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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 .المكرمة بمكة جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية:  1437/  1/  1 :التوصيفتاريخ  

 .وعلم النفسقسم التربية  - الكلية الجامعية بالقنفذة :القسم /لكليةا

 

 عامة عنهمعلومات التعريف بالمقرر الدراسي و .أ

 (     2-2912349  ) –  أسس المناهج وتنظيماتها : ورمزه . اسم المقرر الدراسي1 .1

 ساعة. 30. عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

 .الدبلوم التربوي التتابعي  :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3
 هذه البرامج(كل إعداد قائمة ب )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من

 .العاشرالذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

   )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .5

 ال يوجد.هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .6

 مبني الطالبات الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،. موقع تقديم المقرر7 .7

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

 

 ٪ 100 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

   النسبة: √ كترونيلاإل التعليم .ب
    

   النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ج
    

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

  :تعليقات
هناك استراتيجيات تدريسية أخرى يلزم هذا المقرر ألن طبيعه المقرر يلزمها تطبيق بجوار           

 النظريات الكمال تدريسها.
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 األهداف .ب

 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

على :*  بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يجب أن يكون الطالب قادرا   
 تعريف املنهج املدرسي. -
 مناقشة األسس املختلفة للمنهج. -
 حتديد عناصر املنهج. -
 حتديد العالقة بني املنهج ونظرايت التعلم. -
 املقارنة بني األمناط املختلفة للمنهج. -
 وصف النماذج املختلفة لتصميم املنهج. -
 تعريف عملية تقومي املنهج وتصنيف أمناطه. -
 إجراءات تنفيذ املنهج.حتديد  -
 مناقشة األمناط املختلفة لتطوير املنهج. -
 استعراض جتارب عاملية يف جمال تطوير املناهج. -
)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
 

متابعة ما يستجد يف جمال بناء املناهج وتطويرها من خالل توجيه الطلبة إىل االطالع على نتائج  -
 حملكمة.ا البحوث احلديثة املنشورة يف الدورايت

 التنويع يف طرق التدريس. -
 التنويع يف طرق التقومي. -

 

 

 مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: المقرر الدراسي  وصف .ج

 (. البرنامج

 عام للمقرر: وصف
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 مفهوم املنهج -1
 4 2 أسس بناء املنهج -2
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 6 3 منظومة املنهج )عناصر املنهج( -3
 2 1 أمناط املناهج -4
 2 1 العوامل املؤثرة يف تصميم املنهج -5
 4 2 التصنيفات الشائعة لتصاميم املناهج)تنظيمات املنهج( -6
 2 1 تنفيذ املنهج -8
 2 1 تقومي املنهج -9

 6 3 تطوير املنهج -10
 30 15 اجملموع

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 محاضرة 15     محاضرة 15 ساعات التدريس الفعلية

 ساعة 30     ساعة 30 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:خالل يقوم بها الطالب التي  (اإلضافي) التعلم الفرديدراسة / الساعات عدد  .3
 ساعة. 2

 

ً مخرجات التعلم  .4 قياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر وفقا
 هاتدريس واستراتيجيات

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

 .المناسبةفي مجاالت التعلم حسب المطلوب قابلة للقياس  بحيث تكون ،مقررلاقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً  -
-  ً  .المستهدفةومع مخرجات التعلم  هاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا

-  ً أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثا
 أن يتضمن لزم، مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  كل مقرر

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 م
ً  للمقرر التعلممخرجات  إلطار ا لمجاالتوفقا
 لمؤهالتالوطني ل

 يموتقطرق ال مقررللتدريس ال استراتيجيات

 المعرفة 1

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب  1-1
ابملفاهيم األساسية للمنهج وعناصره، 
وأسس بنائه، وكذلك التعريف أبمناطه 

املتعددة، وعالقته بنظرايت التعلم،  

احملاضرات ابستخدام  -
برانجمي  

PowerPoint   و
Blackboard  

 االختبارات القصرية. -
االختبارات املكتوبة املعلنة  -

 واملقالية.املوضوعية 
 التعيينات التقوميية. -
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خالل املقرر أيضاً كما سيتم من 
استعراض العمليات املختلفة للمنهج 

 من تصميم وتنفيذ وتقومي وتطوير.

