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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 2 

 المقررنوع . 2

   أخرى   متطلب قسم   ليةمتطلب ك -  متطلب جامعة أ.

    اختياري -  إجباري ب.

 عمادة السنه األولى المشتركه يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد 

 

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

ات التقليدية 1  %0 0 المحاضر

 %0 0 التعليم المدمج   2

  التعليم  3
ونر  %100 2  اإللكتر

 %0 0   عن بعد التعليم  4

 %0 0 أخرى  5

 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

ات 1  1 محاضر

 1 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافية دروس  3

 0 تذكر( ى )أخر  4

 2 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 0 ساعات االستذكار 1

 0 الواجبات  2

 0 المكتبة  3

 0 المشاري    ع  /إعداد البحوث 4

 0 )تذكر(أخرى  5

 0 اإلجمالي 
، ويشتتمل كل : جميع أنشتتطة التعلم، مرل: ستتاعات االستتت كار،  للمقررهي مقدار الوقت المستتترمر في النشتتاطات التي تستتهم في تخقيق مخرجات التعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت ال ي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

يرتكز المقرر  عىل فكرة بن  اق ر  درات ال   ال    من خه  تمكهن  د من فوم ر  درات  د وتع  ديلو  ا وت اير   ا   تح    م ل  ة م  ا 
ر عىل بناق  عما  المعرفد الذين ي بقو  ما يتعلمو د ار خدمة  كت 

مجتمعوم يس            ل باإلرتح            اد المعرار  يم تم التر
ووطنوم لتحقهق اإلفاده القح         وى ار بناق إرتح         اد المتوم ع ولدينا اةيما  العمهق اا مية الش         با  وردراتوم العاليد 
عىل تحقهق تعزيز ايج  انم ملموس   كو وم المحرا الاع  ا  للتات  اإليج  انم ار المس               تقب  ل الق ي      من خه  تعزيز 

ا لدي وم وفتح رنوات الحوار الاعا  بينوم ع وتم اإلعتماد عىل اس   لو  التدري  روح اإلبتكار والتعاو  والعمل المش   تر
ر الن رى والعمىل   اةمر ال  ذى يوفر لل   ال    الار                 د العملي  د  ر اةس               لامو   بن  اق    ذا المقرر    ي  م أ   د يجمع بو 

ار
ش            هق   وجاق لت بهق ما يتعلمد   من خه  تنمية كاايات ال ال  من موارات ومعارف وإتجا ات بإس            لو  ممتع و 

 خمس          ة محاور رهاس          يد وا موارات اإلتح          ا  الاعالد   وموارات التاكت    والموارات القياديد   وموارات 
الكتا  ار

  الوظيايد   والموارات اةكاديميد   والتر اتمتر من هللا ا  تايد طهبنا اىل ارىص  د

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

لل لب  د ار التع  ام  ل مع اوخ ين ومم  ا ينعك  رل    عىل ط يق  ة توا                لوم وتا  اعلوم بن  اق كا  اي  ات ور  درات ج  دي  ده  
و  بموارات التاكت  الاعا  والتاكت  النارد و ل المش       كهت ل   ر ر يتمت  وأداهوم بش       كل إيجانم   وإعداد طلبد جامعهو 

ر ال لب   د  م تلك المقررات ع تمكو 
 لوم ار اإل    دم   اب مع مت لب   ات  النج   اح ار

ه
من المو   ارات اةك   اديمي   د  تكو  معهن   ا

 االساسيد التر يحتاجو وا ار  ياتوم الجامعيد والتر تساعد م عىل فوم مواد م بشكل افضل  ع 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

 Pssc_114 يحدد مكو ات ماووم اإلتحا   1.1

ر ماووم اإلداراا الذ تر والعوامل المؤثره عليد  1.2  Pssc_114 يبو 

 Pssc_114 يحددمعورات اإلتحا  اللاظر وردواجيد الحديم  1.3

ه  1.4  المجموعات الحات 
ر المبادئ االساسيد لإلتحا  ار  Pssc_114 يبو 

ر ا واع التاكت  واست دمات كل من التاكت  النارض والتاكت  اإلبداىع  1.5  Pssc_114 يوضح  الارق بو 

