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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة المجمعة –كلية التربية  إسم المؤسسة التعليمية: .......................................  :التوصيفتاريخ  

 / قسم العلوم التربوية كلية التربيه  :القسم /لكليةا

 معلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي و . أ
 (edu 327)  املناهج التعليمية : ورمزه المقرر الدراسي. اسم 1 .1

 2 :  . عدد الساعات المعتمدة2 .2

بدالً  )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بّين هذا :الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي (أو البرامج). البرنامج 3 .3

 هذه البرامج(كل من إعداد قائمة ب

 مجيع برامج الكلية .4

 

 المستوى السادس .6 الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  الدراسي. السنة أو المستوى 4 .5

  .8 :)إن وجدت( . المتطلبات السابقة لهذا المقرر5 .7

 اليوجد .11 هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6 .9

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

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

 

 %61 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أ
 

   

- كترونيلالتعليم اإل .ب  - النسبة: 
 

   

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

   

 - النسبة: -     بالمراسلة .د
 

   

- أخرى .ه  - النسبة: 
 

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

 األهداف . ب
 هدف المقرر الرئيس ؟ ما -1

 بناء املناهج التعليمية وعناصرها وتنظيماتها وكيفية تقوميها وتطويرها.إملام الطالبة بأسس  .

 

تفعيل نظام إدارة التعليم  المقرر الدراسي  لتطوير وتحسين  - يتم تنفيذها - بإيجاز أي خطط اذكر -2
  االلكتروني للمقرر
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 المناهج وتنظيماتها. الستفادة من مواقع االنترنت المرتبطة بموضوعات ا

 تنظيمات المناهج الحديثة في المقرر.دمج  -

 المناقشة الدورية مع أعضاء هيئة التدريس في ما يستجد وإدماجه في المقرر. -

 
 

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

 عام للمقرر: وصف
 ، وأسس بناء المنهج وعناصرة وتنظيماته وتقويم المنهج وأساليب تطويره مفاهيم عامة للمناهجيتناول المقرر 

 
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .1

 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

ـ عوامل  ـ النقد الموجه للمنهج بمفهومه التقليدي  المفهوم التقليدي للمنهجـ 

ـ مفاهيم أساسية  ـ المفهوم الحديث للمنهج المنهج التقليديدعت لتطوير مفهوم 

 مرتبطة بالمنهج

1 2 

ـ أهمية المنهج في  ـ مفهوم المنهج كمنظومة. مكونات منظومة المنهج

 ـ مكونات منظومة المنهج  منظومات : التربية ، التعليم ، التدريس.

ـ طبيعة العالقة بين  ) األهداف ، المحتوى ، أنشطة التعليم والتعلم ، التقويم(

 مكونات المنهج.

1 2 

ـ األسس  األسس النفسية - ـ األسس العقدية والفكرية أسس  بناء المنهج:

 االجتماعية ـ األسس المعرفية .
4 8 

 –األنشطة –طرق التدريس  –المحتوى  –األهداف عناصر بناء المنهج : 

 التقويم..–المواد التعليمية 

2 4 

ـ منهج النشاط ، ـ املنهج -ـ منهج املواد الدراسية املنفصلة:  تنظيمات المناهج 

احملوري ـ منهج الوحدات الدراسيةـ املنهج التكنولوجي ـ املنهج البيئي ـ املنهج 

 العاملي

3 6 

ـ وظائف تقويم ـ مفهوم تقويم املنهج  ـ مربرات تقويم املنهج  تقويم المنهج:

 خطوات تقويم المنهجـ  ـ معايير تقويم المنهج المنهج

1 2 

 مفهوم تطوير املنهج ـ دواعي تطوير املنهج  تطوير المنهج:

 ـ خطوات تطوير المنهج ـ أساليب تطوير المنهج عوائق تطوير املنهج

2 4 

 

   : إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها .2

 محاضرات 
دروس 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

 30 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد 2 الفعليةساعات التدريس 

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

 ال يوجد                                                          

 
 

 واستراتيجياتقياسها طرق واتساقها مع الوطني للمؤهالت  لمجاالت اإلطارللمقرر 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 يلتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريس تقييمهاالمستهدفة وطرق 

 .من مجاالت التعلم كل مجال فيمخرجات تعلم  مقرر

 
 للمقررمخرجات التعلم جدول 

 لمؤهالتإلطار الوطني للمجاالت اوفقاً  للمقرر مخرجات التعلم م
 استراتيجيات

 مقررللتدريس ال
 يموتقطرق ال

 المعرفة 1

 اختبارات تحريرية المحاضرة عرف بدقة المفاهيم األساسية المرتبطة بعمليات المنهج.ي   1-1

