
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الرتبية باجملمعة  الكلية                  

 .........................................................العلوم الرتبوية...... القسم االكادميي :
 .........................................................الكليةرامج مجيع ب ...... الربنامج:

 اجتاهات حديثة يف اسرتاتيجيات التدريس املقرر:
 خالد العفيصاند.  منسق املقرر:

 خالد العفيصاند. . منسق الربنامج:
 هـ 1435... / 1.... / ..22. تاريخ اعتماد التوصيف:



 

 
 8من  2الصفحة 

 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة أ( التعريف
 ............ DUE 411..... املقرر:رمز  ات التدريساجتاهات حديثة يف اسرتاتيجي املقرر: اسم- 1 .1
 ............ ( 2.....)  الساعات املعتمدة:  عدد- 2 .2
 مجيع برامج الكلية  أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  الربنامج- 3 .3
 .......................................اللغة العربية.............................  .5 لغة تدريس املقرر:  – 4 .4
 ..................................................         خالد العفيصاند.  اسم منسق املقرر الدراسي: - 5 .6
  املستوى السابعالسنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -6 .7
 EDU327 املناهج التعليمية -Edu 321اتيجيات التدريساسرت  املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:- 7 .8
 ال يوجداملتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: - 8 .9

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

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

  ....... % النسبة املئوية:   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 القدرة على ختطيط الدروس  وتنفيذها باستخدام االجتاهات احلديثة يف اسرتاتيجيات التدريس

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

 االستفادة من مواقع االنرتنت املرتبطة باالجتاهات احلديثة يف جمال التدريس.-

 .املؤلفات والكتب االطالع املستمر علىاحلديثة يف التدريس بصفة مستمرة من خالل  االجتاهاتإضافة -
 
 
 
 



 

 
 8من  3الصفحة 

 
 

 : الدراسيف المقرر ج( توصي
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس

التدريس لتنمية التفكري: مفهوم التفكري ، أنواعه ومهاراته )التفكري العلمي ـ   التفكري االبداعي ـ التفكري 
 أنواعه لدى املتعلمالناقد ــ التفكري املنظومي ...ـ دور املعلم لتنمية التفكري ب

4 8 

 2 1 اجلودة يف اسرتاتيجيات التدريسمعايري 
 4 2 التدريس املتمايز  -التدريس لتنمية الذكاءات املتعددة 

 2 1  -البنائىالتدريس املبىن على التعلم    -التعلم النشط
 2 1 التدريس بدورة التعلم اخلماسية

 2 1 التدريس التبادىل 
 2 1 التدريس التأملى

 2 1 التعلم باستخدام احلاسوب 

 2 1 التعلم السريع 

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

 
 المختبر فصول دراسية المحاضرة

عملي/ميداني/      
 تدريبي

 االجمالي أخرى

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

 ............ ............ ............ ............ ............ .........2... لساعات المعتمدةا

 
 

 ال يوجد ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / ساعات دراسة خاصة إضافية-3

 



 

 
 8من  4الصفحة 

 
واستراتيجيات ت ومالئمتها مع طرق التقويم الوطني للمؤهال باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4

 التدريس.
 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 طرق التقويم التدريس

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المعارف 1.0

املشاركة  -ارات حتريريةاختب املناقشة دد املقصود بالتدريس لتنمية التفكريحي 1.1
 .يف املناقشات الصفية

 اختبارات حتريرية. العصف الذهىن اجلودة يف اسرتاتيجيات التدريسمعايري ذكر ي 1.2

جتاهات حديثة يف اسرتاتيجيات التدريس املنبثقة عدد نظريات التعليم والتعلم واالي 1.3
 الذكاءات املتعددة( -منها.) البنائى

 حتريرية.اختبارات  احملاضرة
 حتضري دروس

 حتضري دروس -تكليفات العصف الذهىن ستنتج مراحل التدريس التبادىل ومزاياه.ي 1.4

 اختبارات شفهية ـ املناقشة تعرف املقصود بالتدريس التأملى وآلياتهي 1.5

 اتتكليف التعلم التعاوىن امناط برامج التعلم مبساعدة احلاسوب، ومبادئ التعلم السريع تعرفي 1.6

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المهارات المعرفية 2.0

أوراق  -اختبارات حتريرية. املناقشة لل مهارات التفكري املنبثقة من كل نوع من التفكري وكيفية تنميتها.حي  2.1
 عمل 

 -حتريرية. اراتاختب العصف الذهين ستنتج دور املعلم لتنمية التفكري بأنواعه لدى املتعلم. ي  2.2
 ملخصات

اسئلة  –اختبارات شفهية  احملاضرة اجلودة يف اسرتاتيجيات التدريس لل معايريحي  2.3
 حتريرية

 خرائط مفاهيم -تكليفات العصف الذهىن صنف اسرتاتيجيات التدريس وفقاً لنظريات التعليم والتعلم.ي 2.4

حتضري  -ملفات االجناز املناقشة اسرتاتيجيات التدريس. لتدريس وفقا لالجتاهات احلديثة يفاات خطو لخص ي  2.5
 دروس