 Pssc_114 يوضح است دامات  الموارات اةكاديميد والوظيايد 1.6

  المهارات 2

 Pssc_114 لعمل الجامىع   والتعاو  مع اوخ ين يست هع ا 2.1

 بمن لقات م تلاد ع ُيجيد  2.2
ه
 Pssc_114 اإلتحا  مع اةخ ين إتحاة  ادفا

 Pssc_114 موارات العمل الت وىع وخدمة المجتمع ُي ور  2.3

 Pssc_114 مرعاة استعدادات المتعلم وردراتد العلقليد ع ا  يكو  رادًر عىل  2.3

  الكفاءات 3

 عىل  3.1
ه
 Pssc_114 تحميم العروض التقديمد وعرضوا ا  يكو  رادرا

 Pssc_114 المشاركد ار ادارة  لقات النقاشا  يست هع  3.2

وعات الجماعيد ا  يكو  لديد القدره عىل  3.3  Pssc_114 تحميم المشر

ها  يكو  لديد الااعليد ار تاعيل   3.4  Pssc_114 دور ال لبد ار المحاضر

 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

  اإلتحا  الاعا   1

  الرسالد اإلتحاليد  2

  اإلتحا  الجامىع  3

  موارة التحدث  4

  موارة اإلستماع  5

  التاكت    والتاكت  النارد 6
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   ل المشكهت  7

  التاكت  اإلبداىع  8

  الوىع الذانر  9

  العمل الت وىع   10

  إدارة الور   11

  إت ار القرار  12

  الموارات الوظيايد   13

  الموارات اةكاديميد   14

  المجموع

 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 ماووم اإلتحا  الاعا   1.1
 التعليم الاردى 
 التعليم الجماىع 
 التعليم التعاونر 

 التعليم باةررا   
ه    المحاضر
 المنارشد  
 التعلم النشط  
 التعلم الذانر  

 التعلم بالتامل 
 التعلم باستقحاق 

 المناظره 
 التدري  العمىل 

 التعلم بالمشاري    ع 

 االنش د العمليد 
 الواجبات 

 التقهيم الذانر من خه  
 اإلستبيا ات  
 رواهم الش  

 اختتم المنتحك  
 اإلختبار النوانى  

 ماووم الرسالد اإلتحاليد  1.2

 ماووم اإلتحا  الجامىع  1.3

 ماووم موارة التحدث  1.4

 ماووم موارة اإلستماع  1.5

 ماووىم التاكت    والتاكت  النارد 1.6

 ماووم  ل المشكهت  1.7

 ماووم التاكت  اإلبداىع  1.8

 ماووم الوىع الذانر  1.9

 ماووم  العمل الت وىع  1.10

 ماووم إدارة الور   1.11

 ماووم إت ار القرار  1.12

 ماووم  الموارات الوظيايد  1.13

 ماووم  الموارات اةكاديميد  1.14
 المهارات 2.0

2.1 
إدراا أش  كا  وخح  اهر الرس  الد اإلتح  اليد 

 الاعالد 
 التعليم الاردى 
 التعليم الجماىع 
 التعليم التعاونر 

 التعليم باةررا   
ه    المحاضر
 المنارشد  
 التعلم النشط  
 التعلم الذانر  

 التعلم بالتامل 
 التعلم باستقحاق 

 المناظره 
 التدري  العمىل 

 التعلم بالمشاري    ع 

 االنش د العمليد 
 الواجبات 

 التقهيم الذانر من خه  
 اإلستبيا ات  
 رواهم الش  

 اختتم المنتحك  
  اإلختبار النوانى  

 تحليل عناض اإلتحا   2.2

ح ادا  التوا ل مع اوخ ين  2.3  شر

ر ا واع اإلتحا   2.4 ر بو   التمهت 

 اإلستماعمراعاة مستايات  2.5

ر طرق التاكت  والتاكت  النارد  2.6 ر بو   التمهت 

 معرفة طرق  ل المشكهت  2.7

 تعداد خ وات التاكت  اإلبداىع  2.8

 معرفة كياية تقدير الذات  2.9

 طرق إدارة الور   2.10

 كياية إت ار القرار  2.11

 بينا خ وات العمل الت وىع  2.12
 الكفاءات 3.0

   البحوث والتقارير  3.1

    لقات النقاش  3.2

   المه  د واإلختبارات  3.4
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 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