 تحريرية. اختبارات المناقشة مكونات املنهج وطبيعة العالقة بينها. يوضح 1-2

 تكليفات  العصف الذهنى مربرات وأساليب تقويم مناهج التعليم وتطويره. يعدد 1-3

 المعرفيةالمهارات  2

2-1 
بناء لواملعرفية  ، والنفسية، واالجتماعية ،األسس العقدية حيلل

 .يةناهج التعليمامل

 اختبارات تحريرية. التعلم التعاونى

2-2 
 -اختبارات تحريرية االستقصاء املختلفة.يقارن بني تنظيمات املنهج 

 كتابة ملخصات

 اختبارات تحريرية. التعلم التعاونى حيلل العالقة بني عناصر بناء بناء املناهج التعليمية 2-3

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

3-1 

مع الزمالء يف إعداد التكليفات اجلماعية متحماًل  يتعاون

.مسئولية تعلمه ملتزما بآداب احلوار  

 

 اوراق عمل  التعلم التعاونى

 تقنية المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

4-1 

يتواصل بفاعلية مع االقران في مجموعات العمل المكلفة 

 الشبكة العنكبوتية (.باألنشطة المختلفة بواسطة ) 

 

 ملفات االجناز - التعلم التعاونى

 ( 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

1 
 15 اختبار حتريري نهائي

 

60 % 

 % 10 5 اختبار حتريري أعمال السنة 2

 %10 12 اختبار حتريري أعمال السنة 3

4 

 أعمال وتكليفات خمتلفة فردية طول الفصل الدراسي

 املعلمةملف اجناز الطالبة 

متوسط  أسبوعيًا

 (10الدرجات )

10% 

5 

متوسط  أسبوعيًا مناقشات وحوارات شفهية ومهام أدائية مطلوبة

 (10الدرجات )

10% 

 

 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-

 d2l التواصل عبر -

 التواصل عبر التويتر.-
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 مصادر التعلّم . ه

 : الكتب املقررة املطلوبة -يف قائمة  –أدرج . 1

املنهج املدرسي، مفهومه، أسسه،عناصره، (.2015الشافعي، صبحيه ؛عثمان، اماني ؛اجلمل، منى.) -

 ،مكتبه املتنيب، الرياض.تنظيماته، تطويره

 ، مكتبة الرشد ،الرياض.املنهج املدرسي املعاصر(:2017حسن جعفر )، اخلليفة  -

 

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

 ، مكتبة الرشد ،الرياض.املنهج املدرسي املعاصر(:2017حسن جعفر اخلليفة ) -

 مكتبة الرشد ، الرياض.املناهج املدرسية ،هـ(: 1429/1430خالد حممود عرفان ) -

 ، عمان، دار المسيرة.بناء المنهج وتنظيماتهاأسس (. 2011حلمي الوكيل ومحمد المفتي ) -

 ، مكتبة املنار اإلسالمية ، الكويت املناهج حاضرًا ومستقباًل(: 2001صربي الدمرداش ) - 

 . 2000،دار المسرة،االردن،المناهج التربوية الحديثةتوفيق أحمد مرعي و محمد محمود الحيلة: -
 

 : اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهامواقع واإللكترونية  الموادأدرج . 3

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

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

Science direct. 

 

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

 

 

 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
 .( طالبة50قاعة سعة )

 مقعد 50 -

 :وغيرها( والبرمجيات ،اللوحات الذكيةو ،أدوات عرض البيانات ) تقنية مصادر  .2
 سبورة تفاعلية -جهاز عرض -كمبيوتر محمول

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

 آل يوجد

 

 تطويره  إجراءاتيم المقرر الدراسي ووتق . ز
 :من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة .1
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 .المناقشات الفعالة فى أثناء المحاضرات  
  المباشرة من خالل نتائج  تعلم الطالبات الراجعة  التغذية  

 .النتائج اإلحصائية الستمارة تقويم املقرر 

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

  .تطبيق استبانة التقييم الذاتى 

 الطالب. مناقشة ملف اجناز 

 تقرير األداء السنوي للقسم 

 تقييم األقران. 

 

 :تطوير التدريس إجراءات .3

 تعليم األقران بني مدرسي املقرر. اسرتاتيجيةتطبيق  -

 تطبيق اسرتاتيجيات التدريس احلديثة.-

 التعلم اإللكرتوني.إدارة تطبيق نظم -

تنظيم القسم ورش عمل يقدمها أعضاء من داخل القسم أو من خارجه، تتناول موضوعات ذات صلة باملناهج،  -

 .املشاركة فيها وحتفيز طلبة املقرر على

 

 :إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب  .4

  . 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

 .عمل مراجعة دورية حملتوى املقرر، واالختبارات التحصيلية 

  متابعة مستمرة ملا أجنز الطالب من تعيينات وتقارير
 

 

 عقل عبد العزيز العقلد. : منسق البرنامجسم ا

 ......................................... : خــــالتاري ......................................... : عـــــــــــــــــــــالتوقي

 

       


