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 8من  2الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة أ( التعريف
 EDU327 املقرر:رمز  ............املناهج التعليمية..... املقرر: اسم- 1 .1
 ( ........ 2.........)  الساعات املعتمدة:  عدد- 2 .2
  مجيع برامج الكليةأو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  الربنامج- 3 .3
 ...................................................................اللغة العربية......  .5 لغة تدريس املقرر:  – 4 .4
 ناجي العنزي .أ اسم منسق املقرر الدراسي: - 5 .6
  سادسلاملستوى اأو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: السنة -6 .7
 EDU 116تقنيات التعليم ومهارات االتصال    املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:- 7 .8
 ........................................ال يوجد................... املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: - 8 .9

 موقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية: - 9
 ......................................... (ال ينطبق) ....................

 التدريس اسلوب – 10
  % 100 النسبة املئوية:  √ حماضرات تقليدية –أ 

  ....... % ة املئوية:النسب  - خمتلط )تقليدي، عن بعد(-ب 
  ....... % النسبة املئوية:  - التعلم االلكرتوين –ج 
  ....... % النسبة املئوية:  - مراسله –د 
  ....... % النسبة املئوية:  - اخرى-هـ 

 مالحظات:
........................................................................................................... 

 

  ( األهداف:ب

 ماهو اهلدف األساسي من هذا املقرر:-1
 .إكساب الطالبة املعرفة بأسس بناء املناهج التعليمية وعناصرها وتنظيماهتا وكيفية تقوميها وتطويرها

 .  الدراسي ........ املقرروحتسني صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2

 املناهج وتنظيماهتا. قع االنرتنت املرتبطة مبوضوعات االستفادة من موا-

 دمج تنظيمات املناهج احلديثة يف املقرر. -

 املناقشة الدورية مع أعضاء هيئة التدريس يف ما يستجد وإدماجه يف املقرر. -
 
 



 

 
 8من  3الصفحة 

 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ات ساع

 التدريس

املفهوم التقليدي للمنهج  ـ النقد املوجه للمنهج مبفهومه التقليدي ـ عوامل دعت لتطوير مفهوم املنهج ـ 
 التقليدي ـ املفهوم احلديث للمنهج ـ مفاهيم أساسية مرتبطة باملنهج

1 2 

بية ، التعليم ، ـ مفهوم املنهج كمنظومة. ـ أمهية املنهج يف منظومات : الرت  مكونات منظومة المنهج
التدريس. ـ مكونات منظومة املنهج ) األهداف ، احملتوى ، أنشطة التعليم والتعلم ، التقومي( ـ طبيعة 

 العالقة بني مكونات املنهج.

2 4 

ـ األسس النفسية ـ األسس االجتماعية ـ األسس  -ـ األسس العقدية والفكرية  أسس  بناء المنهج:
منوذج  -منوذج هويلر ج -منوذج تايلر ب -انماذج بناء المنهج . -)نظريات املنهج( املعرفية ـ األسس النظرية 

 منوذج زايس -هلدا تابا د

4 8 

 ـ منهج املواد الدراسية املنفصلة:  تنظيمات المناهج 
ـ املنهج  ) بناء وحدة دراسية مقترحة(ـ منهج النشاط ، ـ املنهج احملوري ـ منهج الوحدات الدراسية

 جي ـ املنهج البيئي ـ املنهج العامليالتكنولو 

3 6 

ـ مفهوم تقومي املنهج  ـ مربرات تقومي املنهج ـ وظائف تقومي املنهج ـ معايري تقومي املنهج ـ  تقويم المنهج:
 خطوات تقومي املنهج

1 2 

 مفهوم تطوير املنهج ـ دواعي تطوير املنهج تطوير المنهج: 
 ر املنهج ـ خطوات تطوير املنهجـ أساليب تطوي عوائق تطوير المنهج-

2 4 

................................................................................ ......... ........... 
  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 
 المختبر فصول دراسية المحاضرة

عملي/ميداني/      
 دريبيت

 االجمالي أخرى

 ......26...... ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 ساعات التدريس

 26 ............ ............ ............ ............ .......2..... الساعات المعتمدة

 
 دال يوج ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / ساعات دراسة خاصة إضافية-3



 

 
 8من  4الصفحة 

واستراتيجيات متها مع طرق التقويم ءالوطني للمؤهالت ومال باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4
 التدريس.

