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 جامعة المجمعة إسم المؤسسة التعليمية: هـ 1434/  10/  19  :التوصيفتاريخ  

 التربية بالمجمعة العلوم التربوية بكلية  :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و . أ
   EDU 316التربوي          االدارة والتخطيط : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 (2) :  . عدد الساعات المعتمدة2 .2

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

 مجيع برامج الكلية .               

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

 ال يوجد .7 )إن وجدت(: . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .6

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

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

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

 

 % 100 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

  النسبة:  كترونيلاإل التعليم .ب
    

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

  النسبة:  بالمراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى .ه
 

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

 األهداف . ب
 المقرر الرئيس ؟هدف  ما -1

  هلا املبتكرة احللول واقرتاح والتخطيط اإلدارة مشكالت معرفة الطالب املعلم مبفهوم اإلدارة وأمناطها و

)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(.  

االجتاهات  على للتعرف املراجع حتصيل يفوالدراسات والكتب احلديثة  االنرتنت مواقع من االستفادة -

 احلديثة باالدارة .

 .املادة لعرض D2L استخدام  -
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 (. البرنامج مستخدمة في النشرة التعريفية أودليلال نفسها الطريقةبالمطلوب هنا وصٌف عام )مالحظة:  المقرر الدراسي وصف . ج

 عام للمقرر: وصف

 مبتكرة حلول واقرتاحوالتخطيط وعناصراالدارة واالجتاهات احلديثة الطالب املعلم مبفهوم اإلدارة أن يتعرف 

  االدارية باململكة العربية السعودية .للمشكالت 

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

أهمية دراسة ومهنة (  -فن –مفهوم  اإلدارة وتطورها وأهميتها  ) اإلدارة علم 
 صفات وخصائص اإلدارة الناجحة. -علم اإلدارة للمعلم 

1 2 

 4 2 مبادئ وخصائص اإلدارة في اإلسالم . -اإلدارة عناصر 

 2 1 المعلم ( . –الوكيل  –المهام االدارية على مستوى المدرسة )  المدير 

العوامل   –أهدافه  -أنواعه  -اتجاهاته  –إلدارة واالتصال الفعال ) أهميته ا

 المؤثرة فيه 
1 2 

 2 1 اختبار اعمال السنة

 2 1 دارة الصفإ االتجاهات الحديثة في اإلدارة التربوية : 

 2 1 إدارة الوقت  

 2 1 إدارة الجودة الشاملة 

 2 1 إدارة التغيير -

 2 1 إدارة األزمات في التعليم.  -

التخطيط االستراتيجي في التعليم : مفهومه، أهميته ،  أساليبه ، مراحله ،  

. العوامل المؤثرة فيه  
1 2 

 4 2 مشكالت اإلدارة والتخطيط التربوي في المملكة العربية السعودية .  

 2 1 اختبار اعمال السنه -

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

أو  معامل

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق

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

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

 

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

  ال يوجد                                  
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 واستراتيجياتقياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  اإلطارلمجاالت للمقرر وفقاً مخرجات التعلم  .4

 هاتدريس

 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  :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 يمعاً عملية تعلم وتعليم متكاملةلتشكل  هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  مقرر

 

 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت اوفقاً  للمقرر مخرجات التعلم م
تدريس ال استراتيجيات

 مقررلل
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

1-1 
اختبارات  .المحاضرة  يتعرف المفاهيم الخاصة بعلم االدارة

 .حتريرية

1-2 
حدد أهم االتجاهات الحديثة لإلدارة.ي اختبارات    العصف الذهين  

 شفهية

1-3 
  تكليفات العصف الذهين يتعرف التخطيط االسرتاتيجي يف التعليم.

 وأنشطة بحثية

 المعرفيةالمهارات  2

2-1 
اختبارات  .المحاضرة للمشكالت االدارية املختلفة.يقرتح حلوال  -

 .حتريرية

2-2 
اختبارات    العصف الذهين  قارن بني االجتاهات االدارية احلديثة .ي -

 شفهية

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 

عداد التكليفات اجلماعية متحماًل مسئولية إيتعامل مع الزمالء يف 

بآداب احلوارتعلمه ملتزما   

المشاركة  التعلم التعاوني

 - الصفية

تكليفات 

 أنشطة حبثيةو

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 

يتواصل بفاعلية مع االقران في مجموعات العمل المكلفة 

 باألنشطة المختلفة بواسطة ) الشبكة العنكبوتية (.

