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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة المجمعة إسم المؤسسة التعليمية: 12/3/1439  :التوصيفتاريخ  

 التربويةكلية التربية/ العلوم   :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و . أ
 استراتيجيات التدريس : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 ساعتان :  . عدد الساعات المعتمدة2 .2

 برامج الكلية جميع :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 المستوى السادس .5 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .4

 علم النفس التربوي    .7 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .6

 المناهج التعليمية  .9 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .8

 نطبقيال  الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقر إن لم يكن ،موقع تقديم المقرر. 7

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

 

 %80 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  كترونيلاإل التعليم .ب
    

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

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  )التدريس المصغر( أخرى .ه
 

 :تعليقات
................................................................................................................................................ 

 األهداف . ب
 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 .وتنفيذها وتقوميهاإكساب الطالبات املعرفة األساسية بالتدريس كمهنة ومراحله من ختطيط الدروس 

)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(.  

 االستفادة من مواقع االنترنت التي لها عالقة بالمقرر  -

  السبورة )التفاعلية(الذكية و power pointأسلوب العرض   التدريس باستخدام -

 التدريس المصغر -

 م الذاتي ومهارات التعلم المستمرالتدريب علي مهارات التعل -

 في التدريس         d2lنظام ام استخد -

 
 

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



 

 

2 / 8 

 عام للمقرر: وصف
في عمليات متسلسلة المنتظمة والرجرايية اإلخطوات ال ممثلة في التدريس ات استراتيجييختص المقرر بتقديم 

المتعلمين، والتي تمثل الواقع الحقيقي لما  ومراعية لطبيعةبحيث تكون شاملة ومرنة التخطيط والتنفيذ والتقويم 

  .متاحة، لتحقيق مخررجات تعليمية مرغوب فيها يحدث داخل الصف من استغالل إلمكانات
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

مدخل  -التدريس أسلوب-التدريسطريقة  -التعلم -التعليم- التدريسمفهوم 

 -ـ منظومة التدريس نموذج التدريس -التدريس استراتيجية-التدريس

   ـالتفكير العلمي أنواعه ومهاراته ): مفهوم التفكير ، لتنمية التفكير التدريس
...ـ دور المعلم لتنمية التفكير المنظومي ــ التفكير الناقد ـ التفكير االبداعي 

 لدى المتعلم التفكير بأنواعه

1 2 

مهنة التدريس علم وفن وأهميتها ، المعلم أدواره وكفايته ومهنة التدريس
 للمجتمع 

، المعايير المهنية للمعلمين الجدد في المملكة العربية السعودية 
التجاه ا، كانة المعلم والعلماء في اإلسالمم، أخالقيات مهنة التدريس

 نحو مهنة التدريس.

1 2 

.)معايري التخطيط التخطيط للتدريس  مهارات ـ التدريسومراحل  مهارات 

الناجح ـ مهارات التخطيط من صياغة األهداف وأهميتها ،حتديد الطرق 

والوسائل التعليمية املناسبة.....ـ مستويات التخطيط للتدريس ـ أهمية التخطيط 

غرفة الصف ـ .) مهارات تهيئة ـ مهارات تنفيذ عملية التدريس للتدريس.....(   

مهارة الشرح ـ مهارة طرح األسئلة ـ مهارة استخدام الوسائل ـ مهارة استثارة 

.)املفهوم ـ مهارات تقويم نتاجات التدريس  الدافعية ـ مهارة ضبط وإدارة الصف 

 األهمية ـ الشروط ـ األدوات ـاملراحل....( 

4 8 

 معايير اختيار استراتيجيات التدريس 
عيوبها ـ مزاياها ـ كيف يمكن )تصنيفات طرايق واستراتيجيات التدريس: 

 نماذج تطبيقية (  ـالخطوات  ـ تحسينها
 ـ المحاضرة  

 

1 2 

  العصف الذهني و المناقشة   -  
 

2 4 

  التعلم التعاوني  -
 

1 2 

  التعلم باالكتشافـ 
 االستقصاءـ التعلم ب

2 4 

 2 1 حل المشكالت   -

   المفاهيمـ خرايط 
 الخرايط الذهنية -

2 4 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2
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 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

 30 .............. .............. .............. .............. 2 ساعات التدريس الفعلية

 30 .............. .............. .............. .............. 2 الساعات المعتمدة

 

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

 
 

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

 الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت الخمسةالجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم  يحدد

-   

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت اوفقاً  للمقرر مخرجات التعلم م
تدريس ال استراتيجيات

 مقررلل
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

1-1 
تختبارات اال املناقشة. يم األساسية يف التدريساملفاه حيدد

 التحريرية.