 التعلم التعاوين. -
 الساعات البحثية. -
 العصف الذهين. -

 ملفات االجناز. -

 المعرفيةالمهارات  2

 تقدمي مفهوم شامل للمنهج. - 2-1
التمييز بني العناصر املختلفة  -

 للمنهج.
بناء عالقة بني املنهج ونظرايت  -

 التعلم.
 رسم منوذج للمنهج. -
التعريف بعمليات املنهج املختلفة  -

 وإجراءاهتا.
مشروع حبثي يف أحد  تقدمي -

املوضوعات ذات الصلة ابملنهاج، 
 ومناقشته أمام احلضور.

احملاضرات ابستخدام  -
برانجمي  

PowerPoint   و
Blackboard  

املناقشات احلرة  -
 واملوجهة.

حتليل املفاهيم  -
 األساسية.

 حل املشكالت. -

االختبارات املكتوبة  -
الطويلة والقصرية أبنواعها: 

 املوضوعية.املقالية و 
  تقومي املشاريع البحثية. -

 ؤولية ستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

تنمية قدرات اإلبداع وإدارة  - 3-1
 الوقت.

العمل يف جمموعات عمل تعاونية  -
 بتوجيه من املدرس.

إظهار احلس ابملسؤولية، واحرتام  -
 االلتزام ابلعمل ضمن املنظومة.

التفكري الناقد، تنمية مهارات  -
والقدرة على حل املشكالت وصنع 

 القرارات.

إدارة الوقت خالل  -
االختبارات والتعيينات 

 والتقدميات.
 التعيينات البحثية. -
 التعلم النشط. -
املناقشات والتغذية  -

 الراجعة املتواصلة.
مناقشات اجملموعات  -

  الصغرية.

 
 

تقييم دور كل طالب يف  -
 التعيني.

املناقشات الشفهية  -
 املتواصلة.

املواظبة على احلضور  -
 واملناقشة.

تقييم تقدميات الطلبة  -
(Students' 

Presentations.)  
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  تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

 التواصل بني الزمالء. - 4-1
استخدام مفردات الرتبية يف  -

 التواصل بني الزمالء.
احملافظة على صورة مناسبة يف  -

 التخاطب واللباس والعالقات.
استخدام األمناط احلديثة  -

 لتكنولوجيا املعلومات يف التواصل.
 اجناز البحوث يف املكتبة. -
 Blackالتفاعل مع برانمج  -

board .التعليمي 
التفاعل مع املكتبة االلكرتونية  -

والكتب املتوفرة على األقراص 
 املمغنطة.

مناقشات اجملموعات  - 
 الصغرية.

 التعيينات اجلماعية. -
تشجيع الطلبة على  -

 الظهور بشكل رمسي.
توفري احملاضرات  -

والتعيينات العملية على 
 Blackboardالـ 

 واألقراص املمغنطة.
إطالع الطلبة على  -

مواقع االنرتنت ذات 
 الصلة.

تقومي بنائي ملهارات  -
 االتصال واملشاركات الصفية.

 املناقشات الشفهية. -
 تقومي التعيينات. -
 تقومي التقدميات. -

تقومي التقارير املقدمة من  -
الطالب من خالل برانمج 

Blackboard.  