 

االشتراك في  حل المشكالت

المناقشات 

والمنتديات 

 االكترونية

 ( إن وجدت ) النفسية الحركيةمهارات ال 5

 ................ ................ ال يوجد 5-1
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 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 الفصل نهاية    حتريري اختبار 1

2 
 منتصف 1اختبار اعمال السنة

 الفصل

10 

 10 نهاية الفصل 2اعمال السنة اختبار 3

 10 أسبوعي املناقشات يف املشاركة احلضور 4

 10 الثامن البحثية واالنشطة التكليفات 5

 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 

 ساعات مكتبية كل أسبوع ( . 4المكتبية ) الساعات  -

 التواصل عبر موقع الجامعة . -

 . التواصل عبر البريد اإللكترونى-
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 مصادر التعلّم . ه

 : الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –أدرج . 1

 ، الرياض ، مكتبة الرشد .  2( ، االدارة الرتبوية والتخطيط الرتبوي ، ط1435) عزة جالل مصطفى نصر  -

 

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

 ( : االدارة والتخطيط الرتبوي ، الرياض ، دار الزهراء ، الرياض . 1432فاتن حممد عبد املنعم عزازي )  -

 . الشروق،جدة ،دار للرتبية اإلدارية األصول(:1409) حسن أمحد وأمينة مطاوع عصمت ابراهيم -

 . املصرية،القاهرة النهضة العربى،مكتبة الوطن فى التعليمية اإلدارة(:2003) مطاوع عصمت إبراهيم -

 

 : مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  الموادأدرج . 3

 موقع مكتبة املصطفى للكتب اإللكرتونية. -

  .وما يتضمنه من مواقع تربوية تتصل باملقرر edu search ,googelموقع  -

 : األسطوانات المدمجةو ،ياتالبرمج البرامج الحاسوبية، مواد تعليمية أخرى مثلأي أدرج . 4
 . D2Lبرنامج 

 

 

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

 :(وغيرها،  الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتال

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

 طالبة.50قاعة درس تسع حوالي  -

 مقعد داخل القاعة. 50عدد  -

 . السبورة العادية -

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

 . احملمول الكمبيوتر -

 .الذكية السبورة -

 (:كرها، أو أرفق قائمة بهافاذحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،   اذا كان هناكمثالً :  حددهامصادر أخرى ) .3
................................................................................................................................................ 

 

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

 حتليل درجات الطالبات يف االختبارات إحصائيًا وتفسريها. -
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 عدد مشاركات الطالبات أثناء الشرح مؤشر لفاعلية التدريس. -

 . املقابالت الشخصية مع املتميزات األوائل -

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

 التقييم الذاتى. -

 الطالب. مناقشة ملف اجناز -

 . للقسم تقرير األداء السنوي -

  .تقييم األقران -

 :تطوير التدريس إجراءات .3

 االدارة .التعديل يف ضوء االجتاهات احلديثة لعلم  -

 الرتكيز على اسرتاتيجيات التعلم النشط . -

 االستفادة من خربات الكليات املناظرة يف التخصص -

 

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .4

 مراجعة تصحيح عينة من أعمال الطالب . -

 . مستوى نتائج الطالب -

 تكليف عضو من نفس التخصص مبراجعة التصحيح وفق منوذج اإلجابة. -

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

 االجتماعات الدورية ألعضاء هيئة التدريس يف جمال التخصص . -

 كتابة تقرير يوضح نقاط القوة والضعف للمقرر . -

 تقويم املقرر يف ضوء نتائج املتعلمني واقرتاح أوجه التحسني . -
 

 

 . عقل عبد العزيز العقلد.  : البرنامجمنسق سم ا

 هـ  1439/  3/  2 : خــــالتاري  : عـــــــــــــــــــــالتوقي

 

       


