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 نموذج توصٌف ممرر دراسً
 

 أم المرى جامعة  إسم المؤسسة التعلٌمٌة: 16/5/3419 :التوصٌفتارٌخ  

 لسم التربٌة وعلم النفس -الكلٌة الجامعٌة بالمنفذة  :المسم /لكلٌةا

 

 معلومات عامة عنهالتعرٌف بالممرر الدراسً و . أ

 1808303-1المدخل الى التربٌة : ورمزه الممرر الدراسً. اسم 3 .3

 1. عدد الساعات المعتمدة: 1 .1

 دبلوم تربوي :الذي ٌمدم ضمنه الممرر الدراسً (أو البرامج). البرنامج 1 .1
 هذه البرامج(كل )فً حال وجود ممرر عام فً عدة برامج، بٌّن هذا بدالً من إعداد لائمة ب

 المستوى الثالثالذي ٌعطى فٌه الممرر الدراسً:  الدراسً. السنة أو المستوى 4 .4

 الٌوجد )إن وجدت(: . المتطلبات السابمة لهذا الممرر5 .5

 هذا الممرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .6

 الرئٌس للمؤسسة التعلٌمٌة:  فً الممر إن لم ٌكن ،. مولع تمدٌم الممرر7 .7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ٌنطبك(:8

 

 %300 النسبة: 300 لاعات المحاضرات التملٌدٌة .أ
 

   

  النسبة:  كترونًلاإل التعلٌم .ب
    

  النسبة:  )تملٌدي وعن طرٌك اإلنترنت(تعلٌم مدمج  .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

 :تعلٌمات
 

 

 

 األهداف . ب
 هدف الممرر الرئٌس ؟ ما -3

 التعرٌف بمفهوم التربٌة وتطورها وأهمٌتها فً توجٌه االفراد وتنمٌتهم فً داخل المجتمع 
 

)مثل االستخدام المتزاٌد لتمنٌة الممرر الدراسً .  لتطوٌر وتحسٌن  - ٌتم تنفٌذها - بإٌجاز أي خطط اذكر -1

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغٌٌرات فً  المحتوى كنتٌجة لألبحاث الجدٌدة فً مجال الدراسة(.  
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 االعتماد على بعض الدراسات التربوٌة لتعزٌز تعلم الطالب بما ٌتوافك مع مفردات الممرر االساسٌة 
 

 

 

مستخدمة فً النشرة التعرٌفٌة ال نفسها الطرٌمةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: الممرر الدراسً  وصف . ج

 (. البرنامج أودلٌل

هذا الممرر ٌمدم تعرٌفا شامال بمفهوم التربٌة ووظائفها وخصائصها ومؤسساتها  عام للممرر: وصف
وعاللتها بالعلوم االخرى، كما ٌبحث األصول التربوٌة وتطور التربٌة عبر العصور، بما فً ذلن التجدٌد 

 التربوي. أٌضا ٌركز هذا الممرر على توضٌح العاللة ما بٌن التربٌة والثمافة. 
 

 

 التً  ٌنبغً تناولها:الموضوعات  .3

 ساعات التدرٌس  عدد األسابٌع لائمة الموضوعات

 1 3 تًهيد وتعرف بانًنهح

 1 3 انتربيت )يفهىيها، خصائصها(

األخريانتربيت )ركائسها، ووظائفها( وعاللتها بانعهىو   3 1 

 1 3 اهداف انتربيت

 1 3 األصىل انتربىيت

 1 3 انفهسفت وانتربيت  

انعصىر انتربيت عبر  3 1 

 1 3 انثمافت وانتربيت 

 1 3 االختبار اننصفي

نهعًهيت انتربىيت األساسيتانعناصر   3 1 

 1 3 انًؤسساث انتربىيت 

 1 3 تكنىنىخيا انتعهيى

 1 3 انتدديد انتربىي 

اعالو انتربيت    3 1 

 1 3 االنماء و تسهيى انًهفاث

 