 أحباث فردية -تكليفات التعلم التعاوىن لخص امناط برامج التعلم مبساعدة احلاسوب، ومبادئ التعلم السريعي 2.6

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

 مالحظة اداء التكليفات الذايتالتعلم  حلي مبعايري اجلودة املهنية يف التدريس.تي 3.1

 تكليفات التعلم التعاوىن كتسب مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين.ي 3.2

 مالحظة يف أثناء اداء املهام التعلم التعاوىن ارس آداب احلوار واالستماع للرأي اآلخر.مي 3.3



 

 
 8من  5الصفحة 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

استراتيجيات 
 التدريس

 طرق التقويم

 تقارير ذاتية عن االجناز التعلم الذاتى مسؤولية التعلم ومواجهة املواقف الصعبة. تحملي 3.4

تحلى باملهارات الالزمة الستخدام االجتاهات احلديثة يف اسرتاتيجيات التدريس ي 3.5
 بفاعلية

 مالحظة يف أثناء اداء املهام التعلم الذاتى

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

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

 حبوث فردية الذايتالتعلم  علي املواقع املختلفة بالشبكة العنكبوتية. اذاتي يبحث 4.1

 فحص أوراق العمل التعلم التعاوىن مهارات التعلم التعاوين واملشاركة بفاعلية يف اجناز املهام واألنشطة املتنوعة.يطبق  4.2
 ملف اإلجناز

 مالحظة يف أثناء اداء املهام التعلم التعاوىن تواصل مع األقران يف جمموعات العمل.ي 4.3

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

 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو 5
 

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

1 
 

 درجة 60 15      االختبار التحريري في نهاية الفصل الدراسي األول

2 
 

 درجة 15  9        اختبار أعمال السنة

3 
 

متوسط الدرجات        أسبوعيا    ونيالمشاركة في المناقشات وورش العمل والعمل التعا
(10) 

4 
 

متوسط الدرجات        أسبوعيا   التكليفات واألنشطة البحثية
(15) 
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 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
 التواصل يف اثناء الساعات املكتبية-

 التواصل عرب الربيد اإللكرتوىن-

  التواصل عرب موقع استاذة املقرر-

 هـ   مصادر التعلم 
 الكتب املقررة املطلوبة:-1

  ،1435وسعاد جابر وجنالء احملالوى، اجتاهات حديثة يف  اسرتاتيجيات التدريس، الرشد، صبحية عبد احلميد 
  ، م1999حسن حسني زيتون: تصميم التدريس )رؤية منظوميه( ، سلسلة أصول التدريس الكتاب الثاين ، القاهرة : عامل الكتب. 

 املراجع الرئيسة:-2
 ( 2005جابر ،عبد احلميد جابر :)القاهرة: دار الفكر العريب.: األسس النظرية ـ االسرتاتيجيات والفاعليةالتدريس والتعلم ،   

 ( طرق التدريس العامة ختطيطها وتطبيقاهتا الرتبوية، عمان: دار الفكر .2005سعيد حممد السعيد، وأبو السعود حممد أمحد :) 

  هبا:يوصى  واملراجع اليتالكتب -3

(: اسرتاتيجيات التدريس يف القرن احلادي والعشرين، عمان: ديبونو للطباعة والنشر 2009ذوقان عبيدات، وسهيلة أبو السميد ) .1
 والتوزيع.

 (: التدريب والتدريس اإلبداعي، دار اإلبداع الفكري.2006طارق السويدان ) .2

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

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

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

  طالبة. 50قاعة درس تسع حوايل 
  مقعد داخل القاعة. 50عدد 

 مصادر احلاسب اآليل:-2
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  تر حممول.كمبيو 
  جهازData show Projector 
 السبورة الذكية 

 .......................................ال يوجد......................أخرى:مصادر -3
 

 

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

 ج اإلحصائية الستمارة تقومي املقرر.النتائ 
 .حتليل درجات الطالبات يف االختبارات إحصائياً وتفسريها 
  .املناقشات الفعالة ىف أثناء احملاضرات 

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

 .تطبيق استبانة التقييم الذاتى 

 الطالب. مناقشة ملف اجناز 
 داء السنوي للقسمتقرير األ 
 .تقييم األقران 

 التدريس:عمليات تطوير -3

 .ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس 

 .االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات 

 .تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة 

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

 الدراسي والتخطيط لتطويرها: فعالية املقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  -5
 املقرر. حتليل نتائج  تطبيق استمارة تقييم املقرر وحتديد جوانب القوة والضعف يف 

 .)االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية 
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 .حتديث مصادر التعلم املرتبطة باملقرر 

 .استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر 
 

 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر
 خالد العفيصاند. . االسم:  خالد العفيصان  د. . االسم:
 ................................. التوقيع:  ................................. التوقيع:
 ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:  ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:

 
 

 تم اعتماد توصيف المقرر 
هـ 1435/  1/  22بتاريخ  ...(9)...في جلسة القسم رقم   

   
 


