام ٌجب استٌفائها فً التقرٌر 

 :يذ٣ ايطالبايٓفظ١ٝ شن١ٝ طشم تكِٜٛ املٗاسات اؿ-3

 َِذسطتني ) َٔ إعذاد املع١ًُ (. ايتعًِٝ يف اطتدذاّ َعاٜرل قذد٠ يًُكاس١ْ بني ْع 

 ِمنهجٌن ) من إعداد المعلمة (. ايتعًِٝ يف اطتدذاّ َعاٜرل قذد٠ يًُكاس١ْ بني ْع 

 

 :. دذٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطالب خالٍ ايفـٌ ايذساط5ٞ

, َؼشٚع سكاٍ, اختبا١َُٗ ايتكِٜٛ )نتاب١ َ ايتكِٜٛ

 مجاعٞ, اختباس ْٗا٥ٞ...اخل(

َٔ  ْ٘ظبت األطبٛع احملذد ي٘

ايتكِٜٛ 

 ايٓٗا٥ٞ

أنشطة صفٌة ومناقشات أسبوعٌة حول  1
 الموضوعات النظرٌة) مع تحضٌر أسبوعً (.

 %20    أطبٛعٝا

 %20    أطبٛعٝا َٓاقؼ١ ًَدف يفـٌ َٔ نتاب املعشف١ . 2

إيكا٤ ًَدف عٔ دٚي١ َٔ ايذٍٚ ايعامل١ٝ َع  3

 االطت٦ٓاغ مبظتشذثات اإلْذلْت.

بذ٤ًا َٔ األطبٛع 

 اـاَع

   30% 

ايكٝاّ بضٜاس٠ َٝذا١ْٝ َٚكاس١ْ بني َٓٗذني يف  4

 َؤطظتني تع١ًُٝٝ ٚتكذِٜ َكذلح يتطٜٛشُٖا.

اخشثالث١ أطابٝع َٔ 

 ايفـٌ ايذساطٞ

 

   30% 

 :د. ايذعِ ايطالبٞ

ٚاإلسػاد األنادميٞ يًطايب )أرنش قذس تكذِٜ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يالطتؼاسات تذابرل -1

 طبٛع(.  أ١٦ٖٝ ايتذسٜع هلزا ايػشض يف نٌ  ايٛقت ايزٟ ٜتٛقع إٔ ٜتٛادذ خالي٘ أعلا٤

 ( طاعات أطبٛعٝا تتٛادذ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يف َهتبٗا إلداب١ اطتفظاسات 6عذد )

 ايطايبات.

  تضٜٚذ ايطايبات بأسذخ املشادع ٚايبشٛخ ٚفًذات املؤمتشات اؿذٜج١ يإلطالع ع٢ً

 أسذخ َا تٛؿًت إيٝ٘ ايذساطات يف فاٍ املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع.  
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 :ٖـ . َـادس ايتعًِ

 :ايهتب املكشس٠ املطًٛب١-1

     نتاب :ْعِ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ يف ايعامل                              أ.د/ عبذ ايًطٝف فشز 

      نتاب: َفَٗٛات املٓٗر املذسطٞ                                  أ.د/ ؿالح ايذٜٔ عشف٘ قُٛد 

 :املشادع ايش٥ٝظ١-2

                 أ. د/ عبذ اهلل سظٔ املٛطٟٛ         يف ايذلب١ٝ املكاس١ْ ٚايذلب١ٝ ايذٚي١ٝ 

  ٟاملٓاٖر َٚٓع١َٛ ايتعًِٝ                                     أ. د/ َاٖش إزلاعٌٝ ؿدل  

 , ايتكاسٜش,...اخل( )أسفل قا١ُ٥ بٗا( اييت ٜٛؿ٢ بٗا )اجملالت ايع١ًُٝ ايهتب ٚ املشادع-3

 اجملالت ايع١ًُٝ -4

 ف١ً املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع 

 ايع١ًُٝ يًُٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع اجمل١ً 

 ايشطا٥ٌ ايع١ًُٝ بأْٛاعٗا  -5

 ٚثا٥ل َٓؼٛس٠ خاؿ١ بإداس٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ -6

 ايضٜاسات املٝذا١ْٝ -7

 :اقع اإلْذلْت...اخلاملشادع اإليهذل١ْٝٚ, َٛ-4

 َٛاقع عذٜذ٠ يف اإلْذلْت ؼت عٓٛإ دساطات تشب١ٜٛ       

املعتُذ٠ ع٢ً اؿاطب اآليٞ/األططٛاْات املذف١, ٚاملعاٜرل /ايًٛا٥ح َٛاد تع١ًُٝٝ أخش٣ َجٌ ايدلاَر -5

 :ايتٓع١ُٝٝ ايف١ٝٓ

 ايٓذٚات ٚاملؤمتشات ٚايذٚسات ايتذسٜب١ٝ املكذ١َ ع٢ً اططٛاْات        
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 :ٚ . املشافل ايالص١َ

بّٝٔ َتطًبات  املكشس ايذساطٞ  مبا يف ريو سذِ فـٍٛ ايذساط١ ٚاملدتدلات )أٟ: عذد املكاعذ داخٌ ايفـٍٛ 

 ايذساط١ٝ ٚاملدتدلات, ٚعذد أدٗض٠ اؿاطب اآليٞ املتاس١...إخل(.  

 :ت احملاكشات, املدتدلات,...اخل()قاعا باْٞامل-1

ٚال تٛدذ ػٗٝضات يف املباْٞ ٚايفـٍٛ يتٛفرل املٓاخ يألطف ال تٛدذ قاع١ خاؿ١ بايذساطات ايعًٝا ..    

 ايتذسٜظٞ اؾٝذ.

 :َـادس اؿاطب اآليٞ-2

 تتٛفش َٔ خالٍ دٗٛد رات١ٝ َٔ قبٌ عل٠ٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع ٚايطايبات فكط .   

 :سفل قا١ُ٥ بٗا(أ١, أرنشٖا, أٚ خاؿ دل١ٜىل ػٗٝضات كإـادس أخش٣ )سذدٖا...َجٌ: اؿاد١ َ-3

 تٛفرل قاع١ دساط١ٝ تظتكش فٝٗا عل٠ٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع تلع فٝٗا مجٝع أدٗض٠ ٚأدٚات  اؿاد١ إىل

 ايعشض تظٗٝاًل يًتذسٜع بذاًل َٔ محًٗا َٔ َب٢ٓ ألخش إليكا٤ ْفع احملاكش٠.

 .تٛفرل فـٍٛ رن١ٝ تظِٗ يف أدا٤ ٚعشض تذسٜظٞ َتُٝض 

 ـٜٛش ؿفشات َٔ نتب اؿاد١ ملان١ٓٝ تـٜٛش يًطايبات تظٗٝاًل يتبادٍ املعشف١ َٔ خالٍ ت

 ٚفًذات املؤمتشات ٚتذاٚهلا فُٝا بٝٓٗٔ.

 تكِٝٝ املكشس ايذساطٞ ٚعًُٝات تطٜٛشٙ  . ص

 :اطذلاتٝذٝات اؿـٍٛ ع٢ً ايتػز١ٜ ايشادع١ َٔ ايطالب غـٛق فعاي١ٝ ايتذسٜع -1

 ؼذٜذ ٚادبات تطبٝك١ٝ ع٢ً املعشف١ املهتظب١ . (4)

ايعاّ ٚتٛظٝف األفهاس ايٓعش١ٜ ٚسبطٗا بايٛاقع ٚإعذاد ايكٝاّ بضٜاس٠ َٝذا١ْٝ ملؤطظات ايتعًِٝ  (5)

 تكشٜش بزيو.

 إتاس١ ايفشؿ١ يًطايبات يإلداب١ ع٢ً األط١ً٦ ايتاي١ٝ: (6)

 : َا سأٜو يف املكشس َٔ سٝح :1غ

 ن١ُٝ املعشف١ 

 أطايٝب ايتذسٜع 

 ٞاملٓاخ ايذساط 
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 يف املكشس؟ : نٝف ميهٔ االطتفاد٠ َٔ ايٓعِ ايتع١ًُٝٝ اييت مت دساطتٗا2غ           

 : َا دٚس املعًِ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ؟3غ           

 : نٝف ميهٔ تٛظٝف بعض األفهاس اؾٝذ٠ يف تطٜٛش أدا٤ َعًِ ايّٝٛ يف َذاسطٓا ؟4غ           

 :ايتذسٜع َٔ قبٌ املذسغ أٚ ايكظِ اطذلاتٝذٝات أخش٣ يتكِٝٝ ع١ًُٝ -2

  ( سلٛس قاكشات يف ْفع اجملاٍ يبعض ايضَٝالت داخٌ صٜاس٠ َٝذا١ْٝ بني علٛات ١٦ٖٝ ايتذسٜع

 ايكظِ ٚخاسد٘ ( .

 . االطتفاد٠ َٔ ايتكِٝٝ ايزاتٞ يعل٠ٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يتطٜٛش ْفظٗا 

 :عًُٝات تطٜٛش ايتذسٜع -3

 ( اطتدذاّ اطذلاتٝذٝات سذٜج١ يف ايتذسٜع َجٌ: 1اقذلح اآلتٞ:  )    

 اطذلاتٝذ١ٝ ايعـف ايزٖين 

  ػاسى( –صاٚز  –اطذلاتٝذ١ٝ )فهش 

  يعب األدٚاساطذلاتٝذ١ٝ 

 سلٛس دٚسات تٓؼٝط١ٝ يعلٛات ١٦ٖٝ ايتذسٜع.( 2)          

عُاٍ ايطًب١ بٛاطط١ أب ) َجٌ: تذقٝل تـشٝح ع١ٓٝ َٔ عًُٝات ايتشكل َٔ َعاٜرل اإللاص يذ٣ ايطاي-4

َع طاقِ تذسٜع َٔ َذسطني  َظتكًني, ٚايتبادٍ بـٛس٠ دٚس١ًٜ يتـشٝح االختباسات أٚ ع١ٓٝ َٔ ايٛادبات 

 :َؤطظ١ أخش٣(

  َٔ ٚتـشٝح ع١ٓٝ َٔ أعُاٍ ايطايبات َٔ قبٌ عل٠ٛ ١٦ٖٝ تذسٜع َٔ قظِ أخش يف ايه١ًٝ أ

 داَع١ أخش٣ باملًُه١ ايعشب١ٝ ايظعٛد١ٜ. يفن١ًٝ 

 :كشس ايذساطٞ ٚايتدطٝط يتطٜٛشٖاإدشا٤ات ايتدطٝط يًُشادع١ ايذٚس١ٜ ملذ٣ فعاي١ٝ  امل ؿف-5

  ايكٝاّ بعٌُ ًَف املكشس ايذساطٞ ٜٚتِ َٔ خالٍ ادتُاع رٚ اـدل٠ يف فاٍ تذسٜع املكشس

ٚايتعإٚ  َعًا يٛكع أسذخ املعًَٛات ٚاملٛكٛعات ٚايتذسٜبات ٚاألْؼط١ ايـف١ٝ ٚغرل ايـف١ٝ 

 ٛرد١ٝ ٚبعض َٔ ْتا٥ر ايطالب أٚ ايطايبات ٚتعٝني َشادع سذٜج١ يًُكشس.ٚأط١ً٦ من

  تتِ َشادع١ ريو املًف بعذ اعتُادٙ نٌ عاَني ٚؼذٜح املعًَٛات ٚإكاف١ اؾذٜذ َٔ املشادع
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يهٌ علٛ ١٦ٖٝ تذسٜع ٜشغب يف تذسٜع املكشس ألٍٚ َشٙ ٚبزيو  ًاأطاطٝ ًازيو ٜعتدل َشدعبٚ

 ... ٚباهلل ايتٛفٝل ْلُٔ اؾٛد٠ يف ايتذسٜع 
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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

 تٛؿٝف َكشس دساطٞمنٛرز 

  داَع١ اّ ايكش٣ :املؤطظ١

 َٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع –ايذلب١ٝ : ايه١ًٝ/ايكظِ 

 :ايتعشٜف باملكشس ايذساطٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ أ(

 760يف تذسٜع ايشٜاكٝات    1دساط١ َظتك١ً اطِ ٚسَض املكشس ايذساطٞ: 

  2عذد ايظاعات املعتُذ٠: 

 (إعذاد َعًِ ايشٜاكٝات َشس١ً ايذنتٛساٙ):ٟ ٜكذّ كُٓ٘ املكشس ايذساطٞ.زايدلْاَر أٚ ايدلاَر اي

  :اطِ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع املظؤٍٚ عٔ املكشس ايذساطٞ

 غٓذٚسٙ اغبع/د

 فًُبإ/ زلرل د

 عٛض املايهٞ /د

 / إبشاِٖٝ ايًٗٝيبد

 د/ فؤاد عبذ اؿٞ

 د/ طا١َٝ َذاح

 َادظترل  :املكشس ايذساطٞ املظت٣ٛ األنادميٞ ايزٟ ٜعط٢ فٝ٘ايظ١ٓ أٚ 

 :املتطًبات ايظابك١ هلزا املكشس)إٕ ٚدذت(

 ال ٜٛدذ :املتطًبات اآل١ْٝ هلزا املكشس )إٕ ٚدذت(

 ١يًُؤطظ١ ايتعًُٝٝ ٜهٔ داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝعس إٕ مل َٛقع تكذِٜ املكش
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  :األٖذافب( 

 ٚؿف َٛدض يٓتا٥ر ايتعًِ األطاط١ٝ يًطًب١ املظذًني يف املكشس:-1

 يفيم االتجاىات الحديثة في تعمم الرياضيات.  .26
 يستخدم أساليب التعمم القائم عمى المشكالت فى تدريس الرياضيات.  .27
 تدريس الرياضيات.يستخدم أساليب التفكير العميا في  .28
 في الرياضيات  وحدة دراسية معايير التعمم االلكتروني في تقويميوظف  .29
 .لتقويم دراسات وأبحاث عممية يوظف أساليب التقويم المالئمة .31
 التمكن من تقويم كتاب من الكتب المطورة في الرياضيات.  .31

 :س ايذساطٞ املكش ؿف بإجياص أ١ٜ خطط ٜتِ تٓفٝزٖا يتطٜٛش ٚؼظني -2

 تكِٜٛ ايدلاَر ايتفاع١ًٝ.   -2تكِٜٛ ايدلفٝات ايتع١ًُٝٝ     7

)َالسع١: ٜٓبػٞ إسفام تٛؿٝف عاّ يف االطتُاس٠ املظتدذ١َ يف ايٓؼش٠ املكشس ايذساطٞ  تٛؿٝفز( 

 ايتعشٜف١ٝ أٚ ايذيٌٝ (.  

 :املٛكٛعات اييت  ٜٓبػٞ تٓاٚهلا-1

 عذد  قا١ُ٥ املٛكٛعات

 األطابٝع

طاعات 

 ايتذسٜع 

 تقديم المقرر لمطالب. -
 .المطورفى المنيج   تقويم كتب الرياضيات -

 ساعة 2 1

 ساعة 2 1 تقويم البرمجيات التعميمية. -

 ساعة 2 1 تحميل بعض الدراسات المتعمقة بالرياضيات  -

 ساعة 2 1 توظيف التعمم االلكتروني في تدريس الرياضيات. -

 ساعة 2 1 تقويم بعض المواقع الخاصة بتعميم الرياضيات -

 ساعة 2 1 االلكترونية الرياضيات معامل تقويم -

 ساعة 2 1 .الرياضياتتدريس البرامج التفاعمية في  تقويم -
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 ساعة 2 1 تقويم وحدة دراسية مصممة الكترونيا -

 ساعة 2 1 االختبار النصفي -

 2 (----------------)  الرياضياتفى مجال  البرامج التعميمية -

 
 ساعة 4

 ساعة 2 1 العميا التفكير وأنماط الرياضيات -

 ساعة 2 1 الرياضياتتدريس التقويم فى  -

 ساعة 2 1 الرياضياتفى مجال  وحدة دراسية مصممة بطريقة االلكترونية تقويم -

 ساعة 2 1 والنشاطات المطموبة خالل الفصل المشاريعمراجعة عامة ومناقشة  -

 ساعة 2 1 االختبار النهائي -

 

   َهْٛات املكشس ايذساطٞ )إمجايٞ عذد طاعات ايتذسٜع يهٌ فـٌ دساطٞ(: -2

 احملاكش٠:

 اسبوع 10ساعة *  3

 أخش٣: َؼاسٜع ايعشٚض ايذسغ:  َاد٠

 اختبار نهائً 3

 

طاعات دساط١ خاؿ١ إكاف١ٝ/طاعات ايتعًِ املتٛقع إٔ ٜظتٛفٝٗا ايطايب أطبٛعًٝا. )ٜٓبػٞ إٔ -3

 ميجٌ ٖزا املتٛطط يهٌ فـٌ دساطٞ ٚيٝع املطًٛب يهٌ أطبٛع(: 

 طاع١ َهتب١ٝ 1

 تطٜٛش ْتا٥ر ايتعًِ يف  كتًف فاالت ايتعًِ  -

 بّٝٔ يهٌ َٔ فاالت ايتعًِ املب١ٓٝ أدْاٙ َا ًٜٞ: 

  طشٜع يًُعاسف أٚ املٗاسات اييت ٜظع٢ املكشس ايذساطٞ إىل تُٓٝتٗاَٛدض . 

 يف  املكشس ايذساطٞ بػ١ٝ تطٜٛش تًو املعاسف أٚ املٗاسات.  ظتدذ١َتٛؿٝف الطذلاتٝذٝات ايتذسٜع امل 

  .ٞايطشم املتبع١ يتكِٜٛ ايطايب يف املكشس ايذساطٞ يتكِٝٝ ْتا٥ر ايتعًِ يف ٖزا اجملاٍ ايذساط 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعاسف . ض

 1-تٛؿٝف يًُعاسف املشاد انتظابٗا: 

 ومجاالتيا الرياضيات التقويم في 
 .أساليبالتقويم فى مجال الرياضيات 
 .جراءاتيا  بناء االختبارات وا 
 فى مجال الرياضيات. كيفية تقويم البرامج التفاعمية 
 ،مفيوم التعمم االلكتروني وأنواعو وكيفية استخدامو 
 .كيفية تقويم وحدة دراسية 

  :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املعاسف-2

 .المحاضرة طريقة -

 التعمم القائم عمى المشكالت -

 .التعمم بالممارسة -

 التعمم باالكتشاف. -

 .التعمم التعاوني -

 :املعاسف املهتظب١ طشم تكِٜٛ-3

 (َكايٞ -َٛكٛعٞ) ايتشـ١ًٝٝ االختباسات -

 .ٚاملؼاسٜع ٚايٛدبات ايعٌُ أٚسام تكِٝٝ -

 .ايطالب تكاسٜش تكِٝٝ -

 (.ألعُاهلِ ايطالب تكِٝٝ)  ايزاتٞ ايتكِٝٝ -

  دسان١ٝ:املٗاسات اإل . ط

  :املشاد تُٓٝتٗا دسان١ٝتٛؿٝف يًُٗاسات اإل-1

 المراد تنميتيا.توصيف لمميارات المعرفية  -
 ميارة تقويم درس من وحدة دراسية. -
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 ميارة تحميل األسئمة  -
عداد ممخصات. -  ميارة كتابة تقارير وا 
 ميارة إعداد خطط دروس. -
 ميارة استخدام الحاسوب -

  :ذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاساتاطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتد-2

 طريقة التعمم المتمايز. -
 طريقة الحوار. -
 االكتشاف . -
 استراتيجية التدريس المشترك. -
 أسموب حل المشكالت. -
 التعمم القائم عمى المشكالت -

  :يذ٣ ايطالب دسان١ٝطشم تكِٜٛ املٗاسات اإل -3

 االختبارات . -
 .التعمم االلكتروني -
 .الكتروني درس تقويم -
 .تقويم وحدة دراسية -

  :ز.  َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚ ؼٌُ املظؤٚي١ٝ

 ايعالقات ايؼدـ١ٝ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ املطًٛب تطٜٛشٖا:ٚؿف ملٗاسات -1

 ميارة االستماع اإليجابي. -
 ميارة التحدث اإليجابي. -
 ميارة الحوار. -
 ميارة العمل مع االخرين. -
 ميارات التواصل. -
 

 اطذلاتٝذٝات ايتعًِٝ املظتدذ١َ يف تطٜٛش ٖزٙ املٗاسات:-2
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 المناقشة والمشاركة الجماعية. -
 الطالب بأعمال وميام داخل مجموعات العمل.تكميف  -
 مناقشة سموكيات مختمفة وتحديد متغيراتيا وتحميل المواقف. -
 .التعمم القائم عمى المشكالتاستراتيجية  -

 :طشم تكِٜٛ َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ يذ٣ ايطالب-3

 المالحظة المقننة. -
 المجموعات ألفرادىا .استخدام قوائم تقويم  -
 تقييم احترام الطمبة لقوانين العمل الجماعي والتزاميم بيا. -
مالحظة العالقات الشخصية وتناول األدوار بين الطالب أثناء ممارسة األنشطة المرتبطة  -

 بالمقرر.

   سٌ املؼهالت:د. َٗاسات ايتٛاؿٌ, , َٚٗاسات 

 :اجملاٍتٛؿٝف يًُٗاسات املشاد تُٓٝتٗا يف ٖزا -1

 ميارة التعامل مع البرامج التفاعمية. -
 ميارة التخطيط لوحدة في الرياضيات  -
 ميارات استخدام السبورة االلكترونية في تنفيذ درس . -

 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات-2

 )العروض التوضيحية من جانب استاذ المقرر( يةالعمم العروض -
 أسموب حل المشكالت. -
 .المعامل االلكترونية -
 التفاعل مع الموقع الشخصي لعضو ىيئة التدريس . -
 . موقع شخصي تصميمتشجيع الطالب عمى  -
في البحث عمى الشبكة العنكبوتية)األنترنت( عن  الحاسوبتدريب الطالب عمى استخدام  -

 المفاىيم والموضوعات المرتبطة بالمقرر.بعض 
 :َٚٗاسات ايتٛاؿٌ يذ٣ ايطالبطشم تكِٜٛ املٗاسات ايعذد١ٜ -3

 كتابة التقارير  . -
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 تقديم عرض ألحد الدروس باستخدام البرامج التعميمية -
 الميارات مالحظة أداء الطالب أثناء العمل في المجموعات ومن خالل تقديمو لمعروض.  -

 :)إٕ ٚدذت( ايٓفظ١ٝ شن١ٖٝـ. املٗاسات اؿ

 :تُٓٝتٗا َٚظت٣ٛ األدا٤ املطًٛباملشاد ايٓفظ١ٝ شن١ٝ تٛؿٝف يًُٗاسات اؿ-1

 .البرامج التعميمةميارة التعامل مع  -
 .الدروس االلكترونيةميارة تنفيذ  -

 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات-2

 التعمم التعاوني. -
 المناقشة. -
 حل المشكالت. -
 توجيو الطالب وقيادتيم في الدروس التطبيقية. -

 :يذ٣ ايطالبايٓفظ١ٝ شن١ٝ اؿ طشم تكِٜٛ املٗاسات-3

 اختبارات االداء. -

 بطاقات مالحظة . -

 اختبارات مواقف . -

 :. دذٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطالب خالٍ ايفـٌ ايذساط5ٞ

, َؼشٚع مجاعٞ, اختباس ٚادبات, عح١َُٗ ايتكِٜٛ ) ايتكِٜٛ

 ْٗا٥ٞ...اخل(

األطبٛع 

 احملذد ي٘

َٔ  ْ٘ظبت

ايتكِٜٛ 

 ايٓٗا٥ٞ

 %2 الثاني أحد البرامج التفاعميةكتابة تقرير عن  1

 %2 الرابع كتابة تقرير عن حل المشكالت في مجال الرياضيات  2

 %2 الخامس صياغة عشرة أسئمة تحريرية ذات مستويات عميا 3

 %2 السادس تقويم التعمم االلكتروني في تعمم الرياضيات 4
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 %2 السابع تقويم درس تفاعمي من وحدة دراسية 5

 % 2 الثامن وحدة في الرياضيات إلى أىداف ومفاىيم ومياراتتقويم  6

 %22 التاسع اختبار نصفى 7

العاشر+  كتابة تقرير عن أداء زميل لو في درس تطبيقي 8
 الحادي عشر

2 % 

 % 2 الثاني عشر تصميم وتنفيذ درس الكتروني أمام زمالئو 9

 % 2 الثالث عشرا تقويم بحث قصير في تعمم الرياضيات 11

 % 2 الرابع عشر إعداد خطة لتقويم درس الكتروني  11

السادس  االختبار النيائي 12
 عشر

61 % 

 :د. ايذعِ ايطالبٞ

تذابرل تكذِٜ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يالطتؼاسات ٚاإلسػاد األنادميٞ يًطايب )أرنش قذس -1

 طبٛع(.  أايٛقت ايزٟ ٜتٛقع إٔ ٜتٛادذ خالي٘ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع هلزا ايػشض يف نٌ 

 ساعة 2الساعات المكتبية المخصصة لممقرر                

 اسبوعياً       االستشارات واإلرشاد االكاديمي               

 :ٖـ . َـادس ايتعًِ

 :ايهتب املكشس٠ املطًٛب١-1

 الرياضيات باليدويات تدريس عباس غندوره :  -7
 عباس غندوره معمل الحبر -8
 الميزان الحسابي -9

 :املشادع ايش٥ٝظ١-2
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 موقع الدكتور عباس غندوره

 , ايتكاسٜش,...اخل( )أسفل قا١ُ٥ بٗا( اييت ٜٛؿ٢ بٗا )اجملالت ايع١ًُٝ ايهتب ٚ املشادع-3

 :اقع اإلْذلْت...اخلاملشادع اإليهذل١ْٝٚ, َٛ-4

http://www.aghandoura.com 

َٛاد تع١ًُٝٝ أخش٣ َجٌ ايدلاَر املعتُذ٠ ع٢ً اؿاطب اآليٞ/األططٛاْات املذف١, ٚاملعاٜرل -5

 :/ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ ايف١ٝٓ

 :ٚ . املشافل ايالص١َ

بّٝٔ َتطًبات  املكشس ايذساطٞ  مبا يف ريو سذِ فـٍٛ ايذساط١ ٚاملدتدلات )أٟ: عذد املكاعذ داخٌ 

 ايفـٍٛ ايذساط١ٝ ٚاملدتدلات, ٚعذد أدٗض٠ اؿاطب اآليٞ املتاس١...إخل(.  

 :ت احملاكشات, املدتدلات,...اخل()قاعا باْٞامل-1

 :َـادس اؿاطب اآليٞ-2

 :سفل قا١ُ٥ بٗا(أ١, أرنشٖا, أٚ خاؿ دل١ٜىل ػٗٝضات كإـادس أخش٣ )سذدٖا...َجٌ: اؿاد١ َ-3

 تكِٝٝ املكشس ايذساطٞ ٚعًُٝات تطٜٛشٙ  . ص

 :اطذلاتٝذٝات اؿـٍٛ ع٢ً ايتػز١ٜ ايشادع١ َٔ ايطالب غـٛق فعاي١ٝ ايتذسٜع -1

 المناقشة والحوار مع الطالب. .14
 عمال الطالب.أمراجعة  .15
 االختبار النصفي. .16
 .ر الدراسير تقييم المقتوزيع استبيان حول  .17
 ر الدراسي.ر تقييم مدرس المقتوزيع استبيان حول  .18

 :ايتذسٜع َٔ قبٌ املذسغ أٚ ايكظِ اطذلاتٝذٝات أخش٣ يتكِٝٝ ع١ًُٝ -2

 ْتا٥ر ايطالب . -

 اطتبا١ْ ) اطتطالع ايشاٟ ( -
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 :عًُٝات تطٜٛش ايتذسٜع -3

 موحد يسيل تداولو لجميع الطالب يمثل الحد االدنى.وضع مقرر الكتروني 

ع لمتحكيم ضيتضمن الموضوعات األصمية بعد موافقة مجمس القسم والكمية. ويخ دليلإعداد  -
 الداخمي والخارجي.