 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 طرق التقويم التدريس

 يستطيع كل طالب أن:في نهاية دراسة المقرر : المعارف 1.0
 اختبارات حتريرية احملاضرة عرف بدقة املفاهيم األساسية املرتبطة بعمليات املنهج.ي 1.1

 اختبارات حتريرية. املناقشة دد مكونات املنهج وطبيعة العالقة بينها.حي 1.2

 تكليفات التعلم التعاوىن ذكر األسس املختلفة لبناء املنهج.ي 1.3

 اختبارات شفهيةـ  العصف الذهىن يا وعيوب التنظيمات املختلفة للمنهج.دد أهم مزاحي 1.4

 أوراق عمل-مناقشات املناقشة ذكر مفهوم تقومي املنهج وأساليبه.ي 1.5

 تكليفات  العصف الذهىن ذكر مربرات وأساليب تطوير مناهج التعليم.ي 1.6

 الب أن:في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل ط المهارات المعرفية 2.0
 مناقشات  -عمل أوراق التعلم التعاوىن قارن بني املنهج مبفهومه التقليدي واملنهج مبفهومه احلديث ي 2.1

 اختبارات شفهيةـ  العصف الذهىن فسر طبيعة العالقة بني مكونات املنهجي 2.2

ير مناهج لخص أمهية األسس العقدية ، والنفسية، واالجتماعية ،واملعرفية يف بناء وتطو ي 2.3
 التعليم..

 اختبارات حتريرية. التعلم التعاوىن

كتابة   -ريريةحتاختبارات  االستقصاء يز بني خصائص التنظيمات املختلفة للمنهجمي 2.4
 ملخصات

 تكليفات فردية ومجاعية التعلم التعاوىن قيم املناهج احلالية يف املراحل التعليميةي 2.5

 أوراق عمل –تكليفات  حل املشكالت فسر مربرات ودواعي تطوير مناهج التعليمي 2.6

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0
 اوراق عمل  التعلم التعاوىن حلل بعض املشكالت التدريسية وتقدمي احللول هلا. اتشاركيتفكريا  فكري 3.1

تقييم دور كل  - التعلم التعاوىن تخصص. اليف كتابة تقرير عن أحد وحدات املناهج يف  ئهتعاون مع زمالي 3.2
  التكليفات  طالب يف

 .شفهية مناقشات  التعلم الذايت كمعلم ومشاركته الفعالة يف تقومي املنهج وتطويره.يقدر أمهية دوره   3.3

 بحث فردى التعلم الذايت يفات الذاتيةيبحث ويتقصى ذاتياً يف بعض التكل 3.4

3.5 .....................................................................  .................. 
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 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 التدريس

 طرق التقويم

3.6 ..................................................................... .................. .................. 

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات  4.0
 تواصل بفعالية داخل جمموعات العمل ي 4.1

 ملفات االجناز - التعلم التعاوىن

 .عرض تقدميى التعلم التعاوىن م العروض أثناء تكليفهم بتطبيق عملي أدائي ملا يتم تعلمهيقد 4.2

 :في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المهارات النفس حركية 5.0
 .................. .................. ال يوجد 5.1

  
 
 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو 5
 

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

1 
 

 15 اختبار حتريري هنائي
 

60 % 

2 
 

 % 15 8 حتريري أعمال السنة اختبار

3 
 

 أعمال وتكليفات خمتلفة فردية طول الفصل الدراسي
 ملف اجناز الطالبة املعلمة

 (15متوسط الدرجات ) أسبوعياً 
15% 

4 
 

 (10متوسط الدرجات ) أسبوعياً  مناقشات وحوارات شفهية ومهام أدائية مطلوبة
10% 

 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
 الساعات املكتبية ل يف اثناءالتواص-