1-2 
اعداد املعلم ومنوه أهمية عناصر منظومة التدريس ويذكر 

 للمجتمعاملهين  

 .الشفهيةتختبارات اال العصف الذهين.

1-3 
مهارات تنفيذ و يعدد معايري اتختيار اسرتاتيجيات التدريس

 وتقوميه. التدريسوختطيط 

.المحاضرة تختبارات اال 

 التحريرية.

 المعرفيةالمهارات  2

 -اوراق العمل التعلم التعاونى الدروس اليومية.وتنفيذ لل مهارات ختطيط حي  2-1

 أسئلة شفهية املناقشة. صنف أساليب وأدوات تقويم نواتج العملية التعليمية.ي  2-2

2-3 
يقارن بني اسرتاتيجيات التدريس من حيث مراحل   

 استخدامها يف املواقف التدريسية

اختبارات شفهية  العصف الذهين.

 وتحريرية 

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 
والقدرة يكتسب مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي 

 .سوولية امل علي حتمل

 بطاقة مالحظة التعلم التعاوني.

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 
علي املواقع املختلفة بالشبكة  اذاتيا حبثيبحث 

 العنكبوتية.

 ورجماعي بحث فردى التعلم الذاتى

 d2lوالرفع علي 

 ( إن وجدت ) النفسية الحركيةمهارات ال 5
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5-1    

 

 خالل الفصل الدراسي: ةبالطل يمقوت مهامجدول  .5

 التقويم المطلوبة مهام م
 ......الخ(مالحظةتقديم شفهي،  خطابة، ،كتابة مقال ،: اختبار، مشروع جماعيمثال)

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

يم ينسبته من التق
 النهائي

 درجة 60 15      االتختبار التحريري يف نهاية الفصل الدراسي األول 1

 درجة 15  9        اتختبار أعمال السنة 2

3 
       متوسط الدرجات أسبوعيًا  املشاركة يف املناقشات وورش العمل والعمل التعاوني

(10) 

4 
       متوسط الدرجات أسبوعيًا التكليفات واألنشطة البحثية

(10) 

5 
 وتفعيل التكليفات االلكرتونية  D2Lاستخدام 

 أسبوعيًا
       متوسط الدرجات

(5) 

6 ..................................................................................... ................ ................ 

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل . ح

 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 )
 التواصل في اثناء الساعات المكتبية-

 التواصل عبر البريد اإللكترونى-

 التواصل عبر موقع استاذة المقرر-
  d2lالتواصل من خالل نظام  -

 مصادر التعلّم . ه

 : الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

  ،(: اسرتاتيجيات التدريس حنو تدريس 2016نسرين العناني )،منى الدسوقي تخليفة  مها ابراهيم الكلثم

 فعال، الدمام: مكتبة املتنيب 

 وتطبيقاتها ختطيطها العامة التدريس طرق(: 2005) أمحد حممد السعود وأبو السعيد، حممد سعيد 

 الفكر دار: عمان الرتبوية،

 :( وغيرها والتقارير العلميةالمجالت  ) ساسيةألمرجعية االمواد ال - قائمةفي  –أدرج . 2 
 ( إجتاهات وتطبيقات حديثة يف املناهج وطرق التدريس، عمان: دار امليسرة2011حممد السيد علي ) 
 دار: القاهرة ،والفاعلية االسرتاتيجيات ـ النظرية األسس: والتعلم التدريس(: 2005) جابر احلميد عبد جابر 

 .العربي الفكر

 ( 2007اجلالد، ماجد زكي .)تعلم القيم وتعليمها " تصور نظري وتطبيقي لطرائق واسرتاتيجيات تدريس م

 ، عّمان: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.2القيم" ط

 ( النظرية البنائية واسرتاتيجيات تدريس العلوم، عمان: دار الشروق للنشر 2007زيتون، عايش حممود .)

 والتوزيع.