عُاٍ ايطًب١ أب ) َجٌ: تذقٝل تـشٝح ع١ٓٝ َٔ عًُٝات ايتشكل َٔ َعاٜرل اإللاص يذ٣ ايطاي-4

َع طاقِ , ٚايتبادٍ بـٛس٠ دٚس١ًٜ يتـشٝح االختباسات أٚ ع١ٓٝ َٔ ايٛادبات بٛاطط١ َذسطني  َظتكًني

 :تذسٜع َٔ َؤطظ١ أخش٣(

 

 :كشس ايذساطٞ ٚايتدطٝط يتطٜٛشٖاؿف إدشا٤ات ايتدطٝط يًُشادع١ ايذٚس١ٜ ملذ٣ فعاي١ٝ  امل-5
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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 السعودٌةالمملكة العربٌة 
 

 

  

 تٛؿٝف َكشس دساطٞمنٛرز 

   جامعة أم القرى :املؤطظ١

 ن١ًٝ ايذلبٝ٘ قظِ املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع: ايه١ًٝ/ايكظِ 

 :ايتعشٜف باملكشس ايذساطٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ أ(

 352205(   فى اللغة االنجلٌزٌة  ورمزه  1دراسة مستقلة ) اطِ ٚسَض املكشس ايذساطٞ: 

 طاعتإعذد ايظاعات املعتُذ٠: 

 ٟ ٜكذّ كُٓ٘ املكشس ايذساطٞ. زايدلْاَر أٚ ايدلاَر اي

 , بّٝٔ ٖزا بذاًل َٔ إعذاد قا١ُ٥ بٗزٙ ايدلاَر(د َكشس اختٝاسٟ عاّ يف عذ٠ بشاَر)يف ساٍ ٚدٛ

 فكط ال غرل دراسات علٌا دكتوراه

  :اطِ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع املظؤٍٚ عٔ املكشس ايذساطٞ

 أ.د.أبتظاّ سظني دفش٣ ٚتذسط٘ يذ٣ ايطايبات\ايذنتٛس َٛط٢ قُذ ؿاحل اؿبٝب 

  :املكشس ايذساطٞ املظت٣ٛ األنادميٞ ايزٟ ٜعط٢ فٝ٘ايظ١ٓ أٚ 

غة االنجلٌزٌة فً توراه  تخصص مناهج وطرق تدرٌس اللهذا المقرر ٌعطى لطالب وطالبات برنامج الدك

 المستوى الثانً

 :زا املكشس)إٕ ٚدذت(بك١ هلاملتطًبات ايظا

  352204المتطلب أن ٌكون تخصص الطالب والطالبه لغة انجلٌزٌة وانتهى من دراسة مقرر 

  :املتطًبات اآل١ْٝ هلزا املكشس )إٕ ٚدذت(
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 207764َكشس سقِ 

  :يًُؤطظ١ ايتع١ًُٝٝ س إٕ مل ٜهٔ داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝعَٛقع تكذِٜ املكش

 داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝظٞ فكط

  :األٖذافب( 

 ٚؿف َٛدض يٓتا٥ر ايتعًِ األطاط١ٝ يًطًب١ املظذًني يف املكشس:-1

 

م طالب وطالبات تخصصهم مناهج وطرق تدرٌس اللغة الدارسون لهذا المقرر ضمن برنامج الدكتوراه بالقسم ه

 ولذلك ٌهدف المقرر إلى تحقٌق ما ٌلً :  االنجلٌزٌة

تمكٌن الطالب والطالبة من قراءة األبحاث والمقاالت الحدٌثة عن طرق تدرٌس اللغة االنجلٌزٌة من خالل  \1

 البحث عنها مع اعداد ملخصات لها من أجل مناقشتها 

توجٌه الطالب والطالبة نحو االطالع على رسائل الماجستٌر والدكتوراه التً كتبت  فً مجال تدرٌس اللغة  \3

 والمشكالت الموجودة فٌها مع اعداد تقارٌر عنها لمناقشتها . االنجلٌزٌة 

توجٌه الطالب والطالبة مع تقدٌم المساعدة له نحو التفكٌر فً اختٌار موضوع أو مشكلة تستحق البحث لتكون  \2

      موضوع رسالة الدكتوراه .

 توضٌح دور المتعلم والمنهج والمعلم فً تعلم اللغة االنجلٌزٌة .   \4

املكشس ايذساطٞ . )َجٌ االطتدذاّ املتضاٜذ  ؿف بإجياص أ١ٜ خطط ٜتِ تٓفٝزٖا يتطٜٛش ٚؼظني -2

يتك١ٝٓ املعًَٛات أٚ َشادع اإلْذلْت, ٚايتػٝرلات يف  احملت٣ٛ نٓتٝذ١ يألعاخ اؾذٜذ٠ يف فاٍ 

  ايذساط١(.  

 فً عرض ما ٌطلب منه من واجبات استخدام الحاسب اآللً والبوربوٌنت . \1

تعوٌد الطالب والطالبات على ممارسة البحث عن المقاالت الحدٌثة التً تتناول موضوعات تدرٌس وتعلٌم  \3

 اللغة االنجلٌزٌة 

 االطالع ع٢ً ايذساطات ٚاألعاخ املٝذا١ْٝ اييت تتٓاٍٚ َؼهالت ٚعكبات تعًِٝ ايًػ١ االلًٝض١ٜ   \3

)َالسع١: ٜٓبػٞ إسفام تٛؿٝف عاّ يف االطتُاس٠ املظتدذ١َ يف ايٓؼش٠ املكشس ايذساطٞ  تٛؿٝفز( 

 ايتعشٜف١ٝ أٚ ايذيٌٝ (.  

 :املٛكٛعات اييت  ٜٓبػٞ تٓاٚهلا-1

عذد  قا١ُ٥ املٛكٛعات

 األطابٝع

طاعات 

ايتذسٜ
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 غ 

Language , Learning , and Teaching 1 2 

Roles of teachers and learners  1 2 

Managing a Class  1 2 

Teaching vocabulary , grammar and pronunciation   1 2 

Classroom discipline 1 2 

1 2 

Learner differences , fluency and accuracy 1 2 

1 2 

Younger and older learners, correcting learners 1 2 

1 2 

Course content 1 2 

1 2 

Materials, classroom interaction, Giving feedback 1 2 

1 2 

Theories of Learning 1 2 

 

   طاعات ايتذسٜع يهٌ فـٌ دساطٞ(:  ايذساطٞ )إمجايٞ عذدَهْٛات املكشس -2

 طاعتإاحملاكش٠:

واجمالً الساعات فً 

 ساعة   25الفصل 

 ايذسغ:  َاد٠ 

 محاضرة ومناقشة

 املدتدل    

 ال ٌوجد   

عًُٞ/َٝذاْٞ/      

 تذسٜيب

 ال ٌوجد

 أخش٣:

 

طاعات دساط١ خاؿ١ إكاف١ٝ/طاعات ايتعًِ املتٛقع إٔ ٜظتٛفٝٗا ايطايب أطبٛعًٝا. )ٜٓبػٞ إٔ -3
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ثالثٕٛ طاع١ بٛاقع طاعتني ميجٌ ٖزا املتٛطط يهٌ فـٌ دساطٞ ٚيٝع املطًٛب يهٌ أطبٛع(: 

 اطبٛعٝا مبا فٝ٘ ايبشح يف املهتب١ ٚايبشح يف ػبهات اإلْذلْت 

 

 تطٜٛش ْتا٥ر ايتعًِ يف  كتًف فاالت ايتعًِ  -4

دفع  \ايكٝاّ مبظاعذ٠ ايطايب ع٢ً اطتٝعاب َهْٛات املاد٠ َٔ خالٍ ايؼشح َع األَج١ً ايتٛكٝش١ٝ 

ايطايب ٚايطايب١ ع٢ً االطتضاد٠ َٔ ايكشا٠٤ َٔ خالٍ االطالع يف ايهتب ٚاجملالت املتدــ١ يف 

 املهتب١  ٚنزيو املكاالت يف االْذلْت . 

 ًٜٞ:   ابّٝٔ يهٌ َٔ فاالت ايتعًِ املب١ٓٝ أدْاٙ َ

 

 َٛدض طشٜع يًُعاسف أٚ املٗاسات اييت ٜظع٢ املكشس ايذساطٞ إىل تُٓٝتٗا . 

 يف  املكشس ايذساطٞ بػ١ٝ تطٜٛش تًو املعاسف أٚ املٗاسات.  ظتدذ١َٝف الطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املتٛؿ 

 ٖٞ املعاسف . 

 تٛكٝح دٚس املتعًِ ٚاملعًِ يف تعًِ ٚتذسٜع ايًػ١ االلًٝض١ٜ. 

  األخطا٤ َٔ قبٌ املعًِ . نٝف١ٝ تـشٝح 

  ٌؼكٝل ايطالق١ يف ايًػ١  \. طشم تذسٜع َفشدات ايًػ١ ٚايكٛاعذ ٚايٓطل \اداس٠ ٚكبط ايفـ\ 

دٚس  \ايتفاعٌ ايـفٞ  \َٛاد املٓٗر َٔ سٝح االطتدذاّ ٚاستٝادٗا ملا ٜذعُٗا  \دساط١ قت٣ٛ املٓٗر 

ايفشٚم بني املتعًُني َٔ سٝح ايـػش ٚايهدل  \دٚس ايفشٚقات ايفشد١ٜ بني املتعًُني  \اعطا٤ ايتعضٜض

 يف تعًِ ايًػ١ .

  . ٞايطشم املتبع١ يتكِٜٛ ايطايب يف املكشس يتكِٝٝ ْتا٥ر ايتعًِ يف ٖزا اجملاٍ ايذساط   

 ٚاطذلاتٝذٝات ايتذسٜع

مناقشة  \ 2 – 3كتابة تقرٌر  فردي أو كفرٌق من  \تكلٌف الطالب والطالبات بالبحث عن كل موضوع والقراءة عنه 

 الموضوعات فً زمن المحاضرة . 

 

 طرق التقوٌم تشمل : 

 المشاركة فً النقاش .  \اختبار نهائً  \اختبار دوري  \تقوٌم الملخصات الفردٌة  والجماعٌة   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعاسف . ظ

 :تٛؿٝف يًُعاسف املشاد انتظابٗا-1

 \ا١ُٖٝ كبط ايفـٌ ٚاداست٘  \طشح بعض املٛكٛعات أٚ َؼهالت تتـٌ بذٚس املعًِ ٚاملتعًِ 
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تـشٝح اخطا٤ املتعًِ  \ؼكٝل ايطالق١ يف ايًػ١  \تذسٜع َفشدات ايًػ١ ٚقٛاعذ ايًػ١ ٚنزيو ايٓطل 

شٚم ايفشد١ٜ ايف \ا١ُٖٝ ايتعضٜض ٚايتػز١ٜ ايشادع١  \ايتفاعٌ ايـفٞ \اطتدذاّ قت٣ٛ املٓٗر َٚٛادٙ  \

 ايفشٚم بني املتعًُني َٔ سٝح ايـػش ٚايهدل يف تعًِ ايًػ١ .  \بني املتعًُني 

  :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املعاسف-2

 قاكش٠ اٚ انجش َٔ قاكش٠ عٔ نٌ َٛكٛع . \1

 لمحاضرة .التأكٌد على قراءة الطالب والطالبات للموضوع مسبقا ومن ثم مناقشته أثناء ا \3

 :طشم تكِٜٛ املعاسف املهتظب١-3

 االختباس ايٓٗا٥ٞ \ايعشٚض ايفشد١ٜ  \اختباسات قـرل٠  \املٓاقؼ١ 

  دسان١ٝ:املٗاسات اإل . ع

  :املشاد تُٓٝتٗا دسان١ٝتٛؿٝف يًُٗاسات اإل-1

 تتضمن المهارات ما ٌلً : 

كٌف ٌتم تصحٌح أخطاء الطالب   \كٌف تتم مساعدة المتعلم على النطق الصحٌح  \اسالٌب إدارة الفصل من قبل المعلم 

 اللغوٌة .   

  :ذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاساتاطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتد-2

ايتأنٝذ ع٢ً كشٚس٠  \اعطا٤ األَج١ً ايتٛكٝش١ٝ يًُؼهالت اييت ٜٛادٗٗا املعًِ يف ايفـٌ 

َظاعذ٠ املعًِ يًُتعًُني ع٢ً تعًِ ايٓطل ايـشٝح ملفشدات ايًػ١ االلًٝض١ٜ ٚنزيو تهٜٛٔ اؾٌُ 

 ايـشٝش١ ْطكا ٚنتاب١ .  

  :يذ٣ ايطالب دسان١ٝطشم تكِٜٛ املٗاسات اإل-3

 طشح األط١ً٦ ايؼف١ٜٛ ٚايتششٜش١ٜ ع٢ً ايطالب تتعًل مبٛكٛعات َٚؼهالت تعًِ ايًػ١ االلًٝض١ٜ 

  :ز.  َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚ ؼٌُ املظؤٚي١ٝ

 ٚؿف ملٗاسات ايعالقات ايؼدـ١ٝ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ املطًٛب تطٜٛشٖا:-1

ايتعاٌَ ٚايتعإٚ َع اجملُٛعات بهٌ  \ٚايطايبات ايتٛاؿٌ َع اآلخشٜٔ ٚخاؿ١ ايضَال٤ ايطالب 

 تهًٝف أسذِٖ بإٔ ٜهٕٛ َٓظكا يًُذُٛع١ . \اجياب١ٝ 

 

 اطذلاتٝذٝات ايتعًِٝ املظتدذ١َ يف تطٜٛش ٖزٙ املٗاسات:-2

ايتعإٚ فُٝا بِٝٓٗ  \تٛصٜع ايطالب اىل فُٛعات ؿػرل٠ ٜٚهٕٛ أسذِٖ َؼشفا عًِٝٗ يف املٓاقؼ١ 
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 ايٛادبات ٚايتكاسٜش َٔ اجملُٛع١ .مجع  \كذِٜ يف ػٗٝض عشٚض ايت

 

 طشم تكِٜٛ َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ يذ٣ ايطالب-3

َالسع١ أطايٝب ايتٓظٝل فُٝا بِٝٓٗ عٓذ تكذِٜ  \تهًٝفِٗ بهتاب١ تكاسٜش ًَٚدـات َؼذلن١

 عشٚض ايبٛسبٝٓت 

 

   :املعًَٛات, ٚاملٗاسات ايعذد١ٜد. َٗاسات ايتٛاؿٌ, ٚتك١ٝٓ 

 :تٛؿٝف يًُٗاسات املشاد تُٓٝتٗا يف ٖزا اجملاٍ-1

اطتدذاّ َهتب١ ايه١ًٝ ٚاملهتب١ املشنض١ٜ باؾاَع١  \اطتدذاّ عشٚض ايتكذِٜ بفاع١ًٝ 

 اطتدذاّ االْذلْت  \يإلطتفاد٠ َٔ االَهاْٝات املٛدٛد٠ فٝٗا

 :تًو املٗاساتاطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ -2

ايكٝاّ مبشافكتِٗ يف صٜاس٠ َهتب١ ايه١ًٝ ٚاؾاَع١ يالطالع ع٢ً َا فٝٗا َٔ نتب ٚفالت 

 ٚدٚسٜات يف فاٍ تذسٜع ايًػ١ االلًٝض١ٜ 

 :طشم تكِٜٛ املٗاسات ايعذد١ٜ َٚٗاسات ايتٛاؿٌ يذ٣ ايطالب-3

 :)إٕ ٚدذت( ايٓفظ١ٝ شن١ٖٝـ. املٗاسات اؿ

 :ال تٛدذاملشاد تُٓٝتٗا َٚظت٣ٛ األدا٤ املطًٛبايٓفظ١ٝ شن١ٝ تٛؿٝف يًُٗاسات اؿ-1

 ال تٛدذ :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات-2

 ال تٛدذ :يذ٣ ايطالبايٓفظ١ٝ شن١ٝ طشم تكِٜٛ املٗاسات اؿ-3

 :. دذٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطالب خالٍ ايفـٌ ايذساط5ٞ

, َؼشٚع مجاعٞ, سكاٍ, اختبا١َُٗ ايتكِٜٛ )نتاب١ َ ايتكِٜٛ

 اختباس ْٗا٥ٞ...اخل(

األطبٛع 

 احملذد ي٘

َٔ  ْ٘ظبت

ايتكِٜٛ 

 ايٓٗا٥ٞ

تًدٝف َٛكٛع أٚ َكاي١ هلا استباط ٚثٝل مبشت٣ٛ املاد٠  1

 ٜٚكّٛ نٌ طايب أٚ طايب١ باختٝاس املٛكٛع ٚتًدٝـ٘          

    13        20% 

 %20    10      اختباس ْـفٞ 2
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 %60       15       اختباس ْٗا٥ٞ  3

 :د. ايذعِ ايطالبٞ

تكذِٜ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يالطتؼاسات ٚاإلسػاد األنادميٞ يًطايب )أرنش قذس تذابرل -1

 طبٛع(.  أ١٦ٖٝ ايتذسٜع هلزا ايػشض يف نٌ  ايٛقت ايزٟ ٜتٛقع إٔ ٜتٛادذ خالي٘ أعلا٤

 

 طاعات اطبٛعٝا  6اىل  5تكشٜبا           

 :. َـادس ايتعًِ ٖـ

 ايهتب املكشس٠ املطًٛب١-1

1\ Watkins , Peter , Learning to Teach English: A Practical 

Introduction for New teachers. 

2\  Ur , Penny , A Course In Language Teaching , Practice 

and Theory.  

 :املشادع ايش٥ٝظ١-2

Wilga Rivers, Interactive Language Teaching .  

Wilga Rivers , Teaching Foreign Language Skills . 

Abu- Ghararah , Teaching English AS A Foreign Language : 

Procedures . Techniques And Activities. 

Hassn , Ali Saud , Methodology Of Teaching English . 

Gebhard, Jery , Teaching English as a Foreign or Second Language 

. 

Odlin , Terence . Language Transfer: Cross linguistic Influence in 

Language Learning .  

 , ايتكاسٜش,...اخل( )أسفل قا١ُ٥ بٗا( اييت ٜٛؿ٢ بٗا )اجملالت ايع١ًُٝ ايهتب ٚ املشادع-3
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Modern Language Journal. 

Terrel , T. A natural approach to Second language Acquisition.  

Wallace M . Training Foreign language Teachers. 

Elaine, Tarone, Focus On The Language Learner. 

Finocchiaro , Mary, Teaching English AS A Second Language , A 

basic Manual of Teaching Practices Derived From Years of 

Successful  Class Room Experiences and Supervision . 

 :اقع اإلْذلْت...اخلاملشادع اإليهذل١ْٝٚ, َٛ-4

َٛاد تع١ًُٝٝ أخش٣ َجٌ ايدلاَر املعتُذ٠ ع٢ً اؿاطب اآليٞ/األططٛاْات املذف١, ٚاملعاٜرل -5

 :ال تٛدذ/ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ ايف١ٝٓ

 :املشافل ايالص١َٚ . 

بّٝٔ َتطًبات  املكشس ايذساطٞ  مبا يف ريو سذِ فـٍٛ ايذساط١ ٚاملدتدلات )أٟ: عذد املكاعذ داخٌ 

 ايفـٍٛ ايذساط١ٝ ٚاملدتدلات, ٚعذد أدٗض٠ اؿاطب اآليٞ املتاس١...إخل(.  

 طايب أٚ طايب١ ٜٚٛدذ بٗا نُبٝٛتش ٚدٗاص عشض 20 -5قاع١ تظتٛعب 

 :احملاكشات, املدتدلات,...اخل(ت )قاعا باْٞامل-1

 قاع١ تظتٛعب ايعذد ايزٟ أػشت ايٝ٘

 :َـادس اؿاطب اآليٞ-2

 طبٛس٠ تفاع١ًٝ  \دٗاص نُبٝٛتش َٚع٘ دٗاص عشض 

 :سفل قا١ُ٥ بٗا(أ١, أرنشٖا, أٚ خاؿ دل١ٜىل ػٗٝضات كإـادس أخش٣ )سذدٖا...َجٌ: اؿاد١ َ-3

 يٝظت َطًٛب١ 

 تكِٝٝ املكشس ايذساطٞ ٚعًُٝات تطٜٛشٙ  . ص

 :اطذلاتٝذٝات اؿـٍٛ ع٢ً ايتػز١ٜ ايشادع١ َٔ ايطالب غـٛق فعاي١ٝ ايتذسٜع -1
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 ْتا٥ر ايطالب ٚايطايبات  \تفاعٌ ايطالب َع املاد٠  \َٔ ايطالب ٚايطايبات بٛاطط١ اطتبا١ْ تكِٝٝ 

 :ايتذسٜع َٔ قبٌ املذسغ أٚ ايكظِ اطذلاتٝذٝات أخش٣ يتكِٝٝ ع١ًُٝ -2

 ْتا٥ر ٚسذ٠ ايكٝاغ بايه١ًٝ عٓذ تكِٝٝ املذسغ أٚ َٔ قبٌ ايكظِ ٚبطشٜك١ طش١ٜ

 :عًُٝات تطٜٛش ايتذسٜع -3

سلٛس املؤمتشات ٚايٓذٚات يف  \ايكشا٠٤ املتٛاؿ١ً  عٔ فاٍ ايتذسٜع ٚخاؿ١ تذسٜع ايًػ١ االلًٝض١ٜ 

 ًػ١ االلًٝض١ٜ ٚسؾ َتـ١ً بتذسٜع اي \ْفع اجملاٍ 

عُاٍ ايطًب١ أب ) َجٌ: تذقٝل تـشٝح ع١ٓٝ َٔ عًُٝات ايتشكل َٔ َعاٜرل اإللاص يذ٣ ايطاي-4

َع طاقِ بٛاطط١ َذسطني  َظتكًني, ٚايتبادٍ بـٛس٠ دٚس١ًٜ يتـشٝح االختباسات أٚ ع١ٓٝ َٔ ايٛادبات 

 :تذسٜع َٔ َؤطظ١ أخش٣(

 سايٝا َجٌ ٖزا ايٓٛع َٔ ايتشكل غرل َٛدٛد ٚػدـٝا َٔ املؤٜذٜٔ يتطبٝك٘ ٚتٛدذ اَها١ْٝ . 

 :كشس ايذساطٞ ٚايتدطٝط يتطٜٛشٖاؿف إدشا٤ات ايتدطٝط يًُشادع١ ايذٚس١ٜ ملذ٣ فعاي١ٝ  امل-5

ايبشح ايذا٥ِ عٔ ايهتب اؾذٜذ٠ ٚنزيو ايذٚسٜات املتدــ١ يف  \املشادع١ ايذا١ُ٥ يًُشت٣ٛ 

  \         ELT    English Language Journal             ,١تذسٜع ايًػ١ االلًٝضٜ

TESoL Journal   
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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة

 منٛرز تٛؿٝف َكشس دساطٞ

  داَع١ أّ ايكش٣    :املؤطظ١

 قظِ املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع –ايذلب١ٝ ن١ًٝ : ايه١ًٝ/ايكظِ 

 أ(ايتعشٜف باملكشس ايذساطٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ :

 (يف اإلػشاف ايذلب1ٟٛدساط١ َظتك١ً ) 2-2070730اطِ ٚسَض املكشس ايذساطٞ:  .1

 عذد ايظاعات املعتُذ٠:  ) طاعتإ ( .2

 ايدلْاَر أٚ ايدلاَر ايزٟ ٜكذّ كُٓ٘ املكشس ايذساطٞ.  .3

 فشع اإلػشاف ايذلبٟٛ ( –املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع ) ايذنتٛساٙ يف 

 اطِ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع املظؤٍٚ عٔ املكشس ايذساطٞ:  .4

 أ.د. طًُٝإ بٔ قُذ ايٛابًٞ        

 أ.د. كٝف اهلل بٔ عٛاض ايجبٝيت       

 ايظ١ٓ أٚ املظت٣ٛ األنادميٞ ايزٟ ٜعط٢ فٝ٘ املكشس ايذساطٞ: ) َشس١ً ايذنتٛساٙ (  .5

االػاٖات اؿذٜج١ يف اإلػشاف ايذلبٟٛ ,  -731املتطًبات ايظابك١ هلزا املكشس)إٕ ٚدذت(: )  .6

 ايتذسٜب أثٓا٤ اـذ١َ ( -732

 (2دساط١ َظتك١ً يف اإلػشاف ايذلبٟٛ ) – 730املتطًبات اآل١ْٝ هلزا املكشس )إٕ ٚدذت(: )  .7

 

ايتع١ًُٝٝ: ) داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝع َٛقع تكذِٜ املكشس إٕ مل ٜهٔ داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝع يًُؤطظ١  .8

 بايعابذ١ٜ ( –يه١ًٝ ايذلب١ٝ 
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  ب( األٖذاف:

 ٚؿف َٛدض يٓتا٥ر ايتعًِ األطاط١ٝ يًطًب١ املظذًني يف املكشس:-1

ٜٛظف َعاسف٘ َٚٗاسات٘ ايبشج١ٝ مبـادس املعًَٛات املشتبط١ باملٛكٛعات احملذد٠ َٔ قبً٘ يف  -1

 اإلػشاف ايذلبٟٛ . 

خط١ َٓٗذ١ٝ َب١ٝٓ ع٢ً اطذلاتٝذٝات كتاس٠ ألٟ َٛكٛع يف اإلػشاف متهٓ٘ َٔ ٚكع  -2

 ايذلبٟٛ .

ٜفِٗ طبٝع١ األطايٝب اإلسـا١ٝ٥ , ٚبإَهاْ٘ تطبٝكٗا ٚؼًًٝٗا عٓذَا حيتاز إىل  -3

 اطتدذاَٗا .

 متهٓ٘ َٔ َٛانب١ ايتطٛسات ٚايتكٓٝات اؿذٜج١ ٚتفاعً٘ َعُٗا بهفا٠٤ عاي١ٝ . -4

 

 املكشس ايذساطٞ .  ٓفٝزٖا يتطٜٛش ٚؼظني ؿف بإجياص أ١ٜ خطط ٜتِ ت-2

االطتفاد٠ َٔ املٛاقع اإليهذل١ْٝٚ رات ايتٛثٝل  -2اطتدذاّ عشٚض ايبٛسبٜٛٓت   -1

بٓا٤ ػشان١ َع املٛاقع  -3اؾٝذ يًُعًَٛات يًشفاظ ع٢ً سكٛم املًه١ٝ ايفهش١ٜ 

  تعُِٝ اطتدذاّ ايدلٜذ اإليهذلْٚٞ .  -4اإليهذل١ْٝٚ املشتبط١ بإداسات اإلػشاف ايذلبٟٛ  

)َالسع١: ٜٓبػٞ إسفام تٛؿٝف عاّ يف االطتُاس٠ املظتدذ١َ يف ايٓؼش٠ تٛؿٝف املكشس ايذساطٞ ز( 

 ايتعشٜف١ٝ أٚ ايذيٌٝ (.  

