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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 المجمعةجامعة  إسم المؤسسة التعليمية: 10/3/1438 :التوصيفتاريخ 

 قسم العلوم التربوية -كلية التربية بالمجمعة  :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و . أ
 EDU416التدريساجتاهات حديثة يف اسرتاتيجيات  : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 2 . عدد الساعات المعتمدة: 2 .2

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

 هذه البرامجكل )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة ب

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

 EDU327 املناهج التعليمية -Edu 321اسرتاتيجيات التدريس .7 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:5 .6

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

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

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

 

  النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  كترونيلاإل التعليم .ب
    

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

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

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

 األهداف . ب
 هدف المقرر الرئيس ؟ما-1

   ها.وفقوتنفيذها دروس الط يخطلت االجتاهات يف اسرتاتيجيات التدريستزويد الطالب مببادئ وتطبيقات أحدث 

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات المقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر-2

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

 االتجاهات الحديثة في مجال التدريس.الستفادة من مواقع االنترنت المرتبطة با-

 احباث.األ على المستمر االطالعإضافة االتجاهات الحديثة في التدريس بصفة مستمرة من خالل -
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 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة: المقرر الدراسي وصف . ج

يعرض المقرر أحدث االتجاهات التدريسية المنبثقة عن نظريات التعلم المختلفة ، موضحا  :عام للمقرر وصف

تقوم عليها، واستراتيجيات التدريس الداعمة لها، ودور المعلم والمتعلم فى كل منها، مستهدفا إكساب  المبادئ التى

 مهارات إعداد خطط الدروس وفقا لكل استراتيجية. فاهيم والتعميمات والمبادئ تمهيدا إلكسابه الطالب الم
 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

التدريس لتنمية التفكير: مفهوم التفكير ، أنواعه ومهاراته )التفكير العلمي ـ   

التفكير االبداعي ـ التفكير الناقد ــ التفكير المنظومي دور المعلم لتنمية التفكير 

 بأنواعه لدى المتعلم

3 6 

 2 1 1اختبار اعمال السنة

 2 1 (تنمية الذكاءات المتعددة ) التدريس التدريس المتمايز

 2 1 التدريس بدورة التعلم الخماسية ( التعلم النشط) التدريس البنائى 

 2 1 التدريس التبادىل

 2 1 التدريس التأملى

 2 1 2اختبار اعمال السنة

مواقع  -) التعليم االلكترونى: الصف المقلوبباستخدام الحاسوبدريس الت

 التواصل االجتماعى(

4 8 

 4 2 التدريس المستند إلى الدماغ

 30 15 مج

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق

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

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

 

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

 

 واستراتيجياتقياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت لمجاالت اإلطارللمقرر وفقاً مخرجات التعلم  .4

 هاتدريس
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 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  -

 .المستهدفةمخرجات التعلم  ومعهاو تتسق مع تقييمالطرق التي تناسب ضع استراتيجيات التدريس  :ثانياً  -

أن تتسق مخرجات تعلم المقرر بدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة الم التقييمضع طرق  :ثالثاً  -

كل  أن يتضمن لزم، مع مالحظة أنه ال يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريستقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  مقرر

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت اوفقاً  للمقرر مخرجات التعلم م
تدرالاستراتيجيات

 مقررلليس 
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

1-1 
حديثة في يتعرف المفاهيم والنظريات المتعلقة باالتجاهات ال

 التدريساستراتيجيات 
المحاضرة 

 -المعدلة

اختبارات 

 تحريرية.

 تكليفات

1-2 
 KWL .حديثة في استراتيجيات التدريس التجاهات االيتعرف 

 

اختبارات 

 تحريرية.

 تحضير دروس

تحضير  -تكليفات تدريس التبادلي ال الحديثة . التدريس المبادئ التى تقوم عليها استراتيجياتتعرف ي 1-3

 دروس

 المعرفيةالمهارات  2

2-1 
اختبارات  حل المشكالت الحديثة.  التدريس يستنتج دور المعلم في استراتيجيات 

 -تحريرية.