  ( اسرتات2003زيتون، حسن حسني .)يجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم، القاهرة: عامل م

 الكتب.
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  ( التعليم والتدريس من منظور النظرية البنائية، 2003زيتون، حسن حسني وزيتون، كمال عبد احلميد .)م

 القاهرة: عامل الكتب.

 دار صفاء للنشر والتوزيع. م(. االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس الفعال، عّمان:2008طية، حمسن علي ) ع 

 Ornstein, A., & Hunkins, F. (2008). Curriculum: Foundations, Principles, and Issues. Boston: ALLYN & 

BACON. 
 

 : مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3
 املكتبة الرقمية السعودية(SDL) https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx 

  مكتبة مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

(KACST)https://www.kacst.edu.sa/arb/ScientificServices/InformationServices/Pages/ServicesProvided.aspx 

 )اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفسية )جسنت https://gesten.ksu.edu.sa/ar 

   اجلمعية املصرية للمناهجhttp://www.tadresmisr.com/ 

  مركز البحوث الرتبوية)http://www.ercksa.org/(. 

  مركز علوم البحوث الرتبوية والنفسية جبامعة أم القرى)tp://uqu.edu.sa/page/ar/290ht(  

   مركز حبوث كلية الرتبية جبامعة امللك سعود)http://educationrc.ksu.edu.sa/( . 

    مركز املصادر واملعلومات الرتبوية(ERIC)  

 

 : األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 ال يوجد

 

 

 المطلوبةالمرافق  . و
)أي عدد المقاعد  ة والمختبراتيدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بّين متطلبات المقرر الدراسي 

 :(، وغيرها الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتداخل ال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،وقاعات المحاضرات،  المباني ) .1

  طالبة. 50قاعة درس تسع حوالي 

  مقعد داتخل القاعة. 50عدد 

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،أدوات عرض البيانات ) تقنية مصادر  .2

 كمبيوتر حممول. 

  جهازData show Projector 

 .السبورة الذكية 

 (:كرها، أو أرفق قائمة بهافاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هنا مثالا :  حددهاأخرى )مصادر  .3
 ال يوجد

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق . ز
 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1

https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspx
https://www.kacst.edu.sa/arb/ScientificServices/InformationServices/Pages/ServicesProvided.aspx
https://gesten.ksu.edu.sa/ar
http://www.tadresmisr.com/
http://www.ercksa.org/
http://uqu.edu.sa/page/ar/290
http://educationrc.ksu.edu.sa/
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 الطالبات تقويم األبحاث والواجبات والتكليفات المقدمة من 

 استطالع رأى الطالبات فى المقرر  نتائج . 

 . مالحظة مشاركات الطالبات فى أثناء احملاضرات 

 المباشرة من خالل نتايج  تعلم الطالبات الرارجعة  التغذية  

 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق .2

 .تطبيق استبانة التقييم الذاتى 

 الطالب. اجناز مناقشة ملف 

 تقرير األداء السنوي للقسم 

 .تقييم األقران 

 

 :تطوير التدريس إجراءات .3

  تعليم األقران بني مدرسي املقرر. اسرتاتيجيةتطبيق 

  ،تنظيم القسم ورش عمل يقدمها أعضاء من داتخل القسم أو من تخارجه، تتناول موضوعات ذات صلة باملناهج

 فيهاوحتفيز طلبة املقرر على املشاركة 

 ذات الصلة املومترات والندوات . 

 

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .4
لتصحيح االختبارات أو عينة  مستقلين، والتبادل بصورة دورية   أعضاء هيئة تدريس) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة 

 تدريس من مؤسسة أخرى( أعضاء هيئةمن الواجبات مع 

  من جلنة مستقلة بالقسم مراجعة أوراق  اإلجابة. 

   فحص ملفات اجناز الطالب. 

 .تقرير فحص عينة من االتختبارات من جلنة املراجعة الداتخلية لالتختبارات 

 

   المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص: 

  ،واالتختبارات التحصيلية.عمل مراجعة دورية حملتوى املقرر 

  متابعة مستمرة ملا أجنز الطالب من تعيينات وتقارير 

 .نتائج التحقق ملخرجات املقرر 

 

 
 

 

 : منسق البرنامجسم ا
 د /  عقل عبد العزيز العقل
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 ......................................... : خــــالتاري ......................................... : عـــــــــــــــــــــالتوقي

 

       