 املٛكٛعات اييت  ٜٓبػٞ تٓاٚهلا:-1

عذد  قا١ُ٥ املٛكٛعات

 األطابٝع

طاعات 

 ايتذسٜع 

 ايتعشٜف باملكشس , َٔ سٝح أٖذاف٘ , َٚفشدات٘ , ٚأطايٝب تكٛمي٘ . -

 اختٝاسٖا َٔ قبٌ ايذاسطني , بعذ تٓكٝشٗا .ؼذٜذ املٛكٛعات املشاد  -

 طاعتإ 1

االتفام ع٢ً اـطٛات ٚاألطايٝب اييت جيب أتباعٗا عٓذ تٓاٚهلا  -

 يًُٛكٛع املدتاس .

 طاعتإ 1

 طاعتإ 1 تٛصٜع تًو املٛكٛعات ع٢ً ايذاسطني بٓا٤ ع٢ً اختٝاسِٖ َٚٝٛهلِ . -

 طاعتإ 1 ايذاسغ . ؼذٜذ االطذلاتٝذٝات يهٌ َٛكٛع مت اختٝاسٙ َٔ قبٌ -

كبط ايهٝف١ٝ اييت متهٔ ايذاسغ َٔ ؼذٜذ أٖذاف , ٚأط١ً٦ ,  -

 ٚأ١ُٖٝ املٛكٛع ايزٟ مت اختٝاسٙ .

 طاعتإ 1
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 ؼذٜذ املفاِٖٝ املشتبط١ بهٌ َٛكٛع . -

ؼذٜذ ايعٓاٜٚٔ ايفشع١ٝ  يهٌ َٛكٛع , َع َشاعا٠ تٓعُٝٗا , ٚتبٜٛبٗا  -

. 

 طاعتإ 1

 طاعتإ 1 , بٗذف ؼذٜذ األدبٝات رات ايعالق١ . االْتكاٍ إىل َهتب١ ايه١ًٝ -

 طاعتإ 1 االْتكاٍ إىل َهتب١ اؾاَع١ , بٗذف مجع املعًَٛات اييت مت ؼذٜذٖا . -

تٓعِٝ , ٚؼًٌٝ املعًَٛات اييت مت مجعٗا , ٚسؿذٖا  يف بطاقات  -

 َظتك١ً , ٚتشقُٝٗا ٚتبٜٛبٗا يظٗٛي١ االطتفاد٠ َٓٗا .

 طاعتإ 1

 طاعتإ 1 ملا مت الاصٙ , عٔ طشٜل ٚسػ١ تع١ًُٝٝ .تػز١ٜ سادع١  -

 طاعتإ 1 ايتذسٜب ع٢ً ايهٝف١ٝ املؤد١ٜ إىل نتاب١ ايتكاسٜش املشتبط١ باملٛكٛع. -

 طاعتإ 1 االتفام ع٢ً ؼذٜذ خطٛات املٓٗذ١ٝ ايبشج١ٝ يهٌ َٛكٛع . -

ايتذسٜب ع٢ً إدخاٍ املعًَٛات اجملُع١ يف اؿاطب اآليٞ , يهٌ  -

 َٛكٛع مت اختٝاسٙ . 

 طاعتإ 1

تـُِٝ اؾذاٍٚ املشتبط١ بهٌ َٛكٛع , ٚعشض ْتا٥ذٗا ٚتفظرلٖا  -

 َٚٓاقؼتٗا

 طاعتإ 1

تذسٜب ايذاسغ ع٢ً ايهٝف١ٝ اييت متهٓ٘ َٔ اطتدالق ايٓتا٥ر ,  -

 ١ يهٌ َٛكٛع . ٚٚكع ايتٛؿٝات , ٚاملكذلسات املٓاطب

 طاعتإ 1

 طاعتإ 1 االختباس ايٓٗا٥ٞ -

 

   َهْٛات املكشس ايذساطٞ )إمجايٞ عذد طاعات ايتذسٜع يهٌ فـٌ دساطٞ(: -2

 احملاكش٠:

 أسبوع 10ساعة *  3

عًُٞ/َٝذاْٞ/       املدتدل َاد٠  ايذسغ:

 تذسٜيب

 أخش٣:

 اختبار نهائً 3

 

طاعات دساط١ خاؿ١ إكاف١ٝ/طاعات ايتعًِ املتٛقع إٔ ٜظتٛفٝٗا ايطايب أطبٛعًٝا. )ٜٓبػٞ إٔ -3
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 ميجٌ ٖزا املتٛطط يهٌ فـٌ دساطٞ ٚيٝع املطًٛب يهٌ أطبٛع(: 

 ( طاع١ ع٢ً َذاس ايفـٌ ايذساطٞ .30( طاع١ َهتب١ٝ  + )1) 

 

 تطٜٛش ْتا٥ر ايتعًِ يف  كتًف فاالت ايتعًِ  -4

 بّٝٔ يهٌ َٔ فاالت ايتعًِ املب١ٓٝ أدْاٙ َا ًٜٞ: 

 َٛدض طشٜع يًُعاسف أٚ املٗاسات اييت ٜظع٢ املكشس ايذساطٞ إىل تُٓٝتٗا . 

  .تٛؿٝف الطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يف  املكشس ايذساطٞ بػ١ٝ تطٜٛش تًو املعاسف أٚ املٗاسات 

  .ٞايطشم املتبع١ يتكِٜٛ ايطايب يف املكشس ايذساطٞ يتكِٝٝ ْتا٥ر ايتعًِ يف ٖزا اجملاٍ ايذساط  

                                                                                                                                                                                                                                                املعاسف:                                                                                                                      . أ

 تٛؿٝف يًُعاسف املشاد انتظابٗا:-1

 = تعشٜف٘ بايهٝف١ٝ اييت ٜتِ فٝٗا اْتكا٤ املٛكٛعات رات األ١ُٖٝ .

 ٛكٛعات رات ايعالق١ .= إنظاب٘ َٗاس٠ االطتكـا٤ ٚخطٛات٘ يف فاٍ ؼذٜذ امل

 = إنظاب٘ َٗاس٠ االختٝاس املب١ٝٓ ع٢ً َٝٛي٘ .

 = ٚقٛف٘ ع٢ً َفّٗٛ االطذلاتٝذٝات ٚتٓٛعٗا , ٚنٝف١ٝ اطتدذاَٗا .

 = إنظاب٘ َٗاس٠ ؿٝاغ١ األط١ً٦ , ٚنٝف١ٝ سبطٗا بأٖذاف  ٚأ١ُٖٝ املٛكٛع ايزٟ مت اختٝاسٙ .

 ٚتبٜٛبٗا .= إنظاب٘ َٗاس٠ مجع املعًَٛات ٚتٓعُٝٗا , 

 = نٝف١ٝ اطتدذاّ املٓاقؼ١ , ٚأطًٛب اإلقٓاع َع بك١ٝ ايذاسطني .

 = ٚقٛف٘ ع٢ً َـادس ايتعًِ رات ايعالق١ .

 = نٝف١ٝ اطتدذاَ٘ يألطايٝب اإلسـا١ٝ٥ رات ايعالق١ .

 = إنظاب٘ َٗاسات ايتشًٌٝ ٚايعشض ٚايتفظرل يًٓتا٥ر َٚٓاقؼتٗا .

 ١ُٝٓ تًو املعاسف: اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت-2

 طشٜك١ احملاكش٠ . -

 طشٜك١ املٓاقؼ١ . -

 اطتدذاّ ايٛسؾ ايتع١ًُٝ . -

 اطتدذاّ أطايٝب ايتعًِ ايزاتٞ َٔ خالٍ االْذلْت . -

 طشم تكِٜٛ املعاسف املهتظب١:-3

 تكِٝٝ أٚسام ايعٌُ ٚايٛادبات . -

 تكِٝٝ املٛكٛع ايزٟ مت اختٝاسٙ َٔ قبٌ ايذاسغ . -
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 َٚكايٞ (٣ –اختباس ؼـًٝٞ )َٛكٛعٞ  -

 املٗاسات اإلدسان١ٝ:  . ب

تٛؿٝف يًُٗاسات اإلدسان١ٝ املشاد تُٓٝتٗا: ) َٗاس٠ ايكشا٠٤ ايٓاقذ٠ , َٗاسات ايتفهرل ايعًٝا , -1

 َٗاس٠ عشض املعًَٛات ٚؼًًٝٗا ٚتفظرلٖا , ٚاطتٓباط ايٓتا٥ر املفٝذ٠ ( .

ايعـف ايزٖين / ايبشح اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات: ) -2

 ٚاالنتؼاف/ ايتؼدٝف ٚايعالز , ايتعًِ ايٓؼط ( .

طشم تكِٜٛ املٗاسات اإلدسان١ٝ يذ٣ ايطالب: ) املٓاقؼ١ ٚاؿٛاس , ايتكِٜٛ ايزاتٞ , تكِٜٛ -3

 ايعشٚض اإليهذل١ْٝٚ ٚاألدا١ٝ٥ ايتطبٝك١ٝ ( .

 . ز.  َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚ ؼٌُ املظؤٚي١ٝ: 

 ملٗاسات ايعالقات ايؼدـ١ٝ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ املطًٛب تطٜٛشٖا: ٚؿف-1

) سظٔ االطتُاع ٚاإلْـات , اؿٛاس , ٚايتكِٜٛ ايزاتٞ , ٚايعٌُ نفشٜل ٚاسذ ٚاسذلاّ اآلخشٜٔ َع 

 ( .ؼٌُ املظ٦ٛي١ٝ نأطتار َشاقب يهٌ َا ٜذٚس يف ايكاع١ 

 

اطذلاتٝذٝات ايتعًِٝ املظتدذ١َ يف تطٜٛش ٖزٙ املٗاسات: ) املٓاقؼ١ ٚاؿٛاس , املؼاسن١ يف -2

األعُاٍ ايفشد١ٜ ٚاؾُاع١ٝ , َٓاقؼ١ ايظًٛنٝات املدتًف١ َع ؼًٌٝ املٛاقف , اطتدذاّ ايُٓزد٘ 

 ٚايعـف ايزٖين ( .  

 

ظؤٚي١ٝ يذ٣ ايطالب: )املالسع١ طشم تكِٜٛ َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ امل-3

املك١ٓٓ , اطتدذاّ قٛا٥ِ ايشؿذ ٚطًِ ايتكذٜش , ؼذٜذ األدٚاس املٓاط١ بهٌ داسغ َع َالسع١ 

 ايعالقات ايؼدـ١ٝ أثٓا٤ مماسطتِٗ يألْؼط١ اؾُاع١ٝ املشتبط١ باملكشس ( .

 د. َٗاسات ايتٛاؿٌ, ٚتك١ٝٓ املعًَٛات, ٚاملٗاسات ايعذد١ٜ:  

يًُٗاسات املشاد تُٓٝتٗا يف ٖزا اجملاٍ: ) ايتٛاؿٌ َع ايذاسطني ع٢ً اإلْذلْت , َٗاس٠ تٛؿٝف -1

االتـاٍ ايؼفٗٞ ٚايهتابٞ , اطتدذاّ ػبهات املعًَٛات َٚـادس ايتعًِ إلثشا٤ قاٚس املكشس َٔ 

 ايٓاس١ٝ ايٓعش١ٜ ٚايتطبٝك١ٝ ( .

اطتدذاّ ايتعًِ االيهذلْٚٞ , تفاعٌ اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات: ) -2

ايذاسطني َع َٛقعٞ عٔ طشٜل ايدلٜذ االيهذلْٚٞ , تؼذٝع ايذاسطني تهًٝفاتِٗ ع٢ً ايبٛسبٜٛٓت , 

 األْؼط١ ايتطبٝك١ٝ ( .

طشم تكِٜٛ املٗاسات ايعذد١ٜ َٚٗاسات ايتٛاؿٌ يذ٣ ايطالب: ) ايتٛاؿٌ َع ايذاسطني باطتدذاّ -3

 ٜج١ , اطتدذاّ اؾٛاٍ , اؿٛاس ٚاملٓاقؼ١ ( .ايتكٓٝات ايتع١ًُٝٝ اؿذ
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 ٖـ. املٗاسات اؿشن١ٝ ايٓفظ١ٝ )إٕ ٚدذت(:

تٛؿٝف يًُٗاسات اؿشن١ٝ ايٓفظ١ٝ املشاد تُٓٝتٗا َٚظت٣ٛ األدا٤ املطًٛب: ) يعب األدٚاس , -1

 ايضٜاسات املٝذا١ْٝ ( .

املٓاقؼ١ ٚاؿٛاس , ايعشٚض اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات: ) -2

 االيهذل١ْٝٚ  ( .

طشم تكِٜٛ املٗاسات اؿشن١ٝ ايٓفظ١ٝ يذ٣ ايطالب: ) املالسع١ املباػش٠ , اختباسات املٛاقف -3

 اختباسات األدا٤ ( .

 . دذٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطالب خالٍ ايفـٌ ايذساطٞ:5

١َُٗ ايتكِٜٛ )نتاب١ َكاٍ, اختباس, َؼشٚع مجاعٞ,  ايتكِٜٛ

 اختباس ْٗا٥ٞ...اخل(

األطبٛع 

 احملذد ي٘

ْظبت٘ َٔ 

ايتكِٜٛ 

 ايٓٗا٥ٞ

 %10 ايجاْٞ نتاب١ تكشٜش عٔ املٛكٛع ايزٟ مت اختٝاسٙ َٔ قبٌ ايذاسغ 1

خط١ عج١ٝ َتها١ًَ َٔ سٝح ؿٝاغ١ أط١ً٦ ايذساط١ ,  2

 ٚؼذٜذ أٖذافٗا ٚأُٖٝتٗا , ٚتعشٜف َفاُٖٝٗا .

( َٔ3-6) 30% 

 % 5  ( 8-7)  املٝذا١ْٝ يًُهتب١ , َٚهاتب اإلػشاف ايذلبٟٛايضٜاسات  3

 % 5 ايتاطع مجع املعًَٛات ٚتٓعُٝٗا ٚتبٜٛبٗا ٚسؿذٖا ع٢ً بطاقات 4

تكذِٜ ًَدف يٓتا٥ر ايذساط١ بعذ انتُاهلا َٔ قبٌ نٌ  5

 داسغ .

( َٔ10-

15 ) 

10 % 

 % 40 ( 16)    االختباس ايٓٗا٥ٞ 6

 د. ايذعِ ايطالبٞ:

تذابرل تكذِٜ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يالطتؼاسات ٚاإلسػاد األنادميٞ يًطايب )أرنش قذس -1

 ايٛقت ايزٟ ٜتٛقع إٔ ٜتٛادذ خالي٘ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع هلزا ايػشض يف نٌ أطبٛع(.  

 ايظاعات املهتب١ٝ املدــ١ يًُكشس       طاع١  -

 ايتٛاؿٌ باؾٛاٍ عٓذ اطتفظاس ايذاسغ اطبٛعٝا -
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 َـادس ايتعًِ:ٖـ . 

 ايهتب املكشس٠ املطًٛب١: -1

 ٖت( قلاٜا يف اإلػشاف ايذلبٟٛ , األسدٕ ,عُإ : داس ايبؼرل .1418طافؽ , قُٛد ) -1

ّ( اإلػشاف ايذلبٟٛ َفاُٖٝ٘ أٖذاف٘  أطظ٘ أطايٝب٘ , األسدٕ , 2005ايطعاْٞ , سظٔ ) -2

 عُإ : داس ايؼشٚم .

ايذلبٟٛ منارد٘ ايٓعش١ٜ ٚتطبٝكات٘ ايع١ًُٝ ّ( اإلػشاف 2005عطاسٟ , عاسف , ٚآخشٕٚ ) -3

 ايهٜٛت :َهتب١ ايفالح يًٓؼش ٚايتٛصٜع .

 املشادع ايش٥ٝظ١: -2

,  spssٖـ( ايتشًٌٝ اإلسـا٥ٞ يًبٝاْات باطتدذاّ بشْاَر 1424ابٛ عالّ , سدا٤ قُٛد ) -1

 َـش ايكاٖش٠ : داس اؾاَعات يًٓؼش .

يبشح ايعًُٞ , تـُِٝ ايبشح ٚايتشًٌٝ ٖـ( َٓاٖر ا1427ايبطؽ , قُذ ٚيٝذ , ٚآخش ) -2

 اإلسـا٥ٞ , عُإ : داس املظرل٠ يًٓؼش ٚايتٛصٜع ٚايطباع١ .

 ايهتب ٚ املشادع اييت ٜٛؿ٢ بٗا : -3

داَع١ أّ ايكش٣ , ف١ً املٓاٖر ٚاإلػشاف ايذلبٟٛ , تـذسٖا مجع١ٝ املٓاٖر ٚاإلػشاف  -1

 ايذلبٟٛ  , َه١ املهش١َ .

ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ ٚايٓفظ١ٝ , َعٗذ ايبشٛخ ٚايذلاخ اإلطالَٞ , َه١ داَع١ أّ ايكش٣ , ف١ً  -2

 املهش١َ .

 املشادع اإليهذل١ْٝٚ, َٛاقع اإلْذلْت :-4

م( شؤون تربوٌة , الشبكة العالمٌة :                                        3552دعبول , محمود )

webs.com/affair.htm50http://bayan.  

                   :ّ( َظتؼاس تطٜٛش املؼشٚعات :                        2006ايػٓاّ إبشاِٖٝ ) -1

4223http://www.kenanaonline>com/page/  

    

املذف١, ٚاملعاٜرل /ايًٛا٥ح َٛاد تع١ًُٝٝ أخش٣ َجٌ ايدلاَر املعتُذ٠ ع٢ً اؿاطب اآليٞ/األططٛاْات -5

 ايتٓع١ُٝٝ ايف١ٝٓ:

 ( http;//www.moe.gov.sa –) َٛقع ٚصاس٠ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ  

 

  

http://bayan.50webs.com/affair.htm
http://bayan.50webs.com/affair.htm
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 ٚ . املشافل ايالص١َ:

بّٝٔ َتطًبات  املكشس ايذساطٞ  مبا يف ريو سذِ قاعات ايذساط١ ٚاملدتدلات )أٟ: عذد املكاعذ داخٌ ايكاعات 

 ايذساط١ٝ ٚاملدتدلات, ٚعذد أدٗض٠ اؿاطب اآليٞ املتاس١...إخل(.  

 ( َكاعذ 10-20َٔ )  

 املباْٞ )قاعات احملاكشات, املدتدلات,...اخل(:-1

 فٗض٠ بأدٗض٠ ايعشض ( .) َععِ قاعات احملاكشات 

 َـادس اؿاطب اآليٞ:-2

 ) َععِ األدٗض٠ بايه١ًٝ َشتبط١ باؿاطب اآليٞ باؾاَع١ , مبا فٝٗا َـادس ايتعًِ ( .  

 َـادس أخش٣ )سذدٖا...َجٌ: اؿاد١ إىل ػٗٝضات كدل١ٜ خاؿ١, أرنشٖا, أٚ أسفل قا١ُ٥ بٗا(:-3

 ايتذسٜع .أْؼا٤ َعاٌَ يتطبٝكات ايتذسٜب ع٢ً َٛاقف  -1

 أْؼا٤ َعاٌَ يتٓفٝز ايتذسٜع املـػش , ٚتذسٜب املؼشفني ايذلبٜٛني ع٢ً تٓفٝز ايذسٚغ ايُٓٛرد١ٝ . -2

 ص.  تكِٝٝ املكشس ايذساطٞ ٚعًُٝات تطٜٛشٙ 

 اطذلاتٝذٝات اؿـٍٛ ع٢ً ايتػز١ٜ ايشادع١ َٔ ايطالب غـٛق فعاي١ٝ ايتذسٜع :-1

اؾاَع١ ع٢ً ايذاسطني يًشـٍٛ ع٢ً تػز١ٜ سادع١ يف ايفـٌ ايذساطٞ ) تٛصٜع بطاق١ ايتكِٜٛ املعذ٠ َٔ قبٌ 

 ايتايٞ ( .

 اطذلاتٝذٝات أخش٣ يتكِٝٝ ع١ًُٝ ايتذسٜع َٔ قبٌ املذسغ أٚ ايكظِ :-2

) ّٜ كّٛ ٖزا املكشس َٔ قبٌ ايذاسطني ع٢ً َٛقع اؾاَع١ , ٚع٢ً َذسغ املكشس سح ايذاسطني ع٢ً املٛكٛع١ٝ 

 ٢ً اإلجيابٝات ٚايظًبٝات , يتشظني األدا٤ َظتكباًل ( .عٓذ ايتكِٜٛ يًٛقٛف ع

 عًُٝات تطٜٛش ايتذسٜع :-3

ايتفاعٌ َع املٛاقع اإليهذل١ْٝٚ املتدــ١ ملٛانب١ اؾذٜذ يف فاٍ طشم ايتذسٜع  -1

 ٚاطذلاتٝذٝات٘ املتعذد٠ .

 االطالع ع٢ً اؾذٜذ يف فاٍ اإلػشاف ايذلبٟٛ َٔ َـادس ايتعًِ املتٓٛع١ . -2
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 املؼاسن١ ايفعاي١ يف سلٛس بعض املؤمتشات ٚايٓذٚات املتدــ١ يف ايذاخٌ ٚاـاسز . -3

 االطتُشاس يف أدشا٤ ايبشٛخ , َٚتابع١ تطبٝكاتٗا يف َٝذإ اإلػشاف ايذلبٟٛ . -4

عًُٝات ايتشكل َٔ َعاٜرل اإللاص يذ٣ ايطايب ) َجٌ: تذقٝل تـشٝح ع١ٓٝ َٔ أعُاٍ ايطًب١ بٛاطط١ -4

َظتكًني, ٚايتبادٍ بـٛس٠ دٚس١ًٜ يتـشٝح االختباسات أٚ ع١ٓٝ َٔ ايٛادبات َع طاقِ تذسٜع َٔ َذسطني  

 َؤطظ١ أخش٣(:

 ) تبادٍ اـدل٠ بٝين ٚبني صَال٤ امل١ٓٗ , عٔ طشٜل تبادٍ تذسٜع املكشس , ٚتـشٝح ايٛادبات باإلكاف١ 

 إىل تكاطِ ٚكع االختباسات ٚتـشٝشٗا ( .

 ُشادع١ ايذٚس١ٜ ملذ٣ فعاي١ٝ  املكشس ايذساطٞ ٚايتدطٝط يتطٜٛشٖا:ؿف إدشا٤ات ايتدطٝط يً-5

قبٌ ْٗا١ٜ ايفـٌ ايذساطٞ بأطبٛع , أطًب َٔ ايذاسطني تكِٜٛ األدا٤ يًُكشس مبٛكٛع١ٝ  َٔ سٝح 

نفا١ٜ احملت٣ٛ , ٚطشٜك١ تكذمي٘ , ٚأٟ َٔ املفشدات اييت ؼتاز إىل تػط١ٝ أنجش , ٚأٟ َٔ 

ٜت٢ُٓ أكافتٗا , ٚؼذٜذ اـطٛط ايعشٜل١ يتطٜٛش ٖزا املكشس . َٚٔ  املفشدات اييت نإ ايذاسغ

 ٖزا املٓطًل , تتِ االطتفاد٠ َٔ ْكذ ٚتكِٜٛ ايذاسطني , إعاد٠ ايتدطٝط يتطٜٛش ٖزا املكشس .
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  المملكة العربٌة السعودٌة

 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 دساطٞتٛؿٝف َكشس منٛرز 
 

 

  داَع١ أّ ايكش٣ :املؤطظ١

 املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع –ايذلب١ٝ : ايه١ًٝ/ايكظِ 

 :ايتعشٜف باملكشس ايذساطٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ أ(

 760 (1دساطات َظتك١ً ف٢ طشم تذسٜع املٛاد االدتُاع١ٝ)اطِ ٚسَض املكشس ايذساطٞ: 

  2عذد ايظاعات املعتُذ٠: 

 ٟ ٜكذّ كُٓ٘ املكشس ايذساطٞ. زايدلْاَر أٚ ايدلاَر اي

 بشْاَر ايذنتٛساٙ ف٢ املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع)َٛاد ادتُاع١ٝ(.

  :اطِ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع املظؤٍٚ عٔ املكشس ايذساطٞ

 أ.د.كٝف اهلل بٔ عٛاض ايجبٝيت    )طالب(

 )طالب(          طعٝذ بٔ قُذ عاطف.د.أ 

 )طالب(             بٓذش بٔ ؿاحل فٛصٟ.د

 )طالب(            ايعُرلٟبٔ عًٞ  ذـٗـف.د

 )طالب(             دٛاسْ٘ بٔ أمحذ ع٢ً.د

 د.ٚداد بٓت َـًح األْـاسٟ       )طايبات(

 د.فاٜض٠ بٓت فاسٚم بظْٝٛٞ          )طايبات(

   :املكشس ايذساطٞ املظت٣ٛ األنادميٞ ايزٟ ٜعط٢ فٝ٘ايظ١ٓ أٚ 

 َشس١ً ايذنتٛساٙ

 : هلزا املكشس)إٕ ٚدذت(بك١ املتطًبات ايظا
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 :املتطًبات اآل١ْٝ هلزا املكشس )إٕ ٚدذت(

 طشم تذسٜع َٛاد ادتُاع١ٝ 765

داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝظٞ يه١ًٝ  :يًُؤطظ١ ايتع١ًُٝٝ س إٕ مل ٜهٔ داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝعَٛقع تكذِٜ املكش

 ايذلب١ٝ بايعابذ١ٜ يطالب + َب٢ٓ ايضاٖش يطايبات

  :األٖذافب( 

 يٓتا٥ر ايتعًِ األطاط١ٝ يًطًب١ املظذًني يف املكشس: ٚؿف َٛدض-1

القدرة عمى تحميل ونقد البحوث والدراسات المرتبطة بمناىج وطرق تدريس المواد  .32
 االجتماعية.

القدرة عمى توظيف المعارف والميارات البحثية في وضع خطة بحثية في احد  .33
 الموضوعات البحثية في مجال المواد االجتماعية.

عمى تصميم وبناء األدوات البحثية ذات العالقة بمناىج وطرق تدريس القدرة  .34
 المواد االجتماعية.

 فيم طبيعة األساليب اإلحصائية وتطبيقاتيا في مجال تخصصو . .35
 

 :س ايذساطٞ املكش ؿف بإجياص أ١ٜ خطط ٜتِ تٓفٝزٖا يتطٜٛش ٚؼظني  -2

 اطتدذاّ املٛاقع اإليهذل١ْٝٚ رات ايعالق١ مبذاٍ ؽــ٘ بهفا٠٤ ٚفاع١ًٝ .  8

 اطتدذاّ عشٚض ايبٛسبٜٛٓت. 9

)َالسع١: ٜٓبػٞ إسفام تٛؿٝف عاّ يف االطتُاس٠ املظتدذ١َ يف ايٓؼش٠ املكشس ايذساطٞ  تٛؿٝفز( 

 ايتعشٜف١ٝ أٚ ايذيٌٝ (.  