درجة  إجماليمن 

 يميالتق

 % 1 االسباع ال ام  نشاط الو ده اةوىل   1

 % 1 االسباع السابع نشاط الو ده الثا يد 2

 % 1 االسباع التاسع  نشاط الو ده  الثالثد  3

 % 1 االسباع الثانر عشر  نشاط الو ده الرابعد  4

 % 1 االسباع الرابع عشر  نشاط الو ده ال امسد  5

اضيد  المنارشات  6  % 10 (  14   12   9   7  5االسابهع )  و ضور الاحو  اإلفتر

 % 25 االسباع الثالم العاشر  اختبار المنتحك  7

 % 60 االسباع الثالم ال ام  عشر  االختبار النوانى  8
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض  شفهي،  ، تخريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ام بالحضور بسكل فردى  ر  تقديم النحح واإلرشاد لل لبد فيما يتعلق باإللتر
ام بالحضور بسكل جماىع  ر  تقديم النحح واإلرشاد لل لبد فيما يتعلق باإللتر

 تقديم النحح واإلرشاد لل لبد فيما يتعلق بالتححيل العلل 
 علق بالتححيل العللمعالجة  قاط الضعك لدى ال لبد فيما يت

ر مدى تقدمد ار الماده   اتا ة الار د لل لبد بإختبار تج يتم لتحسو 
 تقديم ورشات عمل لل لبد لزيادة الوىع الذانر وطرق المذاكره 

 

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

ونر ( والموجود بحياغة ال   للمقرر المرجع الرئيس  وفيديو ات الدروس  pdfملاات و دات  الماده ) اإللكتر

 المساندةالمراجع 

  2016موارات اإلتحا  والتعلم باسل  وا    موارات ال ال  الجامىع 
 2008ابرا يم الاقر ايقظ ردرات  وا نع مستقبل     الرايد للنشر والتوزي    ع 

كة اإلبداع الاكرى   الكاي  ط طارق سايدا    فن اإللقاق الر   2003   1اهع   شر

 اإللكترونيةالمصادر 

http:/www.astd.org 
http:/www.profitstrategyonline.com 
http:/wwwaapcpublishing.net 

  ىأخر
 كلي    ة    2015  د/ خ    ال    د يوس               ك    ع    ادات العق    ل   وال    ذك    اقات المتع    دده    ي    ات 
ميد الدراسات     جامعة القا ره ع  العليا للتر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

 

ات)  (   ورل     فقط للت   دعيم ال ه  ال   ذين لا  لوم اداوت  الم تتم
 للتعامل مع المقرر مثل جواز الكمبهوتر  او خدمة ا تر    

 التقنية التجهيزات

 
  ) عن بعد ( 

ه
ويا  ال توجد  يم ا  التعليم ار المقرر إلكتر

  ) عن بعد (   ىأخر تجهيزات
ه
ويا  ال توجد  يم ا  التعليم ار المقرر إلكتر
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 لمقرر: اجودة  تقويمز. 
  

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر  التم امجريادات  ال لبة، فاعلية التدري 

 مباشر  التدري أعضاق  هئة  فاعلة طرق تقهيم ال ه  

 مباشر  التدري أعضاق  هئة  التم امج  ريادات  م رجات التعلم للمقررمدى تححيل 

 محادر التعلم
ريادات   التدري    ال لبة،أعض            اق  هئة 

 التم امج
بتنسهق مع عمادة التعليم   مباشر  

ونر   اإللكتر
 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تخصيل ، فاعلية التدريس )مرل.مجاالت التقويم 

 تخديدها( تمي) أخرى ، يرظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف  ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