 اإللكرتوىنالتواصل عرب الربيد -

 التواصل عرب موقع استاذة املقرر

 



 

 
 8من  6الصفحة 

 هـ   مصادر التعلم 
 الكتب املقررة املطلوبة:-1

 ( 2003حسن جعفر اخلليفة:)مكتبة الرشد ،الرياض.املنهج املدرسي املعاصرهـ ، 
 

 املراجع الرئيسة:-2
 ( 1429/1430خالد حممود عرفان :)مكتبة الرشد ، الرياض.املناهج املدرسية ،هـ 
 (1997على أمحد مدكور :)دار الفكر العريب ، القاهرة . نظرية املناهج الرتبويةم، 
 ( 2001صربي الدمرداش :) ًمكتبة املنار اإلسالمية ، الكويت املناهج حاضراً ومستقبال ، 
 2000حلديثة،دار املسرة،االردن،توفيق أمحد مرعي و حممد حممود احليلة:املناهج الرتبوية ا . 

 

  هبا:يوصى  واملراجع اليتالكتب -3
  ( أسس بناء املنهج وتنظيماهتا، عمان، دار املسرية.2011حلمي الوكيل وحممد املفيت .) 
 journal of Curriculum Studies. 

 املراجع اإللكرتونية، مواقع اإلنرتنت...اخل:-4
 /http://www.tadres-misr.com .للمناهج املصرية  اجلمعية

  uqu.edu.sa/page/ar/137192جامعة ام القرى
Science direct. 

 ...............................................ال يوجد..............أخرى:مواد تعليمية -5
 المرافق الالزمة: و.
 املباين:-1

 ( طالبة.50قاعة سعة ) -
 مقعد 50 -

 :مصادر احلاسب اآليل-2
 سبورة تفاعلية -جهاز عرض -كمبيوتر حممول 

 آل يوجد أخرى:مصادر -3
 

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 
 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية -1

 .املناقشات الفعالة ىف أثناء احملاضرات  
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  ائج  تعلم الطالباتالتغذية الراجعة  املباشرة من خالل نت  
 ستمارة تقومي املقرر.النتائج اإلحصائية ال 

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو -2

 .تطبيق استبانة التقييم الذاتى 

 الطالب. مناقشة ملف اجناز 
 تقرير األداء السنوي للقسم 
 .تقييم األقران 
 

 التدريس:عمليات تطوير -3

 اسرتاتيجية تعليم األقران بني مدرسي املقرر.تطبيق  -

 تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة.

 تطبيق نظم التعلم اإللكرتوين.

تنظيم القسم ورش عمل يقدمها أعضاء من داخل القسم أو من خارجه، تتناول موضوعات ذات صلة باملناهج، وحتفيز طلبة املقرر على  -
 املشاركة فيها.

 الطالب:من معايري اإلجناز لدى  عمليات التحقق-4
  أعضاء القسم .قبل مراجعة أوراق  اإلجابة من 
  .....فحص ملفات اجناز الطالب. 
 .فحص نتائج الطالب 
 .مراجعة العينة العشوائية 
 

 الدراسي والتخطيط لتطويرها: فعالية املقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  -5
 ملقرر، واالختبارات التحصيلية.عمل مراجعة دورية حملتوى ا 
  متابعة مستمرة ملا أجنز الطالب من تعيينات وتقارير 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 8من  8الصفحة 

 
 

 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر
 خالد العفيصاند.  االسم:  ............ناجي العنزي .أ االسم:
 ................................. التوقيع:  ................................. التوقيع:
 ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:  ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:

 
 

 تم اعتماد توصيف المقرر 
هـ 1434/  10/  ..19.بتاريخ  .....(2).في جلسة القسم رقم   

 
   

 