 :املٛكٛعات اييت  ٜٓبػٞ تٓاٚهلا -1

عذد  املٛكٛعاتقا١ُ٥ 

 األطابٝع

طاعات 

 ايتذسٜع 

 2 1 تقديم المقرر لمطالب والتعريف بأىدافو ومفرداتو وأساليب تقويمو . -

 8 4معايير تحميل ونقد البحوث والدراسات العممية وتطبيقاتيا عمى مجموعة من  -
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 البحوث والدراسات المختارة.
بحثية في مناىج وطرق توظيف المعارف والميارات البحثية في إعداد خطة  -

 تدريس االجتماعيات.
3 6 

 2 1 تغذية راجعة لما تم انجازه. -

 2 2 تصميم وبناء أدوات البحث. -

 4 2 إجراءات تجربة البحث ومناقشة النتائج )مواقف وتطبيقات(. -

فيم طبيعية األساليب اإلحصائية وكيفية تطبيقيا في مجال البحث )مواقف  -
 وتطبيقات بحثية(

2 4 

 2 1 االختبار النيائي -

   َهْٛات املكشس ايذساطٞ )إمجايٞ عذد طاعات ايتذسٜع يهٌ فـٌ دساطٞ(:  -2

 احملاكش٠:

 أسبوع 10ساعة* 3

عًُٞ/َٝذاْٞ/       املدتدل ايذسغ:  َاد٠

 تذسٜيب

 أخش٣:

 ساعة اختبار نهائً 3

 

طاعات دساط١ خاؿ١ إكاف١ٝ/طاعات ايتعًِ املتٛقع إٔ ٜظتٛفٝٗا ايطايب أطبٛعًٝا. )ٜٓبػٞ إٔ  -3

 ميجٌ ٖزا املتٛطط يهٌ فـٌ دساطٞ ٚيٝع املطًٛب يهٌ أطبٛع(: 

 طاع١ َهتب١ٝ 2

 

 تطٜٛش ْتا٥ر ايتعًِ يف  كتًف فاالت ايتعًِ  -4

 بّٝٔ يهٌ َٔ فاالت ايتعًِ املب١ٓٝ أدْاٙ َا ًٜٞ: 

 َٛدض طشٜع يًُعاسف أٚ املٗاسات اييت ٜظع٢ املكشس ايذساطٞ إىل تُٓٝتٗا . 

 يف  املكشس ايذساطٞ بػ١ٝ تطٜٛش تًو املعاسف أٚ املٗاسات.  ظتدذ١َتٛؿٝف الطذلاتٝذٝات ايتذسٜع امل 

  .ٞايطشم املتبع١ يتكِٜٛ ايطايب يف املكشس ايذساطٞ يتكِٝٝ ْتا٥ر ايتعًِ يف ٖزا اجملاٍ ايذساط  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعاسف . ت

 :تٛؿٝف يًُعاسف املشاد انتظابٗا -1

 .معايير تحميل ونقد البحوث والدراسات العممية 
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 .إجراءات إعداد خطة بحث 
 .إجراءات تصميم وبناء أدوات البحث 
  اإلحصائية واستخداماتيا في البحوث الوصفية والتجريبية.األساليب 

  :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املعاسف-2

 .المحاضرة طريقة -

 .المناقشة طريقة -

 استخدام ورش العمل. -

 (االنترنت)الدولية المعمومات شبكة خالل من الذاتي التعمم أساليب استخدام -

 :املهتظب١طشم تكِٜٛ املعاسف -3

 (َكاي١ٝ -َٛكٛع١ٝ) ايتشـ١ًٝٝ االختباسات -

 .ايطالب تكاسٜش كِٝٝت -

 يًطالب . ايزاتٞ ايتكِٝٝ -

 .ايؼف١ٜٛ االختباسات -

 تكِٝٝ أٚسام ايعٌُ ٚايٛادبات ٚايتهًٝفات.        -

  دسان١ٝ:املٗاسات اإل . خ

  :املشاد تُٓٝتٗا دسان١ٝتٛؿٝف يًُٗاسات اإل -3

 العممية والدراسات البحوث ونقد تحميل ميارة. 
 بحث خطة إعداد ميارة. 
  المناسبة اإلحصائية األساليبميارة اختيار. 

  :ذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاساتاطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتد-2

 العصف الذىني. -
 طريقة المناقشة . -
 إستراتيجية التعمم النشط . -
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 طريقة حل المشكالت . -

  :يذ٣ ايطالب دسان١ٝطشم تكِٜٛ املٗاسات اإل -5

 أساليب التقويم الذاتي. -
 تقويم األعمال والخطط البحثية المقدمة . -

  :ز.  َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚ ؼٌُ املظؤٚي١ٝ

 ٚؿف ملٗاسات ايعالقات ايؼدـ١ٝ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ املطًٛب تطٜٛشٖا: -7

 ميارة االستماع اإليجابي. -
 ث اإليجابي.ميارة التحد -
 .والمناقشة  الحوارميارة  -
 ميارة العمل مع اآلخرين. -
 ميارة السموك التوكيدي. -
 ميارة الثقة في النفس. -
 .الذاتي التقييم ميارة -
 اطذلاتٝذٝات ايتعًِٝ املظتدذ١َ يف تطٜٛش ٖزٙ املٗاسات: -8

 المناقشة والمشاركة الجماعية. -
 إستراتيجية العصف الذىني. -
 النمذجة. -
 التعمم التعاوني. -
 :َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ يذ٣ ايطالبطشم تكِٜٛ  -9

 المالحظة المقننة. -
 استخدام قوائم الرصد لجوانب سموكية محددة. -
 استخدام سمم التقدير. -
مالحظة العالقات الشخصية وتبادل األدوار بين الطالب أثناء ممارسة األنشطة المرتبطة  -

 بالمقرر.
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   :ٚتك١ٝٓ املعًَٛات, ٚاملٗاسات ايعذد١ٜد. َٗاسات ايتٛاؿٌ, 

 :تٛؿٝف يًُٗاسات املشاد تُٓٝتٗا يف ٖزا اجملاٍ -7

 . power pointميارة تقديم عروض تقديمية  -
 ميارة استخدام البريد اإللكتروني في التواصل مع أستاذ المقرر و الزمالء. -

 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات -8

 العممي )العروض التوضيحية من جانب أستاذ المقرر(البيان  -
 النمذجة.  -
 التفاعل مع الموقع الشخصي لعضو ىيئة التدريس وعن طريق البريد اإللكتروني . -
 .power pointتشجيع الطالب عمى تقديم العروض باستخدام  -
عن المفاىيم في البحث تدريب الطالب عمى استخدام تقنية المعمومات )األنترنت(  -

 والموضوعات المرتبطة بالمقرر.
 :طشم تكِٜٛ املٗاسات ايعذد١ٜ َٚٗاسات ايتٛاؿٌ يذ٣ ايطالب -9

 التقييم الذاتي وكتابة التقارير  ووضعيا في ممف االنجاز. -
 .Power Pointتقديم عرض باستخدام   -
 مالحظة أداء باستخدام بطاقة المالحظة .  -
 خالل االنترنت.تقويم المعمومات التي حصل عمييا الطالب من  -

 :)إٕ ٚدذت( ايٓفظ١ٝ شن١ٖٝـ. املٗاسات اؿ

 :املشاد تُٓٝتٗا َٚظت٣ٛ األدا٤ املطًٛبايٓفظ١ٝ شن١ٝ تٛؿٝف يًُٗاسات اؿ -7

 ميارة التعامل مع الخرائط والصور والجداول والرسوم. -
 .العرض والتقديم لبعض الدروس ميارة  -
 :املٗاساتاطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو  -8

 البيان العممي. -
 المناقشة. -
 عروض األفالم. -
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 النمذجة.  -

 :يذ٣ ايطالبايٓفظ١ٝ شن١ٝ طشم تكِٜٛ املٗاسات اؿ -9

 اختبارات األداء. -

 بطاقات المالحظة . -

 اختبارات المواقف. -

 :. دذٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطالب خالٍ ايفـٌ ايذساط5ٞ

مجاعٞ, , َؼشٚع س١َُٗ ايتكِٜٛ )نتاب١ َكاٍ, اختبا ايتكِٜٛ

 اختباس ْٗا٥ٞ...اخل(

األطبٛع 

 احملذد ي٘

َٔ  ْ٘ظبت

ايتكِٜٛ 

 ايٓٗا٥ٞ

 %5 2 كتابة تقرير عن معايير نقد الدراسات والبحوث . 1

2 
نقد مجموعة من  البحوث والدراسات المرتبطة بمناىج 

 وطرق تدريس المواد االجتماعية.
5-8 21% 

 %5 العاشر االجتماعية.تصميم وبناء أدوات بحث في مجال المواد  3

 %11 الحادي عشر اختبار نصفى 4

السادس  االختبار النيائي 5
 عشر

51 % 

 :د. ايذعِ ايطالبٞ

تذابرل تكذِٜ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يالطتؼاسات ٚاإلسػاد األنادميٞ يًطايب )أرنش قذس ايٛقت -1

 طبٛع(.  أايزٟ ٜتٛقع إٔ ٜتٛادذ خالي٘ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع هلزا ايػشض يف نٌ 

 ساعة 2الساعات المكتبية المخصصة لممقرر                

 أسبوعيا       االستشارات واإلرشاد األكاديمي               
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 :ٖـ . َـادس ايتعًِ

 :ايهتب املكشس٠ املطًٛب١-1

 .الرياض، العبيكان. تدريس المواد االجتماعية ( : الواقعية في2119فوزى بنجر ) -11
 املٛاد تذسٜع يف اؿذٜج١ االػاٖات( :2007)اهلل عبذ داطِ قُذ طعٝذ, عاطف -11

 .ايعشب١ٝ اإلَاسات داَع١ , اإلَاسات. االدتُاع١ٝ

 طشم. االدتُاع١ٝ ايذساطات(: 2008)اهلل عبذ داطِ قُذ طعٝذ, عاطف   -12

 .ايعشبٞ ايفهش داس , ايكاٖش٠ , ٚاالطذلاتٝذٝات ايتذسٜع

 :املشادع ايش٥ٝظ١-2

 ( : التقويم البديل ، القاىرة، دار الفكر العربي.2111صالح عالم ) -19
عالم  ، (: تدريس المواد االجتماعية، القاىرة1996) وآخرون أحمد حسين المقاني -21

 الكتب.
( :مناىج الدراسات االجتماعية ،بيروت ، درا العمم 1994جودة احمد سعادة ) -21

 لمماليين.
المواد االجتماعية، األردن، دار  ي( : التخطيط لمتدريس ف1991سر الختم عثمان ) -22

 الفرقان.
مناىج التعميم العام .  يعية ف(: المواد االجتما1995خيرى عمى ابراىيم) -23

 اإلسكندرية، دار المعرفة الجامعية.

 , ايتكاسٜش,...اخل( )أسفل قا١ُ٥ بٗا( اييت ٜٛؿ٢ بٗا )اجملالت ايع١ًُٝ ايهتب ٚ املشادع-3

 :اقع اإلْذلْت...اخلاملشادع اإليهذل١ْٝٚ, َٛ-4

http://www.ssss2008.org- 

http://www.socialstudiesforkids.com- 

َٛاد تع١ًُٝٝ أخش٣ َجٌ ايدلاَر املعتُذ٠ ع٢ً اؿاطب اآليٞ/األططٛاْات املذف١, ٚاملعاٜرل -5

 :/ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ ايف١ٝٓ
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 :ٚ . املشافل ايالص١َ

بّٝٔ َتطًبات  املكشس ايذساطٞ  مبا يف ريو سذِ فـٍٛ ايذساط١ ٚاملدتدلات )أٟ: عذد املكاعذ داخٌ ايفـٍٛ 

 ايذساط١ٝ ٚاملدتدلات, ٚعذد أدٗض٠ اؿاطب اآليٞ املتاس١...إخل(.  

 :ت احملاكشات, املدتدلات,...اخل()قاعا باْٞامل -7

 :َـادس اؿاطب اآليٞ -8

 سفل قا١ُ٥ بٗا(أخاؿ١, أرنشٖا, أٚ  دل١ٜىل ػٗٝضات كإ)سذدٖا...َجٌ: اؿاد١ ـادس أخش٣ َ -9

 تكِٝٝ املكشس ايذساطٞ ٚعًُٝات تطٜٛشٙ  . ص

 :اطذلاتٝذٝات اؿـٍٛ ع٢ً ايتػز١ٜ ايشادع١ َٔ ايطالب غـٛق فعاي١ٝ ايتذسٜع -1

 المناقشة والحوار مع الطالب. .19
 مراجعة أعمال الطالب. .21
 االختبار النصفي. .21
 .ر الدراسير تقييم المقتوزيع استبيان حول  .22

 :ايتذسٜع َٔ قبٌ املذسغ أٚ ايكظِ اطذلاتٝذٝات أخش٣ يتكِٝٝ ع١ًُٝ -2

 ْتا٥ر ايطالب . -

 اطتباْ٘ ) اطتطالع ايشأٟ ( -

 :عًُٝات تطٜٛش ايتذسٜع -3

 وضع مقرر الكتر ونى موحد يسيل تداولو لجميع الطالب يمثل الحد األدنى.

ع لمتحكيم الداخمي ضيتضمن الموضوعات األصمية بعد موافقة مجمس القسم والكمية. ويخإعداد وكتاب  -
 والخارجي.

عُاٍ ايطًب١ بٛاطط١ أب ) َجٌ: تذقٝل تـشٝح ع١ٓٝ َٔ عًُٝات ايتشكل َٔ َعاٜرل اإللاص يذ٣ ايطاي-4

َع طاقِ تذسٜع َٔ َذسطني  َظتكًني, ٚايتبادٍ بـٛس٠ دٚس١ًٜ يتـشٝح االختباسات أٚ ع١ٓٝ َٔ ايٛادبات 

 َؤطظ١ أخش٣(
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 :كشس ايذساطٞ ٚايتدطٝط يتطٜٛشٖاؿف إدشا٤ات ايتدطٝط يًُشادع١ ايذٚس١ٜ ملذ٣ فعاي١ٝ  امل-5
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 واالعتماد األكادٌمًالهٌئة الوطنٌة للتقوٌم 

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

 تٛؿٝف َكشس دساطٞمنٛرز 

 داَع١ اّ ايكش٣ :املؤطظ١

 قظِ املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع –ن١ًٝ ايذلب١ٝ  :ايه١ًٝ/ايكظِ

 :ايتعشٜف باملكشس ايذساطٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ أ(

 (1) لتقنٌات ا فى مستقلة دراسة اسم ورمز المقرر الدراسً: 
 معتمدة ساعة(  3) عدد الساعات المعتمدة: 

  :ٟ ٜكذّ كُٓ٘ املكشس ايذساطٞزايدلْاَر أٚ ايدلاَر اي

 (بشْاَر ايذنتٛساٙ / طالب ٚطايبات  قظِ املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع )

  :اطِ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع املظؤٍٚ عٔ املكشس ايذساطٞ

  الٍ حي٢ٝ بٔ صنشٜا /ايذنتٛس األطتار

 . اؾٓذٟ اهلل عبذ بٓت عًٝا٤ /ايذنتٛس٠ األطتار٠

 .نٓظاس٠ عجُإ قُذ بٔ إسظإ/ ايذنتٛساالطتار 

 . عامل أمحذ بٔ إبشاِٖٝ /ايذنتٛس

  :املكشس ايذساطٞ املظت٣ٛ األنادميٞ ايزٟ ٜعط٢ فٝ٘ايظ١ٓ أٚ 

 ايشابع  املظت٣ٛ

 :بك١ هلزا املكشس)إٕ ٚدذت(املتطًبات ايظا

 تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ .َكشس إداس٠ بشاَر 

  :املتطًبات اآل١ْٝ هلزا املكشس )إٕ ٚدذت(

 ال ٜٛدذ
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  :يًُؤطظ١ ايتع١ًُٝٝ س إٕ مل ٜهٔ داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝعَٛقع تكذِٜ املكش

 . ايتعًِٝ ٚتكٓٝات ايٛطا٥ٌ َشنض

 . ايطايبات  َكش

  :األٖذافب( 

 املكشس:ٚؿف َٛدض يٓتا٥ر ايتعًِ األطاط١ٝ يًطًب١ املظذًني يف -1

 .ايتعشف ع٢ً اؾذٜذ ف٢ ايبشٛخ ايع١ًُٝ 

 .ًِٝايذلنٝض ع٢ً ايبشٛخ ف٢ فاٍ تهٓٛيٛدٝا ايتع 

 .دساط١ اؿاد١ايت٢ تفٝذ اجملتُع 

 .ايتعشف ع٢ً نٝف١ٝ ادشا٤ ايتذاسب 

 املكشس ايذساطٞ .  ؿف بإجياص أ١ٜ خطط ٜتِ تٓفٝزٖا يتطٜٛش ٚؼظني -2

 ّايؼشح يف ايزن١ٝ ايظبٛس٠ اطتدذا . 

 ّٚاملٓاقؼ١ اؿٛاس أطًٛب اطتدذا . 

 ( .زلٓاس)  ايع١ًُٝ اؿًكات 

 يًذٗات ريو ٚسفع اجملاٍ يف ؿذست اييت اؾذٜذ٠ ايع١ًُٝ باملشادع االطتعا١ْ 

 . ٚتٛفرلٖا يتكُٝٝٗا آلخش ٚقت َٔ بايه١ًٝ املدتـ١

 عٌُ ٚسؾ  . 

 ّاملدتًف١ املعًَٛات َٚـادس باملكشس اـاؿ١ ٚاملًدـات املشادع اطتدذا . 

 .  املكشس ايذساطٞ تٛؿٝفز( 

 :املٛكٛعات اييت  ٜٓبػٞ تٓاٚهلا-1

طاعات  عذد األطابٝع قا١ُ٥ املٛكٛعات

 ايتذسٜع 

 0 2 االطالع على بعض الرسائل العلمٌة فى التخصص.

 4 3 ".النتائج,الحلول الهدف,المعلومات,المشكلة,"علمٌة لرسالة ناقدة قراءة

 4 3 .التخصصى الكتاب لمحتوى وتحلٌل  ناقدة قراءة

 0 2 ".واجراءات تجربة"العملى بالتطبٌق" العلمٌة الرسالة كتابة

 0 2 .البحثٌة وابعادها للتجربة الٌكترونى عرض

 3 1 .لالداء التقٌٌم

 3 1 االختبار النهائً 
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   َهْٛات املكشس ايذساطٞ )إمجايٞ عذد طاعات ايتذسٜع يهٌ فـٌ دساطٞ(: -2

عًُٞ/َٝذاْٞ/    :املدتدل ايذسغ:  َاد٠ احملاكش٠:

 :تذسٜيب

 أخش٣:

22 
- - 

 اختباس ْٗا٢٥    2 8

 

  طاعات دساط١ خاؿ١ إكاف١ٝ/طاعات ايتعًِ املتٛقع إٔ ٜظتٛفٝٗا ايطايب أطبٛعًٝا.-3

 َٝذا١ْٝ صٜاس٠ عٔ تكشٜش . 

 ُِٝمنٛردٞ دسغ ٚإعذاد تـ  . 

 عًُٞ عح ٚؼًٌٝ ْكذ  . 

 

 تطٜٛش ْتا٥ر ايتعًِ يف  كتًف فاالت ايتعًِ -4

 ُِٚاحملاكشات اإلطالع طشٜل عٔ ايتعًِٝ تهٓٛيٛدٝا بشاَر إداس٠ يف ايطايب َٗاسات يت١ُٝٓ املكشس ؿ 

 . ايتعًِ َـادس ملشانض ٚايضٜاسات

 ايتعًِٝ تهٓٛيٛدٝا يف ايطايب َٗاس٠ ت١ُٝٓ   . 

 املٝذا١ْٝ ٚايتذسٜبات ايٓعش١ٜ االختباسات . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    :املعاسف . ز

 :تٛؿٝف يًُعاسف املشاد انتظابٗا-1

 خاصة التعلٌم وتكنولوجٌا عامة التكنولوجٌا مفهوم . 

 التعلٌم وتصمٌم والتدرٌس والتعلم التعلٌم . 

 التعلٌم تكنولوجٌا بمراكز مفهوم . 

 التعلٌمٌة النظم أسلوب ظل فً التعلٌم تكنولوجٌا برامج وقواعد أسس . 

 التعلم لمصادر اإلداري التخطٌط.  

 التعلٌم تكنولوجٌا برامج إدارة عناصر . 

 التعلٌم تكنولوجٌا برامج إلدارة المساندة الخدمات . 

  :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املعاسف-2

 محاضرات . 

 الدراسً الفصل طوال تدرٌبات . 

 دوري بشكل واجبات . 

 المختلفة التعلم مصادر لمراكز مٌدانٌة زٌارات  . 

 عمل ورش  . 

 :طشم تكِٜٛ املعاسف املهتظب١-3

 .  ًنقد وتحلٌل البحث العلم 
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  األبحاث المقدمة 

 .  مخطط بناء مركز مصادر التعلم 

  المٌداغرافٌة 
 اختبار نظري 

  دسان١ٝ:املٗاسات اإل . ح

  :املشاد تُٓٝتٗا دسان١ٝتٛؿٝف يًُٗاسات اإل-1

  استخدام برنامج البوربوٌنت مهارةPowerPoint  

 التعلٌمٌة الوسائل واستخدام إنتاجمهارة . 

  :ذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاساتاطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتد-2

 . تشجٌع الطالب على استخدام الحاسب االلى 
  تكلٌف الطالب بمهام داخل جماعة العمل. 
 .  مناقشة التدرٌبات التً تعطى للطالب خالل المحاضرات العملٌة وورش العمل 

  :يذ٣ ايطالب دسان١ٝطشم تكِٜٛ املٗاسات اإل-3

 . أسئلة نظرٌة تعطى فً نهاٌة كل موضوع 

 . تقارٌر حول الزٌارات المٌدانٌة 
 . ًاختبار نهائ 

  :ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚ ؼٌُ املظؤٚي١ٝز.  َٗاسات 

 ٚؿف ملٗاسات ايعالقات ايؼدـ١ٝ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ املطًٛب تطٜٛشٖا:-1

  المجموعات   .تحسٌن مهارات العالقة مع اآلخرٌن من خالل 

 القدرة على التعلم الذاتً والمسؤولٌة الشخصٌة واالجتماعٌة . 

  والمناقشة مع زمالئه والحوار معهم .القدرة على إعطاء الرأي 
 . القدرة على كتابة التقارٌر التً تلً الزٌارات المٌدانٌة 

 استراتٌجٌات التعلٌم المستخدمة فً تطوٌر هذه المهارات:-3

 . واجبات دورٌة فردٌة وجماعٌة 

 .  زٌارات مٌدانٌة 

 . تقارٌر 

 :ؼٌُ املظؤٚي١ٝ يذ٣ ايطالبطشم تكِٜٛ َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚايكذس٠ ع٢ً -3

 مالحظة العالقات الشخصٌة وتبادل االدوار بٌن الطالب اثناء مزاولة االنشطة المرتبطة بالمقرر 

  من الدرجة الكلٌة.10عمل ابحاث جماعٌة تشكل % 

 . تقوٌم الطلبة لبعضهم البعض(مناقشة المشروع النهائً أمام زمالئه( 

   :املعًَٛات, ٚاملٗاسات ايعذد١ٜد. َٗاسات ايتٛاؿٌ, ٚتك١ٝٓ 

 :تٛؿٝف يًُٗاسات املشاد تُٓٝتٗا يف ٖزا اجملاٍ-1

 والحصول لؤلبحاث والنقد التحلٌل مثل , العالقة ذات واألبحاث الدراسات عن البحث فً المعلومات تقنٌة استخدام
 . النهائً للمشروع المراجع على

 :املٗاسات اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو-2

 .استخدام تقنٌة المعلومات فى البحث على الشبكة العنكبوتٌة 

 استخدام اسالٌب التعلم الذاتى من خالل شبكة المعلومات الدولٌة العنكبوٌتة. 

  فى المؤسسات التعلٌمٌةالتمكن من تطبٌق برامج  تكنولوجٌا التعلٌم.   
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 :ايطالبطشم تكِٜٛ املٗاسات ايعذد١ٜ َٚٗاسات ايتٛاؿٌ يذ٣ -3

 البحث  تقٌٌم . 

 المحاضرات خالل المشاركة تقٌٌم  . 

 األبحاث وتحلٌل الزٌارات عن التقارٌر تقٌٌم . 

 :)إٕ ٚدذت( ايٓفظ١ٝ شن١ٖٝـ. املٗاسات اؿ

 :املشاد تُٓٝتٗا َٚظت٣ٛ األدا٤ املطًٛبايٓفظ١ٝ شن١ٝ تٛؿٝف يًُٗاسات اؿ-1

 . تطبٌقات الوسائط المتعددة 

   استخدام برنامج العروض التقدٌمٌة 

 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات-2

 التعلم مصادر مراكز  برامج تطبٌق على التدرب  . 

 :يذ٣ ايطالبايٓفظ١ٝ شن١ٝ طشم تكِٜٛ املٗاسات اؿ-3

 .  اكتساب مهارات الزٌارات المٌدانٌة 
  المٌدانٌة .كتابة التقارٌر حول الزٌارات 

 :. دذٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطالب خالٍ ايفـٌ ايذساط5ٞ

, َؼشٚع مجاعٞ, س١َُٗ ايتكِٜٛ )نتاب١ َكاٍ, اختبا ايتكِٜٛ

 اختباس ْٗا٥ٞ...اخل(

األطبٛع احملذد 

 ي٘

َٔ  ْ٘ظبت

ايتكِٜٛ 

 ايٓٗا٥ٞ

 ( درجة40) باالتفاق مع المدرس تقرٌر عن الزٌارات المٌدانٌة  1

 ( درجة 10) باالتفاق مع المدرس وحدة دراسٌة ...إلخ –تصمٌم وإعداد درس نموذجً  2

 (درجات15) باالتفاق مع المدرس حاسوبً .  –تلفزٌونً  –نقد برنامج تعلٌمً إذاعً  3

 ( درجة15) باالتفاق مع المدرس . ( Mediugraphy )المٌدٌاغرافٌة  4

السادس األسبوع  اختبار شامل النهائً . 5
 عشر

 (  درجة35)

 :د. ايذعِ ايطالبٞ

 . ايشزلٞ ايذٚاّ طاعات َذاس ع٢ً املهتب١ٝ ايظاعات

 :ٖـ . َـادس ايتعًِ

 :ايهتب املكشس٠ املطًٛب١-1

 محمد إحسان والدكتور عطار إسحاق   عبد الدكتور تألٌف , التعلٌمٌة االتصال وسائل    •
 . المكرمة مكة , بهادر مطابع , الرابعة الطبعة , ه  1437 , كنسارة

 , الجندي علٌاء والدكتورة الل زكرٌا الدكتور  تألٌف:  التعلٌم وتكنولوجٌا االلكترونً االتصال •
 3550, 2 ط , الرٌاض , العبٌكان مكتبة
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 :املشادع ايش٥ٝظ١-2

 , بهادر مطبعة , عطار إسحاق بن   عبد , كنسارة محمد بن إحسان:  الوسائط وبرمجٌات الحاسوب •
 .  م 3557 ه  1425 األولى الطبعة , المكرمة مكة
 , األولى الطبعة , عطار إسحاق   عبد و كنسارة محمد إحسان:   االلكترونً التعلٌم فً الشاملة الجودة •

1423  /3511 . 
 م 1770/  ه  1410 الثانٌة الطبعة , الجندي علٌاء , الل زكرٌا:  التعلٌم وتكنولوجٌا االتصال فً مقدمة •
. 