 (وجدت إن) النفسية الحركيةمهارات ال 5

  ال يوجد   ال يوجد   ال يوجد  5-1

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمتقو مهامجدول  .5

التقومي )كتابة مقال، اختبار، مشروع مجاعي، مهمة  التقومي
 اختبار هنائي...اخل(

األسبوع 
 احملدد له

نسبته من 
 التقومي النهائي

10+3 االختبارات القصرية 1  5 %  
%25 7 االختبار النصفي 2  
%50 16 االختبار النهائي 3  
Blackboard 4+11تعيينات الـ  4  5%  
%10 14 مشروع حبثي 5  
واملشاركة واملناقشات الصفية الفاعلةاحلضور  6  15 5%  

%100 اجملموع  
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 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل .د

 الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي  الهيئة التعليميةوأعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 ر الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  اقدمذكر مع )
 

 ساعات مكتبية ( 6الساعات المكتبية )  -

 استعارة بعض الكتب من مكتبة الكلية -

 االتصال إلكترونياً باستاذ المادة عن طريق البريد اإللكتروني:  -

mymohamed@uqu.edu.sa 

 

 
 

 مصادر التعلّم .ه
 الكتب المقررة المطلوبة: -1

 (. أسس بناء المنهج وتنظيماتها. عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع.2011حلمي الوكيل ومحمد المفتي )
وتطويرها. عمان، دار (. المناهج: أسسها ومداخلها الفكرية وتصميمها ومبادئ بنائها 2011ناصر الخوالدة ويحيى إسماعيل )

 زمزم للنشر.

 المراجع الرئيسة: -2
، مكتبة الرشيد ناشرون، الرياض، المملكة العربية 1(. المناهج التعليمية . ط2004الشريفي، شوقي السيد؛ احمد، محمد احمد) -

 السعودية.
- March, C. J. (2004). Key Concepts for Understanding Curriculum. Routledge Falmer: London 

and New York. 
- Kelly,A.V.(2004).The curriculum Theory and Practice. SAGE Publications: London. 

 الكتب و المراجع التي يوصى بها: -3
 journal of Curriculum Studies. 

 المراجع اإللكترونية: -4
Science direct. 

 المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير /اللوائح التنظيمية الفنية:مواد تعليمية أخرى مثل البرامج  -5
 ال يحتاج

 

 المطلوبةالمرافق  .و

 متطلبات  املقرر الدراسي
 مقعد. 30قاعة حماضرات حتتوي      املباين: -1
 مصادر احلاسب اآليل: -2
 جاهزة يف اإلحصاء.برجميات  -       .LCDشاشة  -      كمبيوتر حممول.  -
 مصادر أخرى: -3

 ال حيتاج
 

mailto:mymohamed@uqu.edu.sa
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 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق .ز
 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس : -1
 تقومي تعلم الطلبة من خالل االختبارات املوضوعية واملقالية. -استبياانت للطلبة.              -
 ملف االجناز. -املقابلة الشخصية.               -املالحظة.                                -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم : -2
تشكيل جلنة من أعضاء إلجراء مقابالت شخصية مع الطلبة، واالستماع إىل مشكالهتم،  -

 ووجهات نظرهم حول حمتوى املنهج وإجراءات تدريسه وتقوميه.
 مناقشة إجاابت الطلبة بعد كل اختبار مكتوب سواء اختبار مقايل أم موضوعي. -
 عمليات تطوير التدريس : -3
مها أعضاء من داخل القسم أو من خارجه، تتناول موضوعات تنظيم القسم ورش عمل يقد -

 ذات صلة ابملناهج، وحتفيز طلبة املقرر على املشاركة فيها.
 تطبيق إسرتاتيجية تعليم األقران بني مدرسي املقرر. -
حتفيز الطلبة على حضور احملاضرات واملؤمترات الرتبوية اليت تعقد داخل حرم اجلامعة، وكتابة  -

 حوهلا.  التقارير
 التعاون مع مقيمني خارجيني. عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب: -4
وصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط  -5

 لتطويرها:
ومدى  عمل مراجعة دورية حملتوى املقرر، واالختبارات التحصيلية واحلقيقية، ومتابعة حضور الطلبة

 تقدم مستواهم، ومتابعة مستمرة ملا أجنزوه من تعيينات وتقارير وحبوث.
 

 
 

 
  

 د/ موسى أحمد الشقيفى :منسق البرنامجسم ا
    

 1437/  1/  1 التاريخ  التوقيع:

 

       