   : إجمالً عدد ساعات الممرر وتوزٌعها .1

 محاضرات 
دروس 
 إضافٌة

أو  معامل
 استدٌو

 المجموع أخرى تطبٌك 

 6 1    1 ساعات التدرٌس الفعلٌة

 1     1 الساعات المعتمدة

 

 3 أسبوعٌاً:خالل ٌموم بها الطالب التً  (اإلضافً) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .1
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ً مخرجات التعلم  .4 لٌاسها طرق واتسالها مع الوطنً للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللممرر وفما
 هاتدرٌس واستراتٌجٌات

 الواردة فً اإلطار الوطنً للمؤهالت الخمسةالجدول التالً مجاالت مخرجات التعلم  ٌحدد

 .المناسبةفً مجاالت التعلم حسب المطلوب لابلة للمٌاس  بحٌث تكون ،ممررلالم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -
-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسك مع تمٌٌمالطرق التً تناسب ضع استراتٌجٌات التدرٌس  :ثانٌا

-  ً أن تتسك مخرجات تعلم بدلة، وٌجب مخرجات التعلم وتموٌم  التً تساعد على لٌاسناسبة الم التمٌٌمضع طرق  :ثالثا
أن  لزم، مع مالحظة أنه ال ٌلٌة تعلم وتعلٌم متكاملةلتشكل معاً عم هاواستراتٌجٌات تدرٌس تمٌٌمهاالممرر المستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فًمخرجات تعلم  كل ممرر ٌتضمن

 
 للممررمخرجات التعلم جدول 

 ٌموتمطرق ال ممررللتدرٌس ال استراتٌجٌات لمؤهالتإلطار الوطنً لا لمجاالتوفماً  للممرر مخرجات التعلم م

 المعرفة 2

 اسئلة شفهٌة المحاضرة والمنالشة أن ٌتعرف الطالب على مفهوم التربٌة  3-3

أن ٌفند الطالب عاللة التربٌة بالعلوم االخرى )االجتماع  3-1
 واالنسان وااللتصاد والفلسفة والسٌاسة(

 اسئلة شفهٌة المحاضرة والمنالشة

 وللمورلة  المحاضرة والمنالشة أن ٌعدد الطالب خصائص التربٌة  3-1

 المعرفٌةالمهارات  2

المحاضرة والمنالشة والتعلم  أن ٌحلل الطالب العاللة مابٌن الفلسفة والتربٌة 1-3
 التعاونً

 منالشة وحوار

 ورلة عمل المنالشة أن ٌفسر الطالب العاللة ما بٌن الثمافة والتربٌة 1-1

االلتصادٌة أن ٌبرهن الطالب أهمٌة التربٌة بالنسبة للتنمٌة  1-1
 واالجتماعٌة

 اسئلة شفهٌة التعلم التعاونً

 ؤولٌة ستحمل المالعاللات الشخصٌة ومهارات  3

 اسئلة شفهٌة المحاضرة والمنالشة أن ٌحدد الطالب دور التجدٌد التربوي فً العصر الحدٌث 1-3

 منالشة وحوار المحاضرة والمنالشة أن ٌفسر الطالب دور المعلم فً العملٌة التربوٌة  1-1

  تمنٌة المعلومات والمهارات العددٌةمهارات االتصال ومهارات  4

 ورلة عمل التعلم التعاونً أن ٌتعاون الطالب مع زمالئه فً مجموعات التعلم التعاونً 4-3

4-1    

 (وجدت إن) النفسٌة الحركٌةمهارات ال 5

5-3    

5-1    

 
 

 الدراسً: خالل الفصل ةبالطل ٌمموت مهامجدول  .5

 خطابة، ،كتابة ممال ،: اختبار، مشروع جماعًمثالالتموٌم المطلوبة ) مهام م
 ......الخ(مالحظةتمدٌم شفهً، 

األسبوع 
 لتسلٌمهالمحدد 

ٌم ٌنسبته من التم
 النهائً

حاضرة  و االهتًاو بأوراق انعًم انًشاركت انفعانت اثناء انً 3   8 

 1  انحضىر  
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 1   انىرلت انتعريفيت بأبرز عهًاء انتربيت و انفهسفت 1