  :ايهتب ٚ املشادع اييت ٜٛؿ٢ بٗا -3

 .الرٌاض العبٌكان, ,مكتبة متغٌر عالم فى العنف(3552)الل ٌحٌى زكرٌا.د.أ •
 االلكترونى االتصال(3550)الجندى عبد  علٌاء.د.الل,أ ٌحٌى زكرٌا.د.أ •

 .وتكنولوجٌالتعلٌم,العبٌكان,الرٌاض
 .العلمى,الرٌاض البحث وواقع التعلٌم فى االنترنت(3553)الل ٌحٌى زكرٌا.د.أ •
  النظرٌة بٌن التعلٌم تكنولوجٌا(3552)الجندى عبد  علٌاء.د.أ الل ٌحى زكرٌا..د.أ •
 .الكتب,القاهرة والتطبٌق,عالم 
 .الكتب التعلٌم,عالم تكنولوجٌا قاموس(3557)الجندى علٌاء.د.الل,أ زكرٌاٌحى.د.أ •
 الطبع الخاصة,تحت االحتٌاجات وذوى التعلٌم تكنولوجٌا(3515)الل ٌحٌى زكرٌا.د.أ •

 :اقع اإلْذلْت...اخلاملشادع اإليهذل١ْٝٚ, َٛ-4

 http://www-jime.open.ac.uk/ 

 http://www.cjlt.ca/index.html 

 http://www.ascilite.org.au/ajet/ajet.html 

 http://itdl.org/ 

 http://emag.mans.edu.eg/ 

 http://www.khayma.com/education-technology/in.htm 

 http://ets.berkeley.edu/about-ets 

َٛاد تع١ًُٝٝ أخش٣ َجٌ ايدلاَر املعتُذ٠ ع٢ً اؿاطب اآليٞ/األططٛاْات املذف١, ٚاملعاٜرل -5

 :/ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ ايف١ٝٓ

  عروض  بوربوٌنتPowerPoint . 

  ملفاتpdf. 

 :ايالص١َٚ . املشافل 

 :بّٝٔ َتطًبات  املكشس ايذساطٞ  مبا يف ريو سذِ فـٍٛ ايذساط١ ٚاملدتدلات 

 .   مركز الوسائل وتقنٌات التعلٌم 

 حدٌث كمبٌوتر جهاز . 
 سبورة ذكٌة + داتاشو . 

 :ت احملاكشات, املدتدلات,...اخل()قاعا باْٞامل-1

 مركز الوسائل وتقنٌات التعلٌم .قاعات محاضرات ب 
 التعلٌم وتقنٌات الوسائل بمركز التدرٌب العملٌة قاعات . 

 :َـادس اؿاطب اآليٞ-2

 باالنترنت متصل للمدرس  كمبٌوتر جهاز . 

 :سفل قا١ُ٥ بٗا(أ١, أرنشٖا, أٚ خاؿ دل١ٜىل ػٗٝضات كإـادس أخش٣ )سذدٖا...َجٌ: اؿاد١ َ-3
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 .  وسائل وأجهزة تعلٌمٌة 

 . اتصال باالنترنت 

 تكِٝٝ املكشس ايذساطٞ ٚعًُٝات تطٜٛشٙ  . ص

 :اطذلاتٝذٝات اؿـٍٛ ع٢ً ايتػز١ٜ ايشادع١ َٔ ايطالب غـٛق فعاي١ٝ ايتذسٜع -1

 المناقشة والمشاركة . 

 اختبارات شفهٌة تتضمن التعرف على حجم المعارف والمهارات والقدرات التى اكتسبها الطالب 

 . االختبار النهائى 

 :ايتذسٜع َٔ قبٌ املذسغ أٚ ايكظِ اطذلاتٝذٝات أخش٣ يتكِٝٝ ع١ًُٝ -2

 عروض وبحوث الطالب  . 

 العملٌة المحاضرة خالل التدرٌبات . 
 النظرٌة المحاضرات خالل والمشاركة المناقشات . 
 )االسالٌب غٌر االختبارٌة )المالحظة المقصودة 

 :عًُٝات تطٜٛش ايتذسٜع -3

 المقترحة  ورش العمل لطرق التدرٌس 
 مراجعة االستراتٌجٌات المقترحة.  

 :ب عًُٝات ايتشكل َٔ َعاٜرل اإللاص يذ٣ ايطاي-4

 مراجعة عٌنة من اإلجابات من قبل لجنة متخصصة بالقسم. 

 المراجعة والتصحٌح الجماعً بالقسم. 

 المراجع الخارجً لعٌنة من أوراق إجابات الطالب . 

 :كشس ايذساطٞ ٚايتدطٝط يتطٜٛشٖاايذٚس١ٜ ملذ٣ فعاي١ٝ  املؿف إدشا٤ات ايتدطٝط يًُشادع١ -5

 مستمرة فً المواضٌع المطروحة .المناقشات ال 

 . مناقشات وأسئلة شفهٌة فً بداٌة كل محاضرة 

 .  مناقشة التقارٌر واألبحاث المقدمة 
 التخصص فً الحدٌثة للتطورات مواكبته لضمان دوري بشكل المقرر مراجعة . 

 مشابه برنامج فً ٌقدم آخر لمقرر والمستوى المحتوى حٌث من مقابلته. 

 التخصص فً الحدٌثة للتطورات وفق منتظم بشكل بالمقرر الخاصة والمراجع المصادر تحدٌث 
 بشكل متتابعالمقرر وتطوٌر تحسٌن فً والخارجٌة الداخلٌة المراجعات نتائج بتوصٌات األخذ  . 
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 واالعتماد األكادٌمًالهٌئة الوطنٌة للتقوٌم 

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

 تٛؿٝف َكشس منٛرز 

  جامعة أم القرى :املؤطظ١

 مسار املناهج وطرق تدريس اللغة االجنليزية –كلية الرتبية ـ قسم املناهج وطرق التدريس   : ايه١ًٝ/ايكظِ 

 :ايتعشٜف باملكشس ايذساطٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ أ(

 2ّ(, 860) دراسة مستقلة يف طرق تدريس اللغة االجنليزيةاطِ ٚسَض املكشس ايذساطٞ: 

 ( ساعتان أسبوعياً . 2) عذد ايظاعات املعتُذ٠: 

 ٟ ٜكذّ كُٓ٘ املكشس ايذساطٞ. زايدلْاَر اي

 برنامج دكتوراه الفلسفة يف الرتبية ـ  ختصص مناهج وطرق تدريس اللغة االجنليزية  .

د . موسى  \عند الطالبات أ.د ابتسام حسني اجلفري :١٦ٖٝ ايتذسٜع املظؤٍٚ عٔ املكشس ايذساطٞاطِ علٛ 
 عٓذ ايطالب احلبيب

 هــ2342/2344 :املكشس ايذساطٞ املظت٣ٛ األنادميٞ ايزٟ ٜعط٢ فٝ٘ ٚايظ١ٓ 

 املستوى الرابع

 760 ( سق1ِ: دساط١ َظتك١ً يف طشم ايتذسٜع )بك١ هلزا املكشساملتطًبات ايظا

 ال ٜٛدذ  :املتطًبات اآل١ْٝ هلزا املكشس

 

  :األٖذافب( 

 ٚؿف َٛدض يٓتا٥ر ايتعًِ األطاط١ٝ يًطًب١ املظذًني يف املكشس:-1

ٜٗذف ٖزا املكشس إىل متهني ايطايب َٔ ايتعُل يف ايبشح ٚايكشا٠٤ يف َٛكٛعات رات ايعالق١ 

من خالل استعراض أهم الكتب والدورٌات بطشم تذسٜع ايًػ١ االلًٝض١ٜ نًػ١ أدٓب١ٝ أٚ يػ١ ثا١ْٝ 

إلى التربوٌة العالمٌة والعربٌة والمحلٌة وما تتضمنه من دراسات حول هذا الموضوع. كما ٌهدف 
إكساب الطالب المعرفة والمهارات التً تجعله قادرا على تصمٌم خطة الرسالة وتنفٌذها وفق 
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بعرض الكتب والبحوث والموضوعات المنشورة فً  أسس البحث العلمً مع قٌام الطالب

إلى تمكٌن الطالبات من االستخدام العلمً نُا ٜٗذف املكشس  الدورٌات وتلخٌصها ونقدها. 

  .رٌةلمهارتهن النظ
 

 املكشس ايذساطٞ .  ؿف بإجياص أ١ٜ خطط ٜتِ تٓفٝزٖا يتطٜٛش ٚؼظني -2

 .استخدام الشبكة العنكبوتٌة فً البحث عن مراجع حدٌثة فً المقرر .1

 االطتفاد٠ َٔ ايتذاسب ايعامل١ٝ يف فاٍ تعًِٝ ايًػ١ االلًٝض١ٜ نًػ١ أدٓب١ٝ أٚ نًػ١ ثا١ْٝ. .2

 املكشس َٚتابع١ طرل ع١ًُٝ ايتعًِ ٚيف تكِٜٛ ْتا٥ر ايتعًِ.تٛظٝف أْع١ُ إداس٠ ايتعًِ يف تكذِٜ  .3

االطتفاد٠ َٔ ْتا٥ر ايبشٛخ ايعامل١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚاحمل١ًٝ يف فاٍ تعًِٝ ٚتعًِ ايًػ١ االلًٝض١ٜ  .4

 نًػ١ أدٓب١ٝ أٚ نًػ١ ثا١ْٝ ايٓعش١ٜ َٓٗا أٚ ايتذشٜب١ٝ.

فاٍ تعًِٝ ٚتعًِ ايًػ١ االلًٝض١ٜ تفعٌٝ تٛؿٝات املؤمتشات ايعامل١ٝ ٚاإلق١ًُٝٝ ٚاحمل١ًٝ يف  .5

 نًػ١ أدٓب١ٝ أٚ نًػ١ ثا١ْٝ.

  االستفادة من خبرات المؤسسات التعلٌمٌة األخرى. .6

 ايتٛاؿٌ َع َتدــني يف فاٍ تعًِٝ ايًػ١ االلًٝض١ٜ نًػ١ أدٓب١ٝ نًػ١   .7

 املكشس ايذساطٞ  تٛؿٝفز( 

 :املٛكٛعات اييت  ٜٓبػٞ تٓاٚهلا-1

 عذد قا١ُ٥ املٛكٛعات

 األطابٝع

طاعات 

 ايتذسٜع 

 2 1 .مقدمة , أدوات التخطٌط ألي مشكلة

 2 1 .موضوع البحث اختبارتعرٌف البحث العلمً وأنواع 

تحدٌد مشكلة البحث , الفروض والتساؤالت , مقدمة البحث , مدخل إلى 
 . الدراسة , هدف البحث وأهمٌته , مصطلحات الدراسة , وحدود الدراسة

2 4 

,  االقتباسالدراسات السابقة , اإلطار النظري , العٌنة , طرق التحلٌل , 
 . المراجع

1 2 
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 2 1 .منهجٌة كتابة خطة الرسالة , استعراض ونقد بعض الخطط

 2 1 .استعراض وتنسٌق الندوات وتقدٌم نقد الدراسات

 2 1 .وإلقاءهاالخطط  إعدادلمناقشة  الطالبمع  االجتماع

 4 2 .عرض الندوات

 2 1 .الرسائل إلقاء

 8 4 .إلعداد الرسالة البقراءة الط

 

   َهْٛات املكشس ايذساطٞ )إمجايٞ عذد طاعات ايتذسٜع يهٌ فـٌ دساطٞ(: -2

عًُٞ/َٝذاْٞ/       املدتدل ايذسغ:  َاد٠ احملاكش٠:

 تذسٜيب

 أخش٣:

أو  زٌارة مكتبة ــــــــــ ــــــــــــ 32
حضور 
( 3)  مؤتمرات
 ساعات 4بواقع 

 ـــــــــــ

 

 طاعات دساط١ خاؿ١ إكاف١ٝ/طاعات ايتعًِ املتٛقع إٔ ٜظتٛفٝٗا ايطايب أطبٛعًٝا. -3

املتٛقع َٔ ايظاعات اإلكاف١ٝ اييت حيتادٗا ايطايب يالطتزناس ٚايتٛاؿٌ َع املكشس بؼهٌ فعاٍ 

طاع١  2طاع١ ( ع٢ً َذاس ايفـٌ ايذساطٞ بٛاقع    )  ) 32اكش٠ ايشزل١ٝبعٝذًا عٔ طاعات احمل

 أطبٛعٝا ( َٛصع١ ع٢ً احملاٚس ايتاي١ٝ : 

 املهتب١ .  صٜاس٠ـ  

 . االيهذلْٚٞ ـ ايبشح 

   سلٛس َؤمتشات.ـ  
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 تطٜٛش ْتا٥ر ايتعًِ يف  كتًف فاالت ايتعًِ  -4

 املعاسف . أ

 1 .وصف المعرفة التً سٌتم اكتسابها فً المقرر: 

 - تعرٌف الطالب بأدوات التخطٌط ألي مشكلة. 

 -  , تزوٌد الطالبات بأساسٌات البحث العلمً من حٌث) تحدٌد المشكلة , البحث , التساؤالت

.......... .) 

 - اطالع الطالبات على خطط بحثٌة سابقة واستعراضها وتحلٌلها. 

  

 .المعرفة استراتٌجٌات التعلٌم )التدرٌس( المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك. 2

  ٔفشدٚخ. ثحٕس يكزجٛخ جًبػٛخ -

 يزفشقخ ركهٛفبد -  

 انجحش االنكزشَٔٙ. -  

 ٚكٌٕ فٛٓب انًزؼهى حجش انضأٚخ. يحبظشاد -  

 .طرق تقٌٌم المعرفة المكتسبة. 3 . خ

 ٔفٙ انًحبظشح هخ فٙ انُقبشبد انجًبػٛخ بػانًشبسكخ انفانزقٛٛى انًسزًش يٍ خالل  -

  .رقٛٛى انجحٕس انًكزجٛخ  -

   َزبئج االخزجبساد ٔانٕاججبد  -

 رقذٚى انزغزٚخ انشاجؼخ ٔثشكم يسزًش نزؼذٚم يسبس اكزسبة انًؼشفخ. -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   المهارات المعرفٌة )اإلدراكٌة(:  ب. . د

 :تٛؿٝف يًُعاسف املشاد انتظابٗا-1

  .نقذسح ػهٗ رطجٛق أسبسٛبد انجحش انؼهًٙا -

  .رحهٛم يُٓجٛخ كزبثخ خطخ انشسبنخ ٔاسزؼشاض َٔقذ ثؼط انخطػ انسبثقخ -

 .ثحٕس ػهًٛخ يصغشحانقذسح ػهٗ إػذاد  -

  :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املعاسف-2

 يحبظشاد رؼشٚفٛخ -

  .دساسٛخ ركهٛفبد -

 .انزؼهى انزؼبَٔٙ -

 )انجحش االنكزشَٔٙ(. اسزخذاو انشجكخ انؼُكجٕرٛخ فٙ انجحش  -
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  .رحهٛم َٔقذ ثؼط انشسبئم ٔانخطػ فٙ انًحبظشاد -

 .اسزعبفخ ػعٕ صائش خجٛش -

 

  :َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚ ؼٌُ املظؤٚي١ٝز.  

 ٚؿف ملٗاسات ايعالقات ايؼدـ١ٝ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ املطًٛب تطٜٛشٖا:-1

  .نقذسح ػهٗ االرصبل ثبٜخشٍٚ ػٍ غشٚق األػًبل انجًبػٛخا -

  .انقذسح ػهٗ انزفبػم فٙ حهقبد انُقبش ٔفٙ انزؼهى انزؼبَٔٙ -

 .انزؼهى خرحًم يسؤٔنٛانقذسح ػهٗ  -

 .انزؼهى انزارٙانقذسح ػهٗ  -

 انقذسح ػهٗ جًغ انًؼهٕيبد رارٛب. -

  انقذسح ػهٗ رقٛٛى يذٖ صالحٛخ ٔفبئذح انًؼهٕيبد انًزحصم ػهٛٓب.  -

 انقذسح ػهٗ انُقبش انجش٘ء.  -

 االٚجبثٛخ. -

 اطذلاتٝذٝات ايتعًِٝ املظتدذ١َ يف تطٜٛش ٖزٙ املٗاسات:-2

 ايعٌُ اؾُاعٞ. -

 يف احملاكشات َٔ خالٍ ايٓكاؾ اؾش٤ٟ.ايتفاعٌ االجيابٞ  -

 ايتفاعٌ االجيابٞ َع اآلخشٜٔ. -

 يف فاٍ تعًِٝ ايًػ١ االلًٝض١ٜ نًػ١ أدٓب١ٝ أٚ نًػ١ ثا١ْٝ.اطتعشاض ْٚكذ دساطات طابك١   -

نًػ١ أدٓب١ٝ خطة الرسالة فً مجال تعلٌم اللغة االنجلٌزٌة   إعداد  إعداد كتٌب عن كٌفٌة -

 ٚتعًُا( َٔ خالٍ ايعٌُ اؾُاعٞ.أٚ نًػ١ ثا١ْٝ )تذسٜظا 

 .استضافة خبراء زائرٌن والتفاعل معهم -

 

 :طشم تكِٜٛ َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ يذ٣ ايطالب-3

 يٍ خالل انًالحظخ انًُظًخ. قٛٛى إَٔاع انؼًم انجًبػٙر -

  .رقٛٛى انٕاججبد انفشدٚخ  -

 .رقٛٛى ػالقخ انطبنت ثبٜخشٍٚ -

 رؼهًّ. يسؤٔنٛخرقٛٛى قذسح انًزؼهى ػهٗ رحًم  -

  نًحبظشاد يغ انعٛف انضائشرقٛٛى انزفبػم فٙ ا -

   :د. َٗاسات ايتٛاؿٌ, ٚتك١ٝٓ املعًَٛات, ٚاملٗاسات ايعذد١ٜ

 :تٛؿٝف يًُٗاسات املشاد تُٓٝتٗا يف ٖزا اجملاٍ-1
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  .َٗاسات املٓاقؼ١ ٚاؿٛاس -

  .َٗاسات االطتُاع ٚاإلؿػا٤ -

 اسزخذاو األٔػٛخ االنكزشَٔٛخ كًصبدس نهًؼهٕيبد. يٓبساد -

 .يٓبساد اسزخذاو االَزشَذ -

 يٓبساد انجحش االنكزشَٔٙ. -

 .انزحهٛم اإلحصبئٙيٓبساد  -

 .يٓبساد جًغ انًؼهٕيبد -

 .يٓبساد االرصبل انفؼبل يغ اٜخشٍٚ -

 يٓبساد اسزخذاو رطجٛقبد انحبست اٜنٙ كبنجشٚذ االنكزشَٔٙ. -

 :املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع-2

 املٓاقؼ١ ٚاؿٛاس. -

 ٚسؾ ايعٌُ. -

 احملاكش٠ املعذي١. -

 ايتعًِ ايتعاْٚٞ. -

 ايعٌُ نفشٜل. -

 اطتدذاّ تطبٝكات اؿاطب اآليٞ. -

 اطتدذّ َٛاقع ايتٛاؿٌ االدتُاعٞ.  -

 ايتفاعٌ َع ايٓاطكني األؿًٝني.      -

 :ايطالب طشم تكِٜٛ املٗاسات ايعذد١ٜ َٚٗاسات ايتٛاؿٌ يذ٣-3

 املٓع١ُ. املالسع١ -

 .أٚسام ايعٌُ -

 .ايٛادبات -

 .ايتكاسٜش -

 االختباسات -

 االختباسات ايؼف١ٜٛ ٚايتششٜش١ٜ. -

نٌ َا ٜٓتذ٘ ايطايب َٔ أعُاٍ  ٜٚلًَِف أعُاٍ ايطايب ايبٛستفٛيٝٛ: ٖٚٛ عباس٠ عٔ  -

   .ٚتهًٝفات ٚأٚسام عٌُ ٚعٛخ , تٛظٝف ػبهات االْذلْت يف عًُٝات ايبشح

 :)إٕ ٚدذت( ايٓفظ١ٝ شن١ٝاملٗاسات اؿٖـ. 

 :املشاد تُٓٝتٗا َٚظت٣ٛ األدا٤ املطًٛبايٓفظ١ٝ شن١ٝ تٛؿٝف يًُٗاسات اؿ-1

ايتعبرلات اؾظذ١ٜ بؼهٌ َٓاطب أثٓا٤ ايتٛاؿٌ َع اآلخش َجٌ تعبرلات  إٔ ٜظتدذّ املتعًِ -

ايٛد٘ ٚايعٝٓني ٚسشنات ايشأغ ٚاألسدٌ ١٦ٖٝٚ ايٛقٛف ٚاؾًٛغ ٚايتكًٌٝ َٔ اؿشنات 
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ايضا٥ذ٠ اييت ال َعين هلا ٚاييت تؼتت اْتباٙ ايطايب,  ٚايكذس٠ عًٞ ايشبط بني سشن١ اؾظِ 

املٛقف َٚذٟ َا تكذ١َ َٔ َظاعذ٠ يف ع١ًُٝ ايتٛاؿٌ ٚأ١ُٖٝ  ٚتعبرلات ايٛد٘ ٚمبا ٜتال٤ّ َع

 اؾُع بني ايتٛاؿٌ ايًفعٞ ٚغرل ايًفعٞ..

 إٔ ٜهتظب ايطايب َٗاس٠ ايتٛاؿٌ اؾظذٟ بؼهٌ دٝذ. -

 .ت تٛظٝف ايـٛت يف االتـاٍ ايًفعَٞٗاسا -

 .ٚتعبرلات ايٛد٘ يف ايتٛاؿٌ اإلػاساتَٗاسات تٛظٝف  -

 :املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاساتاطذلاتٝذٝات ايتذسٜع -2

 .املظتُش ايتٛدٝ٘ ٚاإلسػاد -

 فعاٍ.تذسٜب ايطايب عًٞ نٝف١ٝ ايتٛاؿٌ اؾظذٟ بؼهٌ  -

 ايُٓزد١. -

 :يذ٣ ايطالبايٓفظ١ٝ شن١ٝ طشم تكِٜٛ املٗاسات اؿ-3

 املالسع١ املٓع١ُ يًُتعًِ أثٓا٤ اطتدذاَ٘ يًتعبرلات ايػرل يفع١ٝ ٚتكذِٜ ايتػز١ٜ ايشادع١. -

 ايتكِٝٝ ايزاتٞ.  -

 تكِٝٝ األقشإ. -

 .rubricsاطتدذاّ قٛا٥ِ ايتكذٜش  -

 اختباسات األدا٤. -

 احملانا٠. -

 

 :. دذٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطالب خالٍ ايفـٌ ايذساط5ٞ

, َؼشٚع سكاٍ, اختبا١َُٗ ايتكِٜٛ )نتاب١ َ ايتكِٜٛ

 مجاعٞ, اختباس ْٗا٥ٞ...اخل(

 ْ٘ظبت األطبٛع احملذد ي٘

 َٔ

ايتكِٜٛ 

 ايٓٗا٥ٞ

الحضور الذهنً و المشاركة الفعالة عن طرٌق  1
 .القراءة قبل المحاضرة

 %5 أطبٛعٝا

 %5 أطبٛعٝا .المناقشات والعروض التقديمية 2

 %10 ايظابع .مفتوحة عن أحد مواضٌع المقرر حلقة نقاشتنظٌم  3

 %10 أطبٛعٝا تكِٝٝ ايتهًٝفات األطبٛع١ٝ. 4

-األطبٛع ايعاػشوالزيارة  مكتبةال ةتقرير الضيف الزائر وتقرير زيار  5

 -اؿادٟ عؼش

10% 
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 ايجاْٞ عؼش الميدانية )حضور مؤتمر عمى سبيل المثال(

قراءة ونقد كل جزء من ورسالة مصغرة  إعداد 6
 .ملخص بذلك وإعداد طالبالبحث المقدم من كل 

 %10 األطبٛع ايجايح عؼش

 %50 األطبٛع ايشابع عؼش اختباس ْٗا٥ٞ 7

 %100 أطبٛعا 16 اجملُٛع 8

 :د. ايذعِ ايطالبٞ

تٛادذ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يتكذِٜ ايٓـح ٚاإلسػاد األنادميٞ بٛاقع طت طاعات  -

 أطبٛعٝا.

 .بأٚقات ايظاعات املهتب١ٝ يألطتار إعالّ ايطالب -

اطتدذاّ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يتطبٝكات االْذلْت ناملذْٚات ٚايدلٜذ االيهذلْٚٞ يًتٛاؿٌ  -

 َع ايطالب ٚتٛدِٝٗٗ ٚإسػادِٖ أنادميٝا.  

 :ٖـ . َـادس ايتعًِ

 املشادع ايش٥ٝظ١:-1

ال تٛدذ َشادع َع١ٓٝ هلزا املكشس, بٌ ٜعتُذ ع٢ً اؿذٜح َٔ ايذساطات ٚاألعاخ َٚا ٜتِ عشك٘ يف 

 .بتعًِٝ ٚتعًِ ايًػ١ االلًٝض١ٜ نًػ١ أدٓب١ٝ أٚ نًػ١ ثا١ْٝ املؤمتشات ٚايٓذٚات رات ايعالق١

 :اييت ٜٛؿ٢ بٗا ايهتب ٚ املشادع -2

Research in education(9th edition). John W.Best & James V. Kahn. 

Prentice-Hall of India Private Limited. 

 

 :اقع اإلْذلْت...اخلاملشادع اإليهذل١ْٝٚ, َٛ-3

- The Internet TESL Journal For Teachers of English as a Second 

Language 

- English teaching forum.  
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- Asian EFL Journal. 

- ERIC 

- ELT JOURNAL. 

- TESL: The Electronic Journal for English as a Second Language. 

 :َٛاد تع١ًُٝٝ أخش٣-4

 :ايالص١َٚ . املشافل 

 :ت احملاكشات, املدتدلات,...اخل()قاعا باْٞامل-1

 .ايكاعات اجملٗض٠ مبب٢ٓ ن١ًٝ ايذلب١ٝ

 :َـادس اؿاطب اآليٞ-2

 سبورة ذكٌة -

 شاشات عرض -

 أدٗض٠ ساطب آيٞ. -

 أدٗض٠ عشض. -

 ٚؿالت اْذلْت َباػش٠.  -

 تكِٝٝ املكشس ايذساطٞ ٚعًُٝات تطٜٛشٙ  . ص

 :اطذلاتٝذٝات اؿـٍٛ ع٢ً ايتػز١ٜ ايشادع١ َٔ ايطالب غـٛق فعاي١ٝ ايتذسٜع -1

 املٓاقؼات غرل ايشزل١ٝ َع ايطالب. -

 ايتكِٜٛ املبذ٥ٞ َٔ خالٍ ) اطتبٝاْات بظٝط١ ( . -

 املكاب١ً ايؼدـ١ٝ َع فُٛع١ َٔ طالب املكشس. -

 فشف تهًٝفات ايطالب  . -

 :ايتذسٜع َٔ قبٌ املذسغ أٚ ايكظِ اطذلاتٝذٝات أخش٣ يتكِٝٝ ع١ًُٝ -2

 .صٚبساد يزجبدنخ يغ أػعبء ْٛئخ انزذسٚس يٍ َفس انقسى نُفس انًقشس ٔغٛشِ يٍ انًقشساد -
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 ايٓكاؾ اؾاد ٚاهلادف ٚاالجيابٞ بٗذف ؼظني املُاسطات ايتذسٜظ١ٝ ٚيٝع إطالم األسهاّ. -

 ممج١ً ألدا٤ ايطالب َٔ قبٌ ايكظِ. ع١ٓٝ فشف -

 ايزاتٞ.ايتكِٝٝ  -

  .سزجبَبدرقٛٛى ػًم األسزبر ػٍ غشٚق اال -

 .يزطهجبد انًقشس - 

 ٔانًًبسسبد انزذسٚسٛخ ٔانزقًٕٚٛخ. انًقشس  حٕل انطالةاسزطالع سأ٘  - 

 .ـ رقٛٛى األداء انٕظٛفٙ ألػعبء ْٛئخ انزذسٚس 

 :عًُٝات تطٜٛش ايتذسٜع -3

 أدٓب١ٝ أٚ نًػ١ ثا١ْٝ.قشا٠٤ ايهتب يف فاٍ تعًِٝ ايًػ١ االلًٝض١ٜ نًػ١  -

 سلٛس املؤمتشات املدتـ١ يف رات اجملاٍ.  -

إعذاد ًَف يًتذسٜع )بٛستفٛيٝٛ( ٜلِ عٝٓات َٔ املٛاد ايتذسٜظ١ٝ ٚعٝٓات َٔ أعُاٍ ايطالب  -

ٚتكِٝٝ ايضَال٤ ٚمنارز تكِٝٝ ايزات َٚا إىل ريو يًشدٛع إيٝٗا ٚفشـٗا بٗذف تطٜٛش املُاسطات 

 ايتذسٜظ١ٝ.