 ملخصات

 -ملفات االنجاز المحاضرة -النمذجة الحديثة.  التدريس يعد خططا لدروس في مجال تخصصه وفقا الستراتيجيات  2-2

 تحضير دروس

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 
يتعامل مع الزمالء يف إعداد التكليفات اجلماعية متحماًل مسئولية تعلمه 

 ملتزما بآداب احلوار

مالحظة اداء  

 التكليفات

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 

يتواصل بفاعلية مع االقران يف جمموعات العمل املكلفة باألنشطة املختلفة 

 بواسطة ) الشبكة العنكبوتية (.

 

 مناقشة الكترونية

D2L 

 D2L مناقشات

 فحص أوراق العمل

 ملف اإلنجاز

 )إن وجدت(النفسية الحركيةمهارات ال 5

5-1 ..................................................................................... ................ ................ 

5-2 ..................................................................................... ................ ................ 

 

 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

  60 15      االختبار التحريري يف نهاية الفصل الدراسي  1

  10 5 1اختبار اعمال السنة  2
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  10 9        2اختبار أعمال السنة 3

 20 أسبوعيًا  املشاركة يف املناقشات وورش العمل والعمل التعاوني 4

 همدعمرشاد األكاديمي للطالب واإل . ح

مع )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 

 -األكاديميساعات لالرشاد  6
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 التعلّم مصادر . ه

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

  ،صبحية عبد احلميد، وسعاد جابر وجنالء احملالوى، اجتاهات حديثة يف  اسرتاتيجيات التدريس

 1435الرشد، 

 .م1999( ، سلسلة أصول التدريس الكتاب الثاني ، القاهرة : عالم الكتب ، منظوميهحسن حسين زيتون: تصميم التدريس )رؤية 

 :(وغيرها والتقاريرالمجالت العلمية) ساسيةألمرجعية االمواد ال- قائمةفي  –أدرج . 2

 دار: القاهرة ،والفاعلية االسرتاتيجيات ـ النظرية األسس: والتعلم التدريس(: 2005) جابر احلميد ،عبد ابرج

   .العربي الفكر

التدريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها التربوية،  (: طرق2005سعيد محمد السعيد، وأبو السعود محمد أحمد )

 عمان: دار الفكر .

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3

 /http://www.tadres-misr.com .اجلمعية املصرية  للمناهج

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

Science direct. 

 األسطوانات المدمجة:و،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
................................................................................................................................................ 

 

 

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

 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتال

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

  طالبة. 50تسع حوالي قاعة درس 

 مقعد داخل القاعة. 50عدد 

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

 .كمبيوتر حممول 

  جهازData show Projector 

 السبورة الذكية

 (:أرفق قائمة بهاكرها، أو فاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هنا مثالً : حددهامصادر أخرى ) .3
................................................................................................................................................ 

 

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

 .النتائج اإلحصائية الستمارة تقويم املقرر 

 .حتليل درجات الطالبات يف االختبارات إحصائيًا وتفسريها 



 

 

6/7 

 المناقشات الفعالة فى أثناء المحاضرات. 

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

  الذاتى.تطبيق استبانة التقييم 

 الطالب. مناقشة ملف اجناز 

 تقرير األداء السنوي للقسم 

 تقييم األقران.

 :تطوير التدريس إجراءات .3

 .ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس 

 .االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل الخبرات 

 تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة.

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

 تدريس من مؤسسة أخرى( أعضاء هيئةالواجبات مع 

 . مراجعة أوراق  اإلجابة من قبل أعضاء القسم 

  .....فحص ملفات اجناز الطالب. 

 .فحص نتائج الطالب 

 مراجعة العينة العشوائية.

 :المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  ص   .5

 .حتليل نتائج  تطبيق استمارة تقييم املقرر وحتديد جوانب القوة والضعف يف املقرر 

 مجال التخصص )العربية واألجنبية(. االطالع على األبحاث في 

 .تحديث مصادر التعلم المرتبطة بالمقرر 

 استخدام نتائج تقويم الطالب في تطوير المقرر
 

 

 عقل عبد العزيز العقلد. :منسق البرنامجسم ا

 ......................................... : خــــالتاري ......................................... ع:ـــــــــــــــــــــالتوقي

 

       