 1  االنماء 

( يشروع  )بحث   1   5 

 10  االختبار اننصفي  4

5 
 60  االختبار النهائً

 

6    

 

 همدعمرشاد األكادٌمً للطالب واإل . د

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادٌمً  الهٌئة التعلٌمٌةوأعضاء هٌئة التدرٌس ترتٌبات إتاحة 
 ر الولت الذي ٌتولع أن ٌتواجد خالله أعضاء هٌئة التدرٌس لهذا الغرض فً كل أسبوع(.  امدمذكر مع )
 
 ساعات اسبوعٌا  6
 

 
 مصادر التعلّم . ه

 :الكتب الممررة المطلوبة -فً لائمة  –أدرج . 3
 أصول التربٌة العامة 

 

 :(وغٌرها والتمارٌر المجالت العلمٌة) ساسٌةألمرجعٌة االمواد ال - لائمةفً  –أدرج . 1 
 
 

 :موالع اإلنترنت وموالع التواصل االجتماعً وغٌرهاواإللكترونٌة  الموادأدرج . 1
 المكتبة السعودٌة الرلمٌة

 

 األسطوانات المدمجة:و ،ٌاتالبرمج البرامج الحاسوبٌة، مواد تعلٌمٌة أخرى مثلأي أدرج . 4
 
 

 

 المطلوبةالمرافك  . و

ة والمختبرات )أي عدد المماعد ٌدراسالماعات البما فً ذلن حجم من المرافك بٌّن متطلبات الممرر الدراسً 
 :(، وغٌرهاالدراسٌة والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللً المتاحة ماعاتداخل ال

 (:ولاعات العرض، والمعامل، وغٌرها المختبرات،والمبانً )لاعات المحاضرات،  .3
 ممعد على االلل  50ة وفٌها لاعة دراسٌ

 
 

 :وغٌرها( والبرمجٌات ،اللوحات الذكٌةو ،)أدوات عرض البٌانات تمنٌة مصادر  .1
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 وتم توفٌره بشكل شخصً لعدم توفره فً الماعة الدراسٌة  –جهاز عرض 
 

كرها، أو أرفك فاذحاجة إلى تجهٌزات مخبرٌة خاصة،   اذا كان هنانمثالً : مصادر أخرى )حددها .1
 لائمة بها(:

 ال ٌوجد
 

 
 

 تطوٌره  إجراءاتٌم الممرر الدراسً ووتم . ز
 :من الطالب بخصوص فعالٌة التدرٌس استراتٌجٌات الحصول على التغذٌة الراجعة .3
 

 بسؤالهم عن مالحظاتهم وارائهم عمب كل محاضرة 
 

 ٌم عملٌة التدرٌس من لبل األستاذ أو المسم:واستراتٌجٌات أخرى لتم .1
 

 تموٌم ذاتً 
 

 :تطوٌر التدرٌس إجراءات .1
 

 استخدام مزٌد من تكنولوجٌا التعلٌم وموالع التواصل االجتماعً 
 

إجراءات التحمك من معاٌٌر إنجاز الطالب ) مثل: تدلٌك تصحٌح عٌنة من أعمال الطلبة بواسطة  .4
لتصحٌح االختبارات أو عٌنة من الواجبات مع  مستملٌن، والتبادل بصورة دورٌةٍ  أعضاء هٌئة تدرٌس

 تدرٌس من مؤسسة أخرى(: أعضاء هٌئة

 التعاون مع الزمالء فً داخل المسم بخصوص ذلن 
 
 

 :الممرر الدراسً والتخطٌط لتطوٌرهف إجراءات التخطٌط للمراجعة الدورٌة لمدى فعالٌة  ص   .5

 
 من التغذبة الراجعة فً التطوٌر المستمبلً ٌتم تمٌمم الممرر عمب االنتهء من تدرٌسة واالستفادة 

 

 
  

 د. مطر بن أحمد العٌسً  :منسك البرنامجسم ا
    

  التارٌخ  التولٌع:

 

       