 ح يألدبٝات رات ايعالق١.إدشا٤ َظ -

 ب عًُٝات ايتشكل َٔ َعاٜرل اإللاص يذ٣ ايطاي-4

 ؼذٜذ قهات األدا٤ َٚعاٜرلٙ َظبكا ٚريو َٔ خالٍ االطالع ع٢ً األدبٝات رات ايعالق١. -

 يلُإ َٛكٛع١ٝ ايتكِٜٛ. َظتكًنيعلٜٛٔ عُاٍ ايطًب١ بٛاطط١ أتذقٝل تـشٝح ع١ٓٝ َٔ  -

َع طاقِ تذسٜع َٔ ايتبادٍ بـٛس٠ دٚس١ًٜ يتـشٝح االختباسات أٚ ع١ٓٝ َٔ ايٛادبات  -

 .َؤطظ١ أخش٣

 :كشس ايذساطٞ ٚايتدطٝط يتطٜٛشٖاإدشا٤ات ايتدطٝط يًُشادع١ ايذٚس١ٜ ملذ٣ فعاي١ٝ  امل -5

 سزجبَبد ٔاسزطالع انشأ٘جًغ انًؼهٕيبد يٍ َزبئج اال -

 رحهٛهٓب يٍ خالل إجشاء انزؼذٚالد انالصيخ  -

اإلغالع ػهٗ يب ٚسزجذ يٍ يشاجغ ٔيٕاظٛغ فٙ انًقشس ٔإجشاء انزؼذٚالد انالصيخ ثُبء  -
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 .ػهٗ رنك

َكاس١ْ تٛؿٝف َفشدات املكشس بايه١ًٝ بهًٝات أخش٣ ع٢ً املظت٣ٛ احمل٢ً ٚاالق٢ًُٝ  -

 ٚايعاملٞ .

 ٔرُفٛز ٔرقٕٚى انًقشس. االنزضاو ثًؼبٚٛش انجٕدح انؼبنًٛخ فٙ رخطٛػ -
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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

 تٛؿٝف َكشس دساطٞمنٛرز 

  داَع١ أّ ايكش٣ :املؤطظ١

 املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع –ايذلب١ٝ : ايه١ًٝ/ايكظِ 

 :ايتعشٜف باملكشس ايذساطٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ أ(

 ّ 860 ( يف تذسٜع َٛاد ادتُاع2١ٝدساط١ َظتك١ً )اطِ ٚسَض املكشس ايذساطٞ: 

  2عذد ايظاعات املعتُذ٠: 

 ٟ ٜكذّ كُٓ٘ املكشس ايذساطٞ. زايدلْاَر أٚ ايدلاَر اي

 بشْاَر ايذنتٛساٙ ف٢ املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع)َٛاد ادتُاع١ٝ(.

 :اطِ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع املظؤٍٚ عٔ املكشس ايذساطٞ

  

 أ.د.كٝف اهلل بٔ عٛاض ايجبٝيت   )طالب(

 )طالب(          طعٝذ بٔ قُذ عاطف.د.أ

 )طالب(            بٓذش بٔ ؿاحل فٛص٣.د

 )طالب(            ايعُرلٟبٔ عًٞ  ذـٗـف.د

 )طالب(             دٛاسْ٘ بٔ أمحذ ع٢ً.د

 د.ٚداد بٓت َـًح األْـاسٟ       )طايبات(

 بظْٝٛٞ          )طايبات(د.فاٜض٠ بٓت فاسٚم 
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   :املكشس ايذساطٞ املظت٣ٛ األنادميٞ ايزٟ ٜعط٢ فٝ٘ايظ١ٓ أٚ 

 َشس١ً ايذنتٛساٙ

 

 : بك١ هلزا املكشس)إٕ ٚدذت(املتطًبات ايظا

 ّ 760- 1دساطات َظتك١ً ف٢ طشم ايتذسٜع 

 

 :املتطًبات اآل١ْٝ هلزا املكشس )إٕ ٚدذت(

 ّ 865املٛاد االدتُاع١ٝ االػاٖات اؿذٜج١ يف تذسٜع 

داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝظٞ يه١ًٝ  :يًُؤطظ١ ايتع١ًُٝٝ س إٕ مل ٜهٔ داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝعَٛقع تكذِٜ املكش

 ايذلب١ٝ بايعابذ١ٜ يطالب + َب٢ٓ ايضاٖش يطايبات

  :األٖذافب( 

 ٚؿف َٛدض يٓتا٥ر ايتعًِ األطاط١ٝ يًطًب١ املظذًني يف املكشس:-1

 اختيار وتحديد موضوع مناسب لرسالة الدكتوراه .قدرة الطالب عمى  .36
قدرة الطالب عمى إعداد خطة بحثية متكاممة تتناول إحدى المشكالت اليامة في   .37

 مجال مناىج وطرق تدريس المواد االجتماعية.

 :س ايذساطٞ املكش ؿف بإجياص أ١ٜ خطط ٜتِ تٓفٝزٖا يتطٜٛش ٚؼظني  -2

ٚايذساطات ايظابك١ املشتبط١ باملٛكٛع باطتدذاّ املٛاقع تذسٜب ايطايب ع٢ً سـش األدبٝات  10

 االيهذل١ْٝٚ.

بٓا٤ ػشان١ َع  املٛاقع اإليهذل١ْٝٚ رات ايعالق١ مبذاٍ ؽــ٘ بهفا٠٤ ٚفاع١ًٝ ع٢ً  11

 املظتٜٛني ايٛطين ٚايعاملٞ . 

)َالسع١: ٜٓبػٞ إسفام تٛؿٝف عاّ يف االطتُاس٠ املظتدذ١َ يف ايٓؼش٠ املكشس ايذساطٞ  تٛؿٝفز( 

 ايتعشٜف١ٝ أٚ ايذيٌٝ (.  

 :املٛكٛعات اييت  ٜٓبػٞ تٓاٚهلا -1

عذد  قا١ُ٥ املٛكٛعات

 األطابٝع

طاعات 

 ايتذسٜع 
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 أساليب تقويمو. -مفرداتو –التعريف بالمقرر من حيث أىدافو  -
 من قبل الدارسين بعد تنقيحيا. تحديد الموضوعات المراد اختيارىا -

2 4 

مناقشة مستخمصات بعض البحوث والدراسات السابقة المرتبطة بالموضوعات  -
 المختارة وتحديد جوانب الشبو واالختالف بينيما.

2 4 

 إعداد رسالة دكتوراه : -
 إعداد الرسالة –استراتجيات  –خطوات  

2 4 

 4 2 المرتبطة بالموضوعات المختارة.كيفيو حصر الدراسات واألدبيات والبحوث  -

 2 1 تغذية راجعة لم تم الوصول إلييا -

 2 1 مناقشة الدراسات السابقة المرتبطة بالموضوعات وكيفية تناوليا واالستفادة منيا -

 2 1 تحديد الخطوات المنيجية البحثية لكل موضوع -

 2 1 التدريب عمى إعداد أدوات البحث وكيفية ضبطيا -

 2 1 إجراءات الدراسة الميدانية لمبحث)تجربة البحث( التدريب عمى -

 2 1 عرض النتائج وتفسيرىا –تصميم جداول البحث  -

 2 1 كتابة تقرير الرسالة بصورة متكاممة )نماذج وتطبيقات( -

 2 1 االختبار النيائي -

   َهْٛات املكشس ايذساطٞ )إمجايٞ عذد طاعات ايتذسٜع يهٌ فـٌ دساطٞ(:  -2

 احملاكش٠:

 أسبوع 10ساعة* 3

عًُٞ/َٝذاْٞ/       املدتدل ايذسغ:  َاد٠

 تذسٜيب

 أخش٣:

 ساعة اختبار نهائى 3

 

طاعات دساط١ خاؿ١ إكاف١ٝ/طاعات ايتعًِ املتٛقع إٔ ٜظتٛفٝٗا ايطايب أطبٛعًٝا. )ٜٓبػٞ إٔ -3

 ميجٌ ٖزا املتٛطط يهٌ فـٌ دساطٞ ٚيٝع املطًٛب يهٌ أطبٛع(: 

 ع٢ً َذاس ايفـٌ ايذساطٞ طاع١ 30طاع١ َهتب١ٝ +  1
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 تطٜٛش ْتا٥ر ايتعًِ يف  كتًف فاالت ايتعًِ  -4

 بّٝٔ يهٌ َٔ فاالت ايتعًِ املب١ٓٝ أدْاٙ َا ًٜٞ: 

 َٛدض طشٜع يًُعاسف أٚ املٗاسات اييت ٜظع٢ املكشس ايذساطٞ إىل تُٓٝتٗا . 

 يف  املكشس ايذساطٞ بػ١ٝ تطٜٛش تًو املعاسف أٚ املٗاسات.  ظتدذ١َتٛؿٝف الطذلاتٝذٝات ايتذسٜع امل 

  .ٞايطشم املتبع١ يتكِٜٛ ايطايب يف املكشس ايذساطٞ يتكِٝٝ ْتا٥ر ايتعًِ يف ٖزا اجملاٍ ايذساط  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعاسف . ر

 :تٛؿٝف يًُعاسف املشاد انتظابٗا -1

 . تحديد قضايا وموضوعات بحثية 
 .تحديد حدود البحث ومصطمحاتو 
 .معرفة مصادر ووسائل جمع المعمومات المرتبطة بموضوع البحث 
  جراءات واستراتيجيات إعداد رسالة دكتوراه.فيم  خطوات وا 

 

  :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املعاسف-2

 .المحاضرة طريقة -

 .المناقشة طريقة -

 استخدام ورش العمل. -

 (االنترنت)الدولية المعمومات شبكة خالل من الذاتي التعمم أساليب استخدام -

 :طشم تكِٜٛ املعاسف املهتظب١-3

 (َكاي١ٝ -َٛكٛع١ٝ) ايتشـ١ًٝٝ االختباسات -

 .َذ٣ ؿالس١ٝ املٛكٛعات املدتاس٠ كِٝٝت -

 تكِٝٝ أٚسام ايعٌُ ٚايتهًٝفات  . -

 .اختباس َٛاقف  -
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  دسان١ٝ:املٗاسات اإل . س

  :املشاد تُٓٝتٗا دسان١ٝتٛؿٝف يًُٗاسات اإل -4

 االستقصاء فى مجال تحديد الموضوعات البحثية  ميارة. 
 المعمومات من مصادرىا المختمفةجمع  ميارة. 
  ميارة النقد والتحميل المنطقي. 

  :ذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاساتاطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتد-2

 العصف الذىني. -
 طريقة االستقصاء . -
 إستراتيجية التعمم النشط . -
 طريقة حل المشكالت . -

  :يذ٣ ايطالب دسان١ٝطشم تكِٜٛ املٗاسات اإل -6

 المناقشة والحوار. -
 أساليب التقويم الذاتي. -
 تقويم أعمال الطالب ومراجعتيا . -

  :ز.  َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚ ؼٌُ املظؤٚي١ٝ

 ٚؿف ملٗاسات ايعالقات ايؼدـ١ٝ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ املطًٛب تطٜٛشٖا: -10

 ميارة االستماع اإليجابي. -
 ث اإليجابي.ميارة التحد -
 .والمناقشة  ميارة الحوار -
 العمل مع اآلخرين. ميارة -
 ميارة السموك التوكيدي. -
 ميارة الثقة في النفس. -
 .الذاتي التقييم ميارة -

 اطذلاتٝذٝات ايتعًِٝ املظتدذ١َ يف تطٜٛش ٖزٙ املٗاسات: -11

 المناقشة والمشاركة الجماعية. -
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 إستراتيجية العصف الذىني. -
 النمذجة. -
 التعمم التعاوني. -

 :ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ يذ٣ ايطالب طشم تكِٜٛ َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ -12

 المالحظة المقننة. -
 استخدام قوائم الرصد لجوانب سموكية محددة. -
مالحظة العالقات الشخصية وتبادل األدوار بين الطالب أثناء ممارسة األنشطة المرتبطة  -

 بالمقرر.

   :د. َٗاسات ايتٛاؿٌ, ٚتك١ٝٓ املعًَٛات, ٚاملٗاسات ايعذد١ٜ

 :يًُٗاسات املشاد تُٓٝتٗا يف ٖزا اجملاٍتٛؿٝف  -10

 . power pointميارة تقديم عروض تقديمية  -
 ميارة استخدام البريد اإللكتروني في التواصل مع أستاذ المقرر و الزمالء. -

 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات -11

 البيان العممي )العروض التوضيحية من جانب أستاذ المقرر( -
 النمذجة.  -
 التفاعل مع الموقع الشخصي لعضو ىيئة التدريس وعن طريق البريد اإللكتروني . -
 .power pointتشجيع الطالب عمى تقديم العروض باستخدام  -
عن المفاىيم في البحث تدريب الطالب عمى استخدام تقنية المعمومات )اإلنترنت(  -

 والموضوعات المرتبطة بالمقرر.
 :ايعذد١ٜ َٚٗاسات ايتٛاؿٌ يذ٣ ايطالبطشم تكِٜٛ املٗاسات  -12

 التقييم الذاتي وكتابة التقارير  ووضعيا في ممف االنجاز. -
 .Power Pointتقديم عرض باستخدام   -
 مالحظة أداء باستخدام بطاقة المالحظة .  -
 تقويم المعمومات التي حصل عمييا الطالب من خالل االنترنت. -
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 :)إٕ ٚدذت( ايٓفظ١ٝ شن١ٖٝـ. املٗاسات اؿ

 :املشاد تُٓٝتٗا َٚظت٣ٛ األدا٤ املطًٛبايٓفظ١ٝ شن١ٝ تٛؿٝف يًُٗاسات اؿ -10

 .القراءة الناقدة ميارة  -
 .المرتبطة بموضوع البحث والصور والجداول والرسوم الجداولميارة التعامل مع  -

 
 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات -11

 البيان العممي. -
 األدوار.لعب  -
 طريق التمارين. -
 النمذجة.  -

 :يذ٣ ايطالبايٓفظ١ٝ شن١ٝ طشم تكِٜٛ املٗاسات اؿ -12

 اختبارات األداء. -

 المالحظة المباشرة. -

 اختبارات المواقف. -

 

 :. دذٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطالب خالٍ ايفـٌ ايذساط5ٞ

, َؼشٚع مجاعٞ, س١َُٗ ايتكِٜٛ )نتاب١ َكاٍ, اختبا ايتكِٜٛ

 ْٗا٥ٞ...اخل(اختباس 

األطبٛع 

 احملذد ي٘

َٔ  ْ٘ظبت

ايتكِٜٛ 

 ايٓٗا٥ٞ

 %11 2 كتابة تقويم أولى عن الموضوع الذي تم اختياره.  1

 %21 7-4 إعداد خطة بحثية متكاممة. 2

 %21 12-9 إعداد أدوات البحث وضبطيا . 3

 %11 15-14 مناقشة النتائج 4
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 % 41 16 االختبار النيائي 5

 :ايطالبٞد. ايذعِ 

تذابرل تكذِٜ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يالطتؼاسات ٚاإلسػاد األنادميٞ يًطايب )أرنش قذس -1

 طبٛع(.  أايٛقت ايزٟ ٜتٛقع إٔ ٜتٛادذ خالي٘ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع هلزا ايػشض يف نٌ 

 ساعة 2الساعات المكتبية المخصصة لممقرر                

 أسبوعيا                 االستشارات واإلرشاد األكاديمي    

 :ٖـ . َـادس ايتعًِ

 :ايهتب املكشس٠ املطًٛب١-1

(,َٓاٖر ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ 2000دابش عبذ اؿُٝذ, امحذ خرلٟ ناظِ ) -13

 ايٓفع, ايكاٖش٠ , داس ايٓٗل١ ايعشب١ٝ.

(, َٓاٖر ايبشح يف ايذلب١ٝ ٚعًِ ايٓفع , ايكاٖش٠ , االلًٛ 1988فإ دايني ) -14

 املـش١ٜ

 مجمة الدراسات االجتماعية ، كمية التربية جامعة عين شمس، القاىرة . -15

 مجمة الجمعية لممناىج وطرق التدريس، جامعة عين شمس ، القاىرة . -16

 مجمة كمية التربية ، جامعة اإلمارات ، العين. -17

 مجمة العموم التربوية والنفسية ، معيد البحوث والتراث اإلسالمي ، مكة . -18

 شراف التربوي، جامعة أم القرى ، كمية التربية.مجمة المناىج واإل -19

 مجمة كمية التربية ، جامعة قناة السويس، اإلسماعيمية. -20

 :املشادع ايش٥ٝظ١-2

 ( : التقويم البديل ، القاىرة، دار الفكر العربى.2111صالح عالم ) -24
عالم  ، (: تدريس المواد االجتماعية، القاىرة1996) وآخرون أحمد حسين المقاني -25

 الكتب.
( :مناىج الدراسات االجتماعية ،بيروت ، درا العمم 1994جودة احمد سعادة ) -26



 الدكتوراه مرحمة -المناهج وطرق التدريس توصيف مقررات قسم  -وخدمة المجتمع األكاديميوكالة الكمية لمتطوير -كمية التربية-القرىجامعة ام  

 

164 
 

 لمماليين.
المواد االجتماعية، األردن، دار  ي( : التخطيط لمتدريس ف1991سر الختم عثمان ) -27

 الفرقان.
مناىج التعميم العام .  ي(: المواد االجتماعية ف1995عمى إبراىيم) يخير  -28

 رفة الجامعية.اإلسكندرية، دار المع

 , ايتكاسٜش,...اخل( )أسفل قا١ُ٥ بٗا( اييت ٜٛؿ٢ بٗا )اجملالت ايع١ًُٝ ايهتب ٚ املشادع-3

 :اقع اإلْذلْت...اخلاملشادع اإليهذل١ْٝٚ, َٛ-4

http://www.ssss2008.org- 

http://www.socialstudiesforkids.com- 

اؿاطب اآليٞ/األططٛاْات املذف١, ٚاملعاٜرل َٛاد تع١ًُٝٝ أخش٣ َجٌ ايدلاَر املعتُذ٠ ع٢ً -5

 :/ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ ايف١ٝٓ

 :ٚ . املشافل ايالص١َ

بّٝٔ َتطًبات  املكشس ايذساطٞ  مبا يف ريو سذِ فـٍٛ ايذساط١ ٚاملدتدلات )أٟ: عذد املكاعذ داخٌ 

 ايفـٍٛ ايذساط١ٝ ٚاملدتدلات, ٚعذد أدٗض٠ اؿاطب اآليٞ املتاس١...إخل(.  

 :ت احملاكشات, املدتدلات,...اخل()قاعا باْٞامل -10

 :َـادس اؿاطب اآليٞ -11

 سفل قا١ُ٥ بٗا(أخاؿ١, أرنشٖا, أٚ  دل١ٜىل ػٗٝضات كإ)سذدٖا...َجٌ: اؿاد١ ـادس أخش٣ َ -12

 تكِٝٝ املكشس ايذساطٞ ٚعًُٝات تطٜٛشٙ  . ص

 :اطذلاتٝذٝات اؿـٍٛ ع٢ً ايتػز١ٜ ايشادع١ َٔ ايطالب غـٛق فعاي١ٝ ايتذسٜع -1

 المناقشة والحوار مع الطالب. .23
 مراجعة أعمال الطالب. .24
 االختبار النصفي. .25
 .ر الدراسير تقييم المقتوزيع استبيان حول  .26
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 :ايتذسٜع َٔ قبٌ املذسغ أٚ ايكظِ اطذلاتٝذٝات أخش٣ يتكِٝٝ ع١ًُٝ -2

 . ْتا٥ر ايطالب -

 اطتباْ٘ ) اطتطالع ايشأٟ ( -

 :عًُٝات تطٜٛش ايتذسٜع -3

 كتر ونى موحد يسيل تداولو لجميع الطالب يمثل الحد األدنى.اإللوضع مقرر 

ع لمتحكيم ضإعداد وكتاب يتضمن الموضوعات األصمية بعد موافقة مجمس القسم والكمية. ويخ -
 الداخمي والخارجي.

عُاٍ ايطًب١ أب ) َجٌ: تذقٝل تـشٝح ع١ٓٝ َٔ اإللاص يذ٣ ايطايعًُٝات ايتشكل َٔ َعاٜرل -4

َع طاقِ بٛاطط١ َذسطني  َظتكًني, ٚايتبادٍ بـٛس٠ دٚس١ًٜ يتـشٝح االختباسات أٚ ع١ٓٝ َٔ ايٛادبات 

 تذسٜع َٔ َؤطظ١ أخش٣(

 :كشس ايذساطٞ ٚايتدطٝط يتطٜٛشٖاؿف إدشا٤ات ايتدطٝط يًُشادع١ ايذٚس١ٜ ملذ٣ فعاي١ٝ  امل-5
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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة
 

 

 تٛؿٝف َكشس دساطٞمنٛرز 

  داَع١ اّ ايكش٣ :املؤطظ١

 َٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع –ايذلب١ٝ : ايه١ًٝ/ايكظِ 

 :ايتعشٜف باملكشس ايذساطٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ أ(

 860يف تذسٜع ايشٜاكٝات    2دساط١ َظتك١ً اطِ ٚسَض املكشس ايذساطٞ: 

  2عذد ايظاعات املعتُذ٠: 

 (إعذاد َعًِ ايشٜاكٝات َشس١ً ايذنتٛساٟٙ ٜكذّ كُٓ٘ املكشس ايذساطٞ. )زايدلْاَر أٚ ايدلاَر اي

  :اطِ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع املظؤٍٚ عٔ املكشس ايذساطٞ

 غٓذٚس٠ اغبع/د

 / زلرل فًُبإد

 عٛض املايهٞ /د

 إبشاِٖٝ ايًٗٝيب/ د

 د/ فؤاد عبذ اؿٞ

 د/ طا١َٝ َذاح

 دنتٛساٙ  :املكشس ايذساطٞ املظت٣ٛ األنادميٞ ايزٟ ٜعط٢ فٝ٘ايظ١ٓ أٚ 

 :املتطًبات ايظابك١ هلزا املكشس)إٕ ٚدذت(

 ال ٜٛدذ :املتطًبات اآل١ْٝ هلزا املكشس )إٕ ٚدذت(

 يًُؤطظ١ ايتع١ًُٝٝ س إٕ مل ٜهٔ داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝعَٛقع تكذِٜ املكش
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  :األٖذافب( 

 ٚؿف َٛدض يٓتا٥ر ايتعًِ األطاط١ٝ يًطًب١ املظذًني يف املكشس:-1

 يفيم االتجاىات الحديثة في تعمم الرياضيات.  .1
 يستخدم أساليب التعمم القائم عمى المشكالت فى تدريس الرياضيات.  .2
 يستخدم أساليب التفكير العميا في تدريس الرياضيات. .3
 في الرياضيات  وحدة دراسية معايير التقويم في تقويميوظف  .4
 .لتقويم دراسات وأبحاث عممية يوظف أساليب التقويم المالئمة .5
 التمكن من تقويم بحث أو دراسة عممية في الرياضيات.  .6

 :س ايذساطٞ املكش ؿف بإجياص أ١ٜ خطط ٜتِ تٓفٝزٖا يتطٜٛش ٚؼظني -2

 تكِٜٛ ايدلاَر ايتع١ًُٝٝ.   -2تكِٜٛ ايذساطات ايع١ًُٝ     -1

)َالسع١: ٜٓبػٞ إسفام تٛؿٝف عاّ يف االطتُاس٠ املظتدذ١َ يف ايٓؼش٠ املكشس ايذساطٞ  تٛؿٝفز( 

 ايتعشٜف١ٝ أٚ ايذيٌٝ (.  

 :املٛكٛعات اييت  ٜٓبػٞ تٓاٚهلا-1

 عذد  قا١ُ٥ املٛكٛعات

 األطابٝع

طاعات 

 ايتذسٜع 

 المقرر لمطالب.تقديم  -
 .المطورفى المنيج   تقويم كتب الرياضيات -

 ساعة 2 1

 ساعة 2 1 تقويم البرمجيات التعميمية. -

 ساعة 2 1 تحميل بعض الدراسات المتعمقة بالرياضيات  -

 ساعة 2 1 توظيف أساليب التقويم في تقويم بحث عممي عن الرياضيات. -

 ساعة 2 1 تقويم بعض المواقع الخاصة بتعميم الرياضيات -

 ساعة 2 1 االلكترونية الرياضيات معامل تقويم -

 ساعة 2 1 .الرياضياتتدريس البرامج التفاعمية في  تقويم -
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 ساعة 2 1 تقويم وحدة دراسية مصممة الكترونيا -

 ساعة 2 1 االختبار النصفي -

 ساعة 4 2  الرياضياتفى مجال  تقويم األبحاث -

 ساعة 2 1 العميا التفكير وأنماط الرياضيات -

 ساعة 2 1 الرياضياتتدريس التقويم فى  -

 ساعة 2 1 الرياضياتفى مجال  دراسة عممية مصممة بطريقة االلكترونية تقويم -

 ساعة 2 1 خالل الفصل األبحاث التي تم تقويميامراجعة عامة ومناقشة  -

 ساعة 2 1 االختبار النهائي -

 

   َهْٛات املكشس ايذساطٞ )إمجايٞ عذد طاعات ايتذسٜع يهٌ فـٌ دساطٞ(: -2

 احملاكش٠:

 اسبوع 10ساعة *  3

 أخش٣: َؼاسٜع ايعشٚض ايذسغ:  َاد٠

 اختبار نهائً 3

 

طاعات دساط١ خاؿ١ إكاف١ٝ/طاعات ايتعًِ املتٛقع إٔ ٜظتٛفٝٗا ايطايب أطبٛعًٝا. )ٜٓبػٞ إٔ -3

 ميجٌ ٖزا املتٛطط يهٌ فـٌ دساطٞ ٚيٝع املطًٛب يهٌ أطبٛع(: 

 طاع١ َهتب١ٝ 1

 

 يف  كتًف فاالت ايتعًِ   ايتكِٜٛتطٜٛش ْتا٥ر -4

 بّٝٔ يهٌ َٔ فاالت ايتعًِ املب١ٓٝ أدْاٙ َا ًٜٞ: 

 َٛدض طشٜع يًُعاسف أٚ املٗاسات اييت ٜظع٢ املكشس ايذساطٞ إىل تُٓٝتٗا . 

 يف  املكشس ايذساطٞ بػ١ٝ تطٜٛش تًو املعاسف أٚ املٗاسات.  ظتدذ١َتٛؿٝف الطذلاتٝذٝات ايتذسٜع امل 

  .ٞايطشم املتبع١ يتكِٜٛ ايطايب يف املكشس ايذساطٞ يتكِٝٝ ْتا٥ر ايتعًِ يف ٖزا اجملاٍ ايذساط 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعاسف . ص

 1-تٛؿٝف يًُعاسف املشاد انتظابٗا: 

 ومجاالتيا الرياضيات التقويم في 
 .أساليب التقويم فى مجال الرياضيات 
 .جراءاتيا  بناء االستبانات وا 
 فى مجال الرياضيات. كيفية تقويم البرامج التعميمية 
 ،مفيوم التقويم وأنواعو وكيفية استخدامو 
 .كيفية تقويم بحث عممي 

  :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املعاسف-2

 .المحاضرة طريقة -

 التعمم القائم عمى المشكالت -

 .التعمم بالممارسة -

 التعمم باالكتشاف. -

 .التعمم التعاوني -

 :املهتظب١طشم تكِٜٛ املعاسف -3

 (مجاعٞ-فشدٟ) أطايٝب ايتكِٜٛ -

 .ٚطا٥ٌ ايتكِٜٛ -

 .ايطالب تكاسٜش تكِٝٝ -

 (ألعُاهلِ ايطالب تكِٝٝ)  ايزاتٞ ايتكِٝٝ -

  دسان١ٝ:املٗاسات اإل . غ

  :املشاد تُٓٝتٗا دسان١ٝتٛؿٝف يًُٗاسات اإل-1

 توصيف لمميارات المعرفية المراد تنميتيا. -
 دراسية.ميارة تقويم درس من وحدة  -
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 .ميارة تحميل األسئمة  -
عداد ممخصات. -  ميارة كتابة تقارير وا 
 ميارة تقويم دروس. -
 ميارة تقويم بحث -

  :ذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاساتاطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتد-2

 طريقة التعمم المتمايز. -
 طريقة الحوار. -
 االكتشاف . -
 استراتيجية التدريس المشترك. -
 أسموب حل المشكالت. -
 القائم عمى المشكالتالتعمم  -

  :يذ٣ ايطالب دسان١ٝطشم تكِٜٛ املٗاسات اإل -3

 االختبارات . -
 .التعميم المصغر -
 .الكتروني درس تقويم -
 .تقويم دراسة عممية -

  :ز.  َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚ ؼٌُ املظؤٚي١ٝ

 تطٜٛشٖا:ٚؿف ملٗاسات ايعالقات ايؼدـ١ٝ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ املطًٛب -1

 ميارة االستماع اإليجابي. -
 ميارة التحدث اإليجابي. -
 ميارة الحوار. -
 ميارة العمل مع االخرين. -
 ميارات التواصل. -

 اطذلاتٝذٝات ايتعًِٝ املظتدذ١َ يف تطٜٛش ٖزٙ املٗاسات:-2

 المناقشة والمشاركة الجماعية. -
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 تكميف الطالب بأعمال وميام داخل مجموعات العمل. -
 مختمفة وتحديد متغيراتيا وتحميل المواقف. مناقشة سموكيات -
 .التعمم القائم عمى المشكالتاستراتيجية  -

 :طشم تكِٜٛ َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ يذ٣ ايطالب-3

 المالحظة المقننة. -
 استخدام قوائم تقويم المجموعات ألفرادىا . -
 الجماعي والتزاميم بيا.تقييم احترام الطمبة لقوانين العمل  -
مالحظة العالقات الشخصية وتناول األدوار بين الطالب أثناء ممارسة األنشطة المرتبطة  -

 بالمقرر.

   سٌ املؼهالت:د. َٗاسات ايتٛاؿٌ, , َٚٗاسات 

 :تٛؿٝف يًُٗاسات املشاد تُٓٝتٗا يف ٖزا اجملاٍ-1

 ميارة التعامل مع اآلخرين. -
 ميارة تقويم مقالة في الرياضيات  -
 ميارات استخدام السبورة االلكترونية في تنفيذ درس . -

 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات-2

 )العروض التوضيحية من جانب استاذ المقرر( يةالعمم العروض -
 أسموب حل المشكالت. -
 .المعامل االلكترونية -
 لعضو ىيئة التدريس .التفاعل مع الموقع الشخصي  -
 . موقع شخصي تصميمتشجيع الطالب عمى  -
في البحث عمى الشبكة العنكبوتية)األنترنت( عن  الحاسوبتدريب الطالب عمى استخدام  -

 المفاىيم والموضوعات المرتبطة بالمقرر.بعض 
 :طشم تكِٜٛ املٗاسات ايعذد١ٜ َٚٗاسات ايتٛاؿٌ يذ٣ ايطالب-3

 كتابة التقارير  . -
 تقديم عرض لقويم أحد األبحاث  -
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 الميارات مالحظة أداء الطالب أثناء العمل في المجموعات ومن خالل تقديمو لمعروض.  -

 :)إٕ ٚدذت( ايٓفظ١ٝ شن١ٖٝـ. املٗاسات اؿ

 :املشاد تُٓٝتٗا َٚظت٣ٛ األدا٤ املطًٛبايٓفظ١ٝ شن١ٝ تٛؿٝف يًُٗاسات اؿ-1

 .األبحاث العممية تقويمميارة  -
 .الدروس االلكترونيةميارة تنفيذ  -

 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات-2

 التعمم التعاوني. -
 التدريس المصغر. -
 حل المشكالت. -
 توجيو الطالب وقيادتيم في البحوث. -

 :يذ٣ ايطالبايٓفظ١ٝ شن١ٝ طشم تكِٜٛ املٗاسات اؿ-3

 اختبارات االداء. -

 بطاقات مالحظة . -

 مواقف . اختبارات -

 :. دذٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطالب خالٍ ايفـٌ ايذساط5ٞ

, َؼشٚع مجاعٞ, اختباس ٚادبات, عح١َُٗ ايتكِٜٛ ) ايتكِٜٛ

 ْٗا٥ٞ...اخل(

األطبٛع 

 احملذد ي٘

َٔ  ْ٘ظبت

ايتكِٜٛ 

 ايٓٗا٥ٞ

 %2 الثاني كتابة تقرير عن أحد األبحاث العممية 1

 %2 الرابع كتابة تقرير عن حل دراسة في مجال الرياضيات  2

 %2 الخامس صياغة مشكمة في مجال الرياضيات. 3

 %2 السادس تقويم مقالة عن تعمم الرياضيات 4

 %2 السابع تقويم درس تفاعمي من وحدة دراسية 5
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 % 2 الثامن تصميم وحدة في الرياضيات . 6

 %22 التاسع اختبار نصفى 7

العاشر+  كتابة تقرير عن أداء زميل لو في تقويم مقالة. 8
 الحادي عشر

2 % 

 % 2 الثاني عشر تصميم وتنفيذ درس الكتروني أمام زمالئو 9

 % 2 الثالث عشرا تقويم بحث قصير في تعمم الرياضيات 11

 % 2 الرابع عشر إعداد خطة لتقويم درس الكتروني  11

السادس  االختبار النيائي 12
 عشر

61 % 

 :د. ايذعِ ايطالبٞ

تذابرل تكذِٜ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يالطتؼاسات ٚاإلسػاد األنادميٞ يًطايب )أرنش قذس -1

 طبٛع(.  أايٛقت ايزٟ ٜتٛقع إٔ ٜتٛادذ خالي٘ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع هلزا ايػشض يف نٌ 

 ساعة 2الساعات المكتبية المخصصة لممقرر                

 واإلرشاد االكاديمي                     اسبوعياً االستشارات 

 :ٖـ . َـادس ايتعًِ

 :ايهتب املكشس٠ املطًٛب١-1

21-    

22-   

23-  

 :املشادع ايش٥ٝظ١-2

29-   
31-  
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 , ايتكاسٜش,...اخل( )أسفل قا١ُ٥ بٗا( اييت ٜٛؿ٢ بٗا )اجملالت ايع١ًُٝ ايهتب ٚ املشادع-3

  

 :اقع اإلْذلْت...اخلاملشادع اإليهذل١ْٝٚ, َٛ-4

http://www.aghandoura.com 

 

َٛاد تع١ًُٝٝ أخش٣ َجٌ ايدلاَر املعتُذ٠ ع٢ً اؿاطب اآليٞ/األططٛاْات املذف١, ٚاملعاٜرل -5

 :/ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ ايف١ٝٓ

 

 

 :ٚ . املشافل ايالص١َ

بّٝٔ َتطًبات  املكشس ايذساطٞ  مبا يف ريو سذِ فـٍٛ ايذساط١ ٚاملدتدلات )أٟ: عذد املكاعذ داخٌ 

 ايفـٍٛ ايذساط١ٝ ٚاملدتدلات, ٚعذد أدٗض٠ اؿاطب اآليٞ املتاس١...إخل(.  

 :ت احملاكشات, املدتدلات,...اخل()قاعا باْٞامل-1

 :َـادس اؿاطب اآليٞ-2

 :سفل قا١ُ٥ بٗا(أ١, أرنشٖا, أٚ خاؿ دل١ٜىل ػٗٝضات كإـادس أخش٣ )سذدٖا...َجٌ: اؿاد١ َ-3

 تكِٝٝ املكشس ايذساطٞ ٚعًُٝات تطٜٛشٙ  . ص

 :اطذلاتٝذٝات اؿـٍٛ ع٢ً ايتػز١ٜ ايشادع١ َٔ ايطالب غـٛق فعاي١ٝ ايتذسٜع -1

 المناقشة والحوار مع الطالب. .27
 عمال الطالب.أمراجعة  .28
 االختبار النصفي. .29
 .ر الدراسير تقييم المقتوزيع استبيان حول  .31
 ر الدراسي.ر تقييم مدرس المقتوزيع استبيان حول  .31
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 :ايتذسٜع َٔ قبٌ املذسغ أٚ ايكظِ اطذلاتٝذٝات أخش٣ يتكِٝٝ ع١ًُٝ -2

 ْتا٥ر ايطالب . -

 اطتبا١ْ ) اطتطالع ايشاٟ ( -

 :عًُٝات تطٜٛش ايتذسٜع -3

 موحد يسيل تداولو لجميع الطالب يمثل الحد االدنى.وضع مقرر الكتروني 

ع لمتحكيم ضيتضمن الموضوعات األصمية بعد موافقة مجمس القسم والكمية. ويخ دليلإعداد  -
 الداخمي والخارجي.

عُاٍ ايطًب١ أب ) َجٌ: تذقٝل تـشٝح ع١ٓٝ َٔ عًُٝات ايتشكل َٔ َعاٜرل اإللاص يذ٣ ايطاي-4

َع طاقِ , ٚايتبادٍ بـٛس٠ دٚس١ًٜ يتـشٝح االختباسات أٚ ع١ٓٝ َٔ ايٛادبات بٛاطط١ َذسطني  َظتكًني

 :تذسٜع َٔ َؤطظ١ أخش٣(

 

 :كشس ايذساطٞ ٚايتدطٝط يتطٜٛشٖاؿف إدشا٤ات ايتدطٝط يًُشادع١ ايذٚس١ٜ ملذ٣ فعاي١ٝ  امل-5
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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 السعودٌةالمملكة العربٌة 
 

 

 تٛؿٝف َكشس دساطٞمنٛرز 

 داَع١ أّ ايكش٣  :املؤطظ١

 ن١ًٝ ايذلب١ٝ / قظِ املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع: ايه١ًٝ/ايكظِ 

 :ايتعشٜف باملكشس ايذساطٞ َٚعًَٛات عا١َ عٓ٘ أ(

  ( يف اإلػشاف ايذلب2ٟٛدساط١ َظتك١ً )  2-2070830اطِ ٚسَض املكشس ايذساطٞ: 

 ) طاعتإ (عذد ايظاعات املعتُذ٠: 

 ٟ ٜكذّ كُٓ٘ املكشس ايذساطٞ. زايدلْاَر أٚ ايدلاَر اي

 )يف ساٍ ٚدٛد َكشس اختٝاسٟ عاّ يف عذ٠ بشاَر, بّٝٔ ٖزا بذاًل َٔ إعذاد قا١ُ٥ بٗزٙ ايدلاَر(

 فشع اإلػشاف ايذلبٟٛ ( –) ايذنتٛساٙ يف املٓاٖر ٚطشم ايتذسٜع 

  :املظؤٍٚ عٔ املكشس ايذساطٞاطِ علٛ ١٦ٖٝ ايتذسٜع 

 أ.د. طًُٝإ بٔ قُذ ايٛابًٞ

 أ.د. كٝف اهلل بٔ عٛاض ايجبٝيت

 د. فٛصٟ بٔ ؿاحل بٓذش

 ) َشس١ً ايذنتٛساٙ ( :ايظ١ٓ أٚ املظت٣ٛ األنادميٞ ايزٟ ٜعط٢ فٝ٘ املكشس ايذساطٞ

 

 اإلػشاف ايذلبٟٛ ( .( يف 1دساط١ َظتك١ً )730  : ) املتطًبات ايظابك١ هلزا املكشس)إٕ ٚدذت(

) ادتٝاص االختباس ايؼاٌَ يدلْاَر ايذنتٛساٙ يف قاٚسٙ  :املتطًبات اآل١ْٝ هلزا املكشس )إٕ ٚدذت(

 ايجالث١ ( .

  :َٛقع تكذِٜ املكشس إٕ مل ٜهٔ داخٌ املب٢ٓ ايش٥ٝع يًُؤطظ١ ايتع١ًُٝٝ
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 داَع١ أّ ايكش٣ ( يًطايبات / –يًطالب , ٚايضاٖش  -) َب٢ٓ ن١ًٝ ايذلب١ٝ / ايعابذ١ٜ 

  :األٖذافب( 

 ٚؿف َٛدض يٓتا٥ر ايتعًِ األطاط١ٝ يًطًب١ املظذًني يف املكشس: -1

ؼذٜذ عذد َٔ املؼهالت ايذلب١ٜٛ رات ايعالق١ باإلػشاف ايذلبٟٛ تظتشل ايذساط١ , َٚذ٣  -

 أُٖٝتٗا يٛاقعٓا ايذلبٟٛ ٚايتعًُٝٞ .

قبٌ ايذاسغ , َع تٛكٝح املدلسات ايع١ًُٝ ايٛقٛف ع٢ً َؼه١ً ايذساط١ اييت مت اختٝاسٖا َٔ  -

 َٔ سٝح دذ٠ املٛكٛع , ٚقابًٝت٘ بايتٓاٍٚ .

 تهًٝف ايذاسغ بإعذاد قا١ُ٥ بايبشٛخ ٚايذساطات ٚايهتب رات ايعالق١ مبٛكٛع أطشٚست٘ .  -

 تـٓٝف ٚؼًٌٝ ْٚكذ تًو ايذساطات يف ك٤ٛ قاٚس َٛكٛع ايذساط١ . -

 يعًُٞ .تـُِٝ ايذساط١ املٓٗذ١ٝ ٚفل املٓٗر ا -

 اـشٚز غط١ َتها١ًَ , بٗذف أقشاسٖا َٔ قبٌ فًع ايكظِ . -

 

املكشس ايذساطٞ . )َجٌ االطتدذاّ املتضاٜذ  ؿف بإجياص أ١ٜ خطط ٜتِ تٓفٝزٖا يتطٜٛش ٚؼظني -2

يتك١ٝٓ املعًَٛات أٚ َشادع اإلْذلْت, ٚايتػٝرلات يف  احملت٣ٛ نٓتٝذ١ يألعاخ اؾذٜذ٠ يف فاٍ 

 ايذساط١(. 

 يًُكشس .اطتدذاّ ايدلٜذ اإليهذلْٚٞ يف ايتشـٌٝ ايعًُٞ   -

تحدٌث المعلومات السابقة باستمرار من مصادر المعلومات اإللكترونٌة , وأضافتها إلى  -

 مفردات المقرر .

متابعة الجدٌد فً مجال اإلشراف التربوي من مصادر المعلومات اإللكترونٌة , وتوظٌفها  -

 فً تدرٌس المقرر. 

)َالسع١: ٜٓبػٞ إسفام تٛؿٝف عاّ يف االطتُاس٠ املظتدذ١َ يف ايٓؼش٠ املكشس ايذساطٞ  تٛؿٝفز( 

 ايتعشٜف١ٝ أٚ ايذيٌٝ (.  

 :املٛكٛعات اييت  ٜٓبػٞ تٓاٚهلا-1

عذد  قا١ُ٥ املٛكٛعات

 األطابٝع

طاعات 

 ايتذسٜع 

ايطًب َٔ ايذاسغ تكذِٜ عذد َٔ املٛكٛعات , الختٝاس اسذٖا عٓٛإ 

 ايًكا٤ ايكادّ . ألطشٚست٘ يف

1 2 
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َٓاقؼ١ ايذاسغ يف املٛكٛعات اييت مت اختٝاسٖا , ٚاالتفام ع٢ً اسذٖا يف 

 ك٤ٛ َا قذَ٘ َٔ َدلسات ع١ًُٝ .

1     2 

تذسٜب ايذاسغ ع٢ً ؿٝاغ١ َؼه١ً ايذساط١ , ٚؼذٜذ األٖذاف يف ك٤ٛ 

 األط١ً٦  , ٚإبشاص أُٖٝتٗا .

2     4 

 2     1 ايذساط١ رات ايعالق١ باملٛكٛع . َظاعذ٠ ايذاسغ يف تـٓٝف أدبٝات

 2     1 تذسٜب ايذاسغ ع٢ً ايهتاب١ ايع١ًُٝ يف تٓاٍٚ َٛكٛع ايذساط١ .

 2     1 تذسٜب يذاسغ ع٢ً األطع ايع١ًُٝ يهٝف١ٝ ؼذٜذ املـطًشات , ٚتعشٜفٗا .

تـُِٝ خط١ ايذساط١ يًُٛكٛع ايزٟ مت اختٝاسٙ , ٚنٝف١ٝ تٛثٝل املـادس 

 , ٚتكذمي٘ إىل فًع ايكظِ إلقشاسٙ  . ٚاملشادع

2     4 

تذسٜب ايذاسغ ع٢ً طشٜك١ عشض ٚؼًٌٝ َٚٓاقؼ١ أدبٝات ايذساط١ , 

 ٚاإلفاد٠ َٔ َٓٗذ١ٝ ايذساطات ايظابك١ ْٚتا٥ذٗا ٚتٛؿٝاتٗا .

2     4 

تذسٜب ايذاسغ ع٢ً أْٛاع ايتـُُٝات ايبشج١ٝ ٚتطبٝكاتٗا , ٚأطع بٓا٤ 

 ٚاإلفاد٠ َٓٗا يف دساطت٘ .األدٚات ايبشج١ٝ , 

2     4 

 2     1 تذسٜب ايذاسغ ع٢ً نٝف١ٝ ؼذٜذ فتُع ايذساط١ , ٚأطايٝب اختٝاس ايع١ٓٝ

 2    1 تذسٜب ايذاسغ ع٢ً األطع ايع١ًُٝ يهٝف١ٝ تٓعِٝ ٚتبٜٛب , ٚتٛأطشٚست٘ .

 2    1 االختباس ايٓٗا٥ٞ

 

   َهْٛات املكشس ايذساطٞ )إمجايٞ عذد طاعات ايتذسٜع يهٌ فـٌ دساطٞ(: -2

  احملاكش٠:

          25 

   ايذسغ:  َاد٠

          

  املدتدل

         - 

 تذسٜب عًُٞ :

          

 أخش٣:

ساعة  3             

 اختبار نهائى

 

طاعات دساط١ خاؿ١ إكاف١ٝ/طاعات ايتعًِ املتٛقع إٔ ٜظتٛفٝٗا ايطايب أطبٛعًٝا. )ٜٓبػٞ إٔ -3

طاع١ ,  25) َشادع١ األدبٝات : ميجٌ ٖزا املتٛطط يهٌ فـٌ دساطٞ ٚيٝع املطًٛب يهٌ أطبٛع(: 

 طاع١ ( 30طاع١ , ايٛادبات :  30نتاب١ ايتكاسٜش : 
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 :تطٜٛش ْتا٥ر ايتعًِ يف  كتًف فاالت ايتعًِ -4

املدشدات املتٛقع َٔ ايذسغ إٔ حيككٗا َٔ املكشس , متهٓ٘ َٔ ايتػًب ع٢ً ايـعٛبات يف نٌ َٔ 

فاالت ايتعًِ , ٚاطذلاتٝذٝات ايتذسٜع , َٚٗاسات ايبشح ايعًُٞ , ٚنٌ َا ٜشتبط بإدشا٤ات 

 تطٜٛش ْٛع١ٝ ايتعًِ َظتكباًل .

 فاالت ايتعًِ املب١ٓٝ أدْاٙ َا ًٜٞ:  بّٝٔ يهٌ َٔ

 َٛدض طشٜع يًُعاسف أٚ املٗاسات اييت ٜظع٢ املكشس ايذساطٞ إىل تُٓٝتٗا . 

 يف  املكشس ايذساطٞ بػ١ٝ تطٜٛش تًو املعاسف أٚ املٗاسات.  ظتدذ١َٝف الطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املتٛؿ 

 ٥ر ايتعًِ يف ٖزا اجملاٍ ايذساطٞ. ايطشم املتبع١ يتكِٜٛ ايطايب يف املكشس ايذساطٞ يتكِٝٝ ْتا  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعاسف . ؾ

 : تٛؿٝف يًُعاسف املشاد انتظابٗا-1

 ٜتٛقع َٔ ايذاسغ هلزا املكشس إٔ ٜهتظب املعاسف ايتاي١ٝ :

 َفّٗٛ ايبشح ايعًُٞ , ٚغرلٖا َٔ املفاِٖٝ ايفشع١ٝ .  -

 َؼه١ً دساطت٘ , َٚا ٜشتبط بٗا َٔ أط١ً٦ , ٚؼذٜذ يألٖذاف , ٚاأل١ُٖٝ .نٝف١ٝ ؼذٜذ  -

 طشٜك١ تـٓٝف أدبٝات ايذساط١ رات ايعالق١ مبٛكٛع٘ , -

 طشٜك١ ايهتاب١ ايع١ًُٝ . -

 طشٜك١ ؼذٜذ املـطًشات , ٚنٝف١ٝ تعشٜفٗا . -

 طشٜك١ نتاب١ اإلطاس ايٓعشٟ , ٚعشض ايذساطات ايظابك١ . -

 , ٚأدٚاتٗا . أْٛاع ايتـاَِٝ ايبشج١ٝ -

 طشٜك١ تٛثٝل املـادس ٚاملشادع . -

 نٝف١ٝ عشض ايٓتا٥ر ٚتفظرلٖا َٚٓاقؼتٗا .  -

 طشٜك١ ؿٝاغ١ ايتٛؿٝات ٚاملكذلسات . -

  :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املعاسف-2

 طشٜك١ احملاكش٠ . -

 طشٜك١ املٓاقؼ١ . -

 ايتعًِ ايٓؼط . -

 ايتعًِ ايزاتٞ َٔ خالٍ اإلْذلْت . -

 :طشم تكِٜٛ املعاسف املهتظب١-3

 تكِٝٝ ايٛادبات ٚايتكاسٜش .  -

 تكِٝٝ َٛكٛع ايذساط١ ايزٟ مت اختٝاسٙ َٔ قبٌ ايذاسغ . -
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 اختباس ؼـًٝٞ . -

  دسان١ٝ:املٗاسات اإل . ق

) َٗاس٠ ايكشا٠٤ ايٓاقذ٠ , َٗاسات ايتفهرل ايعًٝا َٔ  :املشاد تُٓٝتٗا دسان١ٝتٛؿٝف يًُٗاسات اإل-1

ٚتكِٜٛ ٚأبذع , َٗاسات عشض املعًَٛات ٚؼًًٝٗا ٚتفظرلٖا , ٚاطتٓباط ايٓتا٥ر ؼًٌٝ ٚتشنٝب 

 املفٝذ٠ ( .

 ) ايعـف ايزٖين , ايبشح ٚاالنتؼاف  :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات-2

 ايتؼدٝف ٚايعالز ( .

, ايٛادبات اييت تتطًب َذ٣ ) املٓاقؼ١ ٚاؿٛاس  :يذ٣ ايطالب دسان١ٝطشم تكِٜٛ املٗاسات اإل-3

 قذس٠ ايذاسغ ع٢ً تطبٝل َٗاسات ايبشح ايعًُٞ عٓذ تٓاٚي٘ ملٛكٛع ايذساط١ , ايتكِٜٛ ايزاتٞ ( .

  :ز.  َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚ ؼٌُ املظؤٚي١ٝ

 ٚؿف ملٗاسات ايعالقات ايؼدـ١ٝ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ املطًٛب تطٜٛشٖا:-1

 إلْـات , اؿٛاس , ايعٌُ َع اآلخشٜٔ , ايجك١ يف ايٓفع , ايتكِٝٝ ايزاتٞ (.سظٔ االطتُاع ٚا -

 

 اطذلاتٝذٝات ايتعًِٝ املظتدذ١َ يف تطٜٛش ٖزٙ املٗاسات:-2

) اطتدذاّ اإلطذلاتٝذٝات ايتاي١ٝ : املٓاقؼ١ ٚاؿٛاس , ٚطا٥ط ايتعًِٝ اإليهذلْٚٞ , ايتعًِ 

 ايتعاْٚٞ, ايٓكاؾ املفتٛح ( .

 

 :تكِٜٛ َٗاسات ايتعاٌَ َع اآلخشٜٔ ٚايكذس٠ ع٢ً ؼٌُ املظؤٚي١ٝ يذ٣ ايطالبطشم -3

 ) المالحظة المقننة , استخدام سلم التقدٌر , األنشطة العملٌة ( .

   :د. َٗاسات ايتٛاؿٌ, ٚتك١ٝٓ املعًَٛات, ٚاملٗاسات ايعذد١ٜ

 :تٛؿٝف يًُٗاسات املشاد تُٓٝتٗا يف ٖزا اجملاٍ-1

 ايهتابٞ ٚايؼفٗٞ .َٗاسات االتـاٍ  -

 ايتٛاؿٌ َع اآلخشٜٔ باطتدذاّ ايتكٓٝات اؿذٜج١ . -

 اطتدذاّ ػبهات املعًَٛات َٚـادس ايتعًِ األخش٣ إلثشا٤ اؾاْب ايعًُٞ ٚايتطبٝكٞ يًُكشس  -

 َٗاسات اطتدذاّ األطايٝب اإلسـا١ٝ٥ ايٛؿف١ٝ ٚاالطتذالي١ٝ . -

 ١ًُٝ .ايكذس٠ ع٢ً َعشف١ أطايٝب قٝاغ ؿذم ٚثبات األدٚات ايع -

 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات-2

) ايتذسٜب ايعًُٞ ع٢ً نتاب١ ايتكاسٜش , ايُٓزد١ , ايتفاعٌ َع املٛقع ايؼدـٞ ألطتار املكشس , 
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 ٚعٔ طشٜل ايدلٜذ اإليهذلْٚٞ ( .

 :طشم تكِٜٛ املٗاسات ايعذد١ٜ َٚٗاسات ايتٛاؿٌ يذ٣ ايطالب-3

 اييت سـٌ عًٝٗا ايذاسغ َٔ خالٍ األْذلْت .تكِٜٛ املعًَٛات  -

 تكذِٜ تػز١ٜ سادع١ يًذاسغ عٔ نٌ فـٌ َٔ فـٍٛ دساطت٘ . -

 َالسع١ َٚتابع١ أدا٤ ايذاسغ أثٓا٤ اطتدذاّ األطايٝب اإلسـا١ٝ٥ . -

 :)إٕ ٚدذت( ايٓفظ١ٝ شن١ٖٝـ. املٗاسات اؿ

 :األدا٤ املطًٛباملشاد تُٓٝتٗا َٚظت٣ٛ ايٓفظ١ٝ تٛؿٝف يًُٗاسات اؿشن١ٝ -1

 ايكذس٠ ع٢ً إداس٠ اؿٛاسات ايع١ًُٝ ايتطبٝك١ٝ . -

 ايكذس٠ ع٢ً تـُِٝ اؾذاٍٚ , ٚاألػهاٍ , ٚايشطّٛ ايبٝا١ْٝ . -

 :اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع املظتدذ١َ يت١ُٝٓ تًو املٗاسات-2

 ايتطبٝكات ايع١ًُٝ يألطايٝب اإلسـا١ٝ٥ . -

 املٓاقؼ١ ٚاؿٛاس إلثشا٤ أدبٝات ايذساط١ . -

 ايُٓزد١ . -

 :يذ٣ ايطالبايٓفظ١ٝ طشم تكِٜٛ املٗاسات اؿشن١ٝ -3

 املالسع١ املباػش٠ . -

 ايتكِٜٛ ايزاتٞ . -

 اختباسات األدا٤ . -

 

 :. دذٍٚ َٗاّ تكِٜٛ ايطالب خالٍ ايفـٌ ايذساط5ٞ

, َؼشٚع مجاعٞ, س١َُٗ ايتكِٜٛ )نتاب١ َكاٍ, اختبا ايتكِٜٛ

 اختباس ْٗا٥ٞ...اخل(

األطبٛع 

 احملذد ي٘

َٔ  ْ٘ظبت

ايتكِٜٛ 

 ايٓٗا٥ٞ

 % 5 2   اختٝاس َٛكٛع األطشٚس١ . 1

 % 5 3   تـٓٝف أدبٝات ايذساط١ . 2

ؿٝاغ١ َؼه١ً ايذساط١ َٚا ًٜشل بٗا َٔ أط١ً٦ , ٚأٖذاف  3

 ٚأ١ُٖٝ ٚقذٚد١ٜ ايذساط١ .

  5/6/7   10 % 

عشض ٚؼًٌٝ ْٚكذ ألدبٝات ايذساطات ايظابك١ يف ك٤ٛ  4

 األطع ايع١ًُٝ .

  8/9/10 10 % 
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 % 5 11   تـُِٝ ايذساط١ املٓٗذ١ٝ يف ك٤ٛ األطع ايع١ًُٝ . . 5

 % 10 12/13   تـُِٝ أدٚات ايذساط١ , ٚؼذٜذ األطايٝب اإلسـا١ٝ٥ . 6

تطبٝل األدٚات ايع١ًُٝ يًذساط١ , ٚايؼشٚع ظُعٗا ,  7

 ٚتفشٜػٗا يف دذاٚهلا احملذد٠ .

 14/15 5 % 

 % 50  16    االختباس ايٓٗا٥ٞ  8

 :د. ايذعِ ايطالبٞ

تكذِٜ أعلا٤ ١٦ٖٝ ايتذسٜع يالطتؼاسات ٚاإلسػاد األنادميٞ يًطايب )أرنش قذس تذابرل -1

 طبٛع(.  أ١٦ٖٝ ايتذسٜع هلزا ايػشض يف نٌ  ايٛقت ايزٟ ٜتٛقع إٔ ٜتٛادذ خالي٘ أعلا٤

 أ.د.طًُٝإ قُذ ايٛابًٞ -

 ًَٜٛٝا عذا ايجالثا٤ .ايظاعات املهتب١ٝ خالٍ ايفذل٠ ايـباس١ٝ  -

  0506534392االتـاٍ ع٢ً اؾٛاٍ :  -

 smwabli@uqu.edu.saايدلٜذ اإليهذلْٚٞ :  -

 :ٖـ . َـادس ايتعًِ

 :ايهتب املكشس٠ املطًٛب١-1

ايتشذٜات  –ٖـ( ايكٝاد٠ ٚاإلػشاف ايذلبٟٛ يف عـش املعًَٛات١ٝ 1429فاط١ُ محذ ايشٜٚجٞ ) -

 ٚاملظؤٚيٝات "سؤ١ٜ َظتكب١ًٝ " , ايشٜاض : َهتب١ ايشػذ .

ّ( اإلطذلاتٝذٝات اؿذٜج١ يف ايتذسٜع ايفعاٍ , عُإ : داس ايـفا٤ 2008قظٔ ع٢ً عط١ٝ ) -

 يًٓؼش ٚايتٛصٜع .

ّ( اإلػشاف ايذلبٟٛ منارد٘ ايٓعش١ٜ ٚتطبٝكات٘ ايع١ًُٝ , ايهٜٛت : 2005ْاسميإ مجع٘ قُٛد ) -

 ايفالح يًٓؼش ٚايتٛصٜع .َهتب١ 

 :املشادع ايش٥ٝظ١-2

ٖـ( َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ , تـُِٝ ايبشح ٚايتشًٌٝ 1427ايبطؽ , قُذ ٚيٝذ , ٚآخش ) -

 اإلسـا٥ٞ , عُإ : داس املظرل٠ يًٓؼش ٚايتٛصٜع ٚايطباع١ .

,   spssٖـ( ايتشًٌٝ اإلسـا٥ٞ يًبٝاْات باطتدذاّ بشْاَر 1424أبٛ عالّ , سدا٤ قُٛد ) -

 ايكاٖش٠ داس اؾاَعات يًٓؼش .
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 :ايهتب ٚ املشادع اييت ٜٛؿ٢ بٗا )اجملالت ايع١ًُٝ, ايتكاسٜش,...اخل( )أسفل قا١ُ٥ بٗا( -3

 ف١ً املٓاٖر ٚإلػشاف ايذلبٟٛ/ داَع١ أّ ايكش٣ . -

 ف١ً ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ ٚايٓفظ١ٝ / داَع١ أّ ايكش٣ . -

 ف١ً ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ / داَع١ ايهٜٛت . -

 ١ ايعًّٛ ايذلب١ٜٛ ٚايٓفظ١ٝ / داَع١ ايبششٜٔ .فً -

 ...اخل : املشادع اإليهذل١ْٝٚ, َٛاقع اإلْذلْت-4

  1175823d.maktoobblog.com/ َهب١ املادظترل ٚايذنتٛساٙ : -

 http://www.abegs.org/Aportalبٛاب١ َهتب ايذلب١ٝ ايعشبٞ يذٍٚ اـًٝر :  -

 http://www.eulc.edu..eg/start.aspxاؼاد َهتبات اؾاَعات املـش١ٜ :  -

 http://www.moe.gov.saَٛقع ٚصاس٠ ايتعًِٝ ايعايٞ :  -

 

َٛاد تع١ًُٝٝ أخش٣ َجٌ ايدلاَر املعتُذ٠ ع٢ً اؿاطب اآليٞ/األططٛاْات املذف١, ٚاملعاٜرل -5

 :/ايًٛا٥ح ايتٓع١ُٝٝ ايف١ٝٓ

 اطتدذاّ َٓع١َٛ داَع١ أّ ايكش٣ يًشؿذ اإليهذلْٚٞ . -

 http://www.minshawi.comَٛقع املٓؼاٟٚ يًذساطات ٚاألعاخ :  -

 :ٚ . املشافل ايالص١َ

بّٝٔ َتطًبات  املكشس ايذساطٞ  مبا يف ريو سذِ فـٍٛ ايذساط١ ٚاملدتدلات )أٟ: عذد املكاعذ داخٌ 

 ايفـٍٛ ايذساط١ٝ ٚاملدتدلات, ٚعذد أدٗض٠ اؿاطب اآليٞ املتاس١...إخل(.  

 ( مقعد . 35 -15من )

 :)قاعات احملاكشات, املدتدلات,...اخل( باْٞامل-1

 أّ ايكش٣ بايعابذ١ٜ ( ) َب٢ٓ ن١ًٝ ايذلب١ٝ / داَع١

 :َـادس اؿاطب اآليٞ-2

 ) َععِ األدٗض٠ املتٛفش٠ به١ًٝ ايذلب١ٝ َشتبط١ باؿاطب اآليٞ باؾاَع١ ( .

 :سفل قا١ُ٥ بٗا(أخاؿ١, أرنشٖا, أٚ  دل١ٜىل ػٗٝضات كإَـادس أخش٣ )سذدٖا...َجٌ: اؿاد١ -3

 االْذلْت . -

 ايدلٜذ اإليهذلْٚٞ . -

http://www.eulc.edu..eg/start.aspx
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 ملهتب١ اؾاَع١ .املٛقع اإليهذلْٚٞ  -

 تكِٝٝ املكشس ايذساطٞ ٚعًُٝات تطٜٛشٙ  . ص

 :اطذلاتٝذٝات اؿـٍٛ ع٢ً ايتػز١ٜ ايشادع١ َٔ ايطالب غـٛق فعاي١ٝ ايتذسٜع -1

 ايتكاسٜش األطبٛع١ٝ . -

 ْؼاط ايذاسغ َٔ خالٍ ع١ًُٝ اإللاص ٚاألدا٤ . -

 :اطذلاتٝذٝات أخش٣ يتكِٝٝ ع١ًُٝ ايتذسٜع َٔ قبٌ املذسغ أٚ ايكظِ -2

 تكِٜٛ املكشس َٔ قبٌ إداس٠ َظتك١ً باؾاَع١ )ايكٝاغ ٚايتكِٜٛ ( -

 تكِٜٛ ايذاسطني يًُكشس ع٢ً َٛقع اؾاَع١  -

 :عًُٝات تطٜٛش ايتذسٜع -3

 اإلػشاف ايذلبٟٛ .ايتفاعٌ َع املٛاقع اإليهذل١ْٝٚ املتدــ١ ملٛانب١ اؾذٜذ يف فاٍ  -

 االطتفاد٠ َٔ ايتػز١ٜ ايشادع١ َٔ تكِٜٛ ايكظِ يًُكشس ٚايدلْاَر . -

عُاٍ ايطًب١ أعًُٝات ايتشكل َٔ َعاٜرل اإللاص يذ٣ ايطايب ) َجٌ: تذقٝل تـشٝح ع١ٓٝ َٔ -4

قِ بٛاطط١ َذسطني  َظتكًني, ٚايتبادٍ بـٛس٠ دٚس١ًٜ يتـشٝح االختباسات أٚ ع١ٓٝ َٔ ايٛادبات َع طا

 :تذسٜع َٔ َؤطظ١ أخش٣(

)تبادٍ اـدل٠ بٝين ٚبني صَال٤ امل١ٓٗ , عٔ طشٜل تبادٍ تذسٜع املكشس , ٚتـشٝح ايٛادبات , باإلكاف١ 

 إىل املؼاسن١ يف ٚكع االختباس , ٚتكاطِ ايتـشٝح ( .

 :ؿف إدشا٤ات ايتدطٝط يًُشادع١ ايذٚس١ٜ ملذ٣ فعاي١ٝ  املكشس ايذساطٞ ٚايتدطٝط يتطٜٛشٖا-5

 تطٜٛش أٖذاف املكشس . -

 تطٜٛش َفشدات املكشس باؾذٜذ . -

 تطٜٛش اطذلاتٝذٝات ايتذسٜع يف ك٤ٛ املظتذذات اؿذٜج١ . -

 تطٜٛش أطايٝب ايتكِٜٛ  -
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 الهٌئة الوطنٌة للتقوٌم واالعتماد األكادٌمً

 المملكة العربٌة السعودٌة

 

 منٛذز تٛصٝف املكسز

 

 ايكس٣ () داَع١ أّ : املؤضط١ ايتع١ًُٝٝ 

 ) املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ (: ايكطِ  /    (  ) ن١ًٝ ايرتب١ٝ:  ايه١ًٝ

 أ ( حتدٜد املكسز ٚاملعًَٛات ايعا١َ 

   ١2 ف٢ تكٓٝات ايتعًِٝ دزاضات َطكًاملكسز :  ٚزَص  اضِ  – 1

 

  ١ َعتُد٠ضاع(  2)  ايطاعات املعتُد٠:  – 2

 

 :املكسز عُٓٗاايربْاَر أٚ ايرباَر اييت ٜتِ تكدِٜ  – 3

 (بسْاَر ايدنتٛزاٙ / طالب ٚطايبات قطِ املٓاٖر ٚطسم ايتدزٜظ)

 

 اضِ عغٛ ١٦ٖٝ ايتدزٜظ املط٦ٍٛ عٔ تدزٜظ  املكسز: – 4

 األضتاذ ايدنتٛز شنسٜا   حي٢ٝ الٍ  - 

 األضتاذ٠ ايدنتٛز٠ عًٝا٤  عبد اهلل ادتٓدٟ . -

 االضتاذ ايدنتٛز اسطإ ستُد نٓطازٙ -

 ايدنتٛز إبساِٖٝ أمحد عامل   -
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 املطت٣ٛ ايجايح        ايط١ٓ اٚ املطت٣ٛ االنادمي٣اير٣ ٜعط٢ فٝ٘ املكسز: – 5

 

  ال ٜٛدد       :املتطًبات املطبك١ هلرٙ املكسز – 6

 

  ال ٜٛدد  -      :هلرٙ املكسز  األ١ْٝاملتطًبات  – 7

 

 َٛقع تكدِٜ املكسز :  – 8

 َسنص ايٛضا٥ٌ ٚتكٓٝات ايتعًِٝ .   -        

 َكس ايطايبات . -        

 ب ( األٖداف  

  .ف٢ زتاٍ ايتدضط االملاّ مبفاِٖٝ ٚأضاضٝات ايبشح ايعًُٞ .1

  .ف٢ زتاٍ تكٓٝات ايتعًَِٝٓاقػ١ َٓاٖر ايبشح ايعًُٞ  .2

  .ف٢ زتاٍ ايتكٓٝات ايتعسف ع٢ً أدٚات ايبشح ايعًُٞ .3

  ٣ زتاٍ ايدزاضات ايرتب١ٜٛ ٚايٓفط١ٝ.ااالملاّ مبٓاٖر ايبشح األضاض١ٝ املطتدد١َ  .4

  .ف٢ زتا ايتدضط حتدٜد األضًٛب ايعًُٞ دتُع ايبٝاْات ٚاملعًَٛات .5

  ف٢ زتاٍ ايتكٓٝاتادزاى نٝف ٜطتددّ املهتب١ َٚضادز ايبشح املدتًف١ ايالش١َ يًبشح  .6

  اٍ ايتكٓٝات.سا٠٤ ايبشح ايعًُٞ ْٚكدٙ ٚحتًًٝ٘ ف٢ زتق .7

 ج ( وصف المقرر: 

 التدرٌسساعات  االسبوع قائمة  الموضوعات

مقدمه ) التعلم وأهدافه  خصائص التفكٌر العلمً  -1

 والبحث العلمً. 
1 2 

 2 1 وأنواع البحوث وتصنٌفها

 والجوانب األخالقٌة للبحث ومواصفات الباحث  -3

 فى مجال التقنٌات.
1 2 

 –ضالفرو –المشكلة )أسس البحث العلمً  -3

  .األدوات –المصادر  –العٌنة  –الدراسات السابقة 
3 6 
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 2 1 االختبار النصفً

مشكلة  –المقدمة  –خطة البحث)مكونات الخطة -2

إجراءات  –فروض البحث  –حدود البحث  – البح

 مصطلحات البحث (. –البحث 

3 6 

 مناهج البحث العلمً :  -4

 اوال: المنهج التارٌخً 
1 2 

 2 1 الوصفً . ثانٌا:

 2 1 التجرٌبً . ثالثا:

 2 1 رابعاً: اإلكلٌنٌكً .

 2 1 الجامعٌة.ض التطبٌقات لخطة البحث والرسائل بع -0

 2 1 االختبار النهائى -0

 

 ساعة نظرى 2(: اجمالى الساعاتمكونات المقرر) – 2

 ساعة 3ساعات دراسٌة خاصة اضافٌة:  -2

 عرض موجز سرٌع للمعارف والمهارات التى ٌسعى المقرر الى تنمٌتها:  -4

 

 :املـــــــــــعــسفـــ١  –أ 

 .ٌعرف خطوات إعداد خطة بحث -

 .ٌلم بطرق ومناهج البحث العلمً. -

           

 (ii )استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تمك المعارف 

 طسٜك١ احملاعس٠. - 

 املٓاقػ١.طسٜك١  -
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 اضًٛب االض١ً٦. -

 نتاب١ ايتكازٜس. -

 اضتدداّ اضايٝب ايتعًِ ايرات٢ َٔ خالٍ غبه١ املعًَٛات ايدٚي١ٝ)األْرتْت( -

iiiطسم تكِٝٝ املعسف١ املهتطب١ ) 

 َكاي١ٝ( -األختبازات ايتشض١ًٝٝ )َٛعٛع١ٝ  -

 تكِٝٝ اٚزام ايعٌُ ٚايٛدبات ٚايتهًٝفات. -

 تكِٝٝ تكازٜس ايطالب. -

 ايتكِٝٝ ايرات٢ ) تكِٝٝ ايطالب ألعُاهلِ(. -

 األختبازات ايػف١ٜٛ. -

 

 املٗازات املعسف١ٝ )اإلدزان١ٝ( –ب 

 

 ٌناقش خطوات البحث العلمى. -

  األساسٌة إلدارة حلقة المناقشة. دٌأخذ فً االعتبار القواع -

  

 اضرتاتٝذٝات ايتدزٜظ املطتدد١َ يت١ُٝٓ املٗازات املعسف١ٝ: -2

 طسم اْتاز بعط ايدزاضات ٚاالحباخ.  -

 ايتعًِ ايٓػط. -
  

 :يد٣ ايطالبطسم تكِٝٝ املٗازات املعسف١ٝ  –3

 . االختبازات -

 .املٓاقػات -
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 ايتعاٌَ َع االخسٜٔ ٚحتٌُ املط٦ٛي١َٝٗازات   –ز 

 َٗاز٠ اذتٛاز. -

 َٗاز٠ ايعٌُ ف٢ فسٜل. -

 َٗاز٠ايتكِٝٝ ايرات٢. -

 َٗاز٠ ايجك١ ف٢ ايٓفظ. -

 االداز٠.َٗاز٠   -

 املٗازات ٚايكدزات: يت١ُٝ تًواملطتدد١َ  ايتدزٜظاضرتاتٝذٝات  - 2

 املٓاقػ١ ٚاملػازن١ ادتُاع١ٝ.  -

 تهًٝف ايطالب بأعُاٍ َٚٗاّ داخٌ زتُٛعات ايعٌُ. -

 َػسٚع حبجٞ . -

 طسم تكِٜٛ َٗازات ايتعاٌَ َع اآلخسٜٔ ٚايكدز٠ ع٢ً حتٌُ املط٦ٛي١ٝ يد٣ ايطالب: – 3

 ايطًب٘ يكٛاْني ايعٌُ ادتُاع٢ ٚايتصاَِٗ بٗا.تكِٝٝ اسرتاّ   -

 .َٓاقػ١ املػسٚع ايٓٗا٥ٞ أَاّ شَال٥٘ -

 المعمومات والمهارات العددية تقنيةمهارت التواصل  –د  

استخدام تقنٌة المعلومات فً البحث عن الدراسات واألبحاث ذات العالقة , مثل التحلٌل والنقد  

 .  البحثً على المراجع للمشروع لؤلبحاث والحصول

 ٌقود إدارة حلقة المناقشة بجدارة. -

 :يت١ُٝٓ تًو املٗازاتاملطتدد١َ  ايتدزٜظاضرتاتٝذٝات  - 2

 املٓاقػ١. -

 ايعسض ايع٢ًُ يعسض بعض َٛعٛعات ايبشح ايع٢ًُ. -

 طسم تكِٜٛ املٗازات ايعدد١ٜ َٚٗازات ايتٛاصٌ يد٣ ايطالب: – 3

 تكِٝٝ  خطط ايبشح . -

 املٓٗر ايبشح ايع٢ًُ ف٢ اعداد ارتطط.نتاب١ تكري عٔ اتباع١  -
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  :سسن١ٝ  ايٓفظ  ٖـ ( املٗازات 

 ايتدطٝط نتاب١ خطط حبح دٝد٠ -           

 يهتاب١ خط٘ حبج١ٝ. االضايٝب ايبشج١ٝنتاب١ ايتكازٜس  عٔ نٝف١ٝ اتباع ارتطٛات  -           

 

 :يت١ُٝٓ تًو املٗاز٠اضرتاتٝذٝات ايتعًِ املطتدد١َ  - 2

 ع٢ً نتاب١ ارتطط ايبشج١ٝ ٚايبشح ف٢ َضادز ايٓعسف١ٝ.ايتدزب  -

 ايتدزٜب ع٢ً نتاب١ ايتكازٜس عٔ اتباع ايباسح رتطٛات ايبشح ايع٢ًُ. -

 

 :تكِٜٛ املٗازات ايٓفظ سسن١ٝ طسم  – 3

 املٓاقػ١. -

 نتاب١ خط١ حبج١ٝ ف٢ اسد٣ زتاالت ايبشح ايع٢ًُ ف٢ زتاٍ ايتكٓٝات. -

 :الفصل الدراسىجدول مهام تقويم الطالب خالل  -5

 مهمة التقوٌم التقوٌم
األسبوع 

 المحدد له

نسبة من 

التقوٌم 

 النهائى

 % 5 االسبوع الثانى الحضور وتقدٌم المحاضرات  والمناقشة  1

نقد وتحلٌل لبحث علمً ، أو دراسة  3

 تربوٌة فً مجال البحث العلمى  .
 % 5 االسبوع الرابع

التدرٌب على اسس البحث العلمى من  2

المشكلة والفروض واختٌار العٌنة 

 ووالتساؤالت البحثٌة.

 % 5 االسبوع السادس

التدرٌب على استخدام مناهج البحث  4

 العلمى فى مجال التخصص
 % 5 االسبوع السابع

 % 15 االسبوع العاشر االختبار النصفى 0



 الدكتوراه مرحمة -المناهج وطرق التدريس توصيف مقررات قسم  -وخدمة المجتمع األكاديميوكالة الكمية لمتطوير -كمية التربية-القرىجامعة ام  

 

191 
 

0 

 

التدرٌب على كتابة خطة بحث فى مجال 

والمنهج التخصص متبع االسلوب العلمى 

 فى كتابة الخطط .

 % 25 الثانى عشر

 % 41 السادس عشر االمتحان النهائً  2

 الطالبىالدعم د( 

 ضاع١ 2 ايطاعات املهتب١ٝ ع٢ً َداز ضاعات ايدٚاّ ايسمسٞ .

 ضاع١ 2االضتػازات ٚايسغاد االنادمي٢ :

 

 ٖـ ( َضادز ايتعًِ 

 ايهتاب )ايهتب ( ايس٥ٝط١ املطًٛب١: -1

 ، ايتعًِ َضادز ف٢ ايدَر عطاز :تهٓٛيٛدٝا إضشام اهلل عبد ٚ نٓطاز٠ ستُد إسطإ -2

 .2011/  1432 ، األٚىل ايطبع١

ايتع١ًُٝٝ ٚاملعًَٛات١ٝ ، ايعني، اإلَازات ايعسب١ٝ  اد. ستُد ستُٛد اذت١ًٝ : ايتهٓٛيٛدٝ -3

 ّ .  2001/ 2000املتشد٠ ، ايطبع١ األٚىل  ،

تطبٝكات ع١ًُٝ ،  –ادز ايتعًِ ، َفاِٖٝ ْعس١ٜ د. عادٍ ضساٜا : تهٓٛيٛدٝا ايتعًِٝ َٚض -4

 ّ . 2007ادتص٤ األٍٚ / ادتص٤ ايجاْٞ ، َهتب١ ايسغد ، ايطبع١ األٚىل 

ايطبع١  األزدٕ، داز ايفهس، عُإ ، أداز٠ َسانص َضادز ايتعًِ  : د. عبد اذتافغ ستُد ضال١َ -5

 . 1995ّٖـ / 1415، األٚىل

 يف سٝٓ٘ . َا ٜٛشع َٔ َكتطفات ٚأدبٝات ٚدزاضات  -6

 سب١ٝ.عب١ٝ ادتاَع١ اييرتدٚزٜات )زتالت( نًٝات ا -7

 ًٝر ايعسبٞ.زضاي١ ارت -8

 زت١ً احتاد داَعات دٍٚ ارتًٝر. -9

 ١ًِٝ تهٓٛيٛدٝا ايتعزتً -10

 

 ، ايتكازٜس... اخل( )ٜسفل قا١ُ٥ بريو(: ايهتب ٚاملسادع املٛص٢ بٗا  ) ايدٚزٜات ايع١ًُٝ – 3

أساسٌاته النظرٌة وممارساسته  -العلمً( :  البحث 2115رجاء وحٌد دوٌدري ) .1
  العملٌة، دمشق، دار الفكر.

( :  منهج البحث العلمً، بٌروت، المؤسسة الجامعٌة 2113هانً ٌحٌى نصري ) .2
 للدراسات والنشر والتوزٌع.
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( : كٌف تكتب بحثاً أو رسالة: دراسة منهجٌة لكتابة البحوث 1997أحمد شبلً ) .3
 .24والدكتوراه، ، القاهرة، مكتبة النهضة المصرٌة، طوإعداد رسائل الماجستٌر 

 َٛاقع االْرتْت . ٚ  املٛاد االيهرت١ْٝٚ – 4

Engine.htm-http://www.pathways.cu.edu.eg/subpages/Research_AR 

 

http://www.geologyofmesopotamia.com/phylosophy/phyloresearchtype.htm# 

 ايتعًِٝ االيهرتْٚٞ يتدزٜظ َٓاٖر ايبشح

 :َٛاد تعًِ أخس٣  – 5

 . PowerPointعسٚض  بٛزبٜٛٓت  -

 .pdfًَفات  -

  ٚ ( املسافل املطًٛب١

 َسنص ايٛضا٥ٌ ٚتكٓٝات ايتعًِٝ  . -

 ضبٛز٠ ذن١ٝ + داتاغٛ . -

 

 :)سذسات احملاعسات ٚاملدتربات .. اخل(ايتع١ًُٝٝ املسافل   – 1

 . َسنص ايٛضا٥ٌ ٚتكٓٝات ايتعًِٝ .1 

 سدٜح .   نُبٝٛتس . دٗاش2 

 

 : أدٗص٠ ايهُبٝٛتس – 2

 دٗاش نُبٝٛتس  يًُدزع َتضٌ باالْرتْت .  -     

 

َجال: إذا نإ َطًٛبا َعدات شتترب َع١ٓٝ سدد املتطًبات أٚ أزفل  –َٛازد أخس٣ )سددٖا  – 3

 :قا١ُ٥(

http://www.pathways.cu.edu.eg/subpages/Research_AR-Engine.htm
http://www.pathways.cu.edu.eg/subpages/Research_AR-Engine.htm
http://www.geologyofmesopotamia.com/phylosophy/phyloresearchtype.htm
http://www.geologyofmesopotamia.com/phylosophy/phyloresearchtype.htm
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 ٚضا٥ٌ ٚأدٗص٠ تع١ًُٝٝ . -      

 اتضاٍ باالْرتْت . -     

 

 : تطٜٛسٙٚعًُٝات  ش ( تكِٝٝ املكسز

 .  اضرتاتٝذٝات اذتضٍٛ ع٢ً تػر١ٜ زادع١ عٔ دٛد٠ ايتعًِٝ -          

 .بعد االْتٗا٤ َٔ املكسز ًب١ َٓاقػ١ ايط -           

 :اضرتاتٝذٝات اذتضٍٛ ع٢ً ْتا٥ر ايطايب ٚفعاي١ٝ ايتعًِٝ – 1

 ايتدزٜبات خالٍ احملاعس٠ ايع١ًُٝ . - 

  . املٓاقػات ٚاملػازن١ خالٍ احملاعسات ايٓعس١ٜ - 

 

إَا عٔ طسٜل األضتاذ أٚ عٔ طسٜل  ايتعًِٝع١ًُٝ  تكِٝٝ املتبع١ يف االضرتاتٝذٝات األخس٣  – 2

 ايكطِ:

 ايتكِٝٝ املطتُس . - 

    األحباخ املكد١َ . -          

 

 خطة العمل من اجل تطوير المقرر – 3

 املكرتس١  ٚزش ايعٌُ يطسم ايتدزٜظ. 1

 . َسادع١ االضرتاتٝذٝات املكرتس١. 2

 .. تطبٝل بساَر اداز٠ احملت٣ٛ االيهرت3٢ْٚ

 

  


