برنامج دكتوراه الفلسفة في املناهج وطرق التدريس العامة
قسم املناهج وطرق التدريس -كلية التربية
وفق معاييرالهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ألاكاديمي
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مقدمة:
الحمد هلل رب العاملين ،والصالة والسالم على أشرف ألانبياء واملرسلين ،نبينا دمحم وعلى آله وصحبه
أجمعين ....
ً
ً
ً
ُ
تعد عمادة الدراسات العليا إحدى وحدات الجامعة التي تسعى دائما ألن تكون كيانا متميزا في مجال
الدراسات العليا وتقديم خدماتها املتميزة للمجتمع ،وتسعى أيضا ملواكبة املستويات العاملية من خالل
تقديم كل الدعم لكافة برامجها وأنشطتها من أجل ترسيخ موقعها في التميز ومن ثم تحسين مركز الجامعة
التنافس ي في إعداد برامج الدراسات العليا وأبحاثها التطبيقية بما يتفق مع رؤيتها ورسالتها وقيمها الجوهرية
وذلك من خالل الاستغالل ألامثل للموارد املادية والبشرية املتاحة.
ً
وانطالقا من رسالة عمادة الدراسات العليا في توفير برامج دراسات عليا متطورة ومعتمدة ،إلنتاج
كفاءات علمية وبحثية تفي باحتياجات سوق العمل واملجتمع ،والتميز في بناء مجتمع املعرفة ،أعدت
العمادة نموذج توصيف برامج الدراسات العليا املستحدثة وفق معايير الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد
ألاكاديمي الذي تضمن من خالله جودة البرامج وإلادارة في مؤسسات الجامعة ومسايرتها للمعايير العالية
العاملية وتوافق منهجيتها مع أهداف التنمية الشاملة للمملكة وكذلك الارتقاء بنوعية التخصصات التي
تتناولها البرامج وإسهامها في تحقيق متطلبات التنمية وسوق العمل.
كما تسعى العمادة من خالل هذا النموذج إلى تفعيل أساليب التقويم والاعتماد ألاكاديمي لبرامج
الدراسات العليا لالرتقاء بمستوى املرخرجات التعليمية ،ووصوال لهذه املرحلة املهمة ال شك أننا بحاجة إلى
تضافر الجهود والى تعاون كافة الجهات ذات الصلة بعمادة الدراسات العليا ومنسوبيها وهي جميعها
مرتبطة بالرؤية املستقبلية بالعمادة ،وتعاونها يعد حجر الزاوية الذي سيؤدي إلى نجاح العمادة في جهودها
التطويرية.
كما تحرص العمادة على تفعيل تعليمات معالي مدير الجامعة وتوجيهات سعادة وكيل الجامعة
للدراسات العليا والبحث العلمي بشأن جودة برامج الدراسات العليا بالجامعة من خالل العمل املستمر
واملتواصل لزيادة العلم واملعرفة وتنميتها على أعلى املستويات وإعداد الكفاءات الوطنية املتخصصة في
مختلف املجاالت العلمية ،وقد سعينا إلى توفير كثير من الرخدمات عن طريق موقع العمادة إلالكرروني،
كما يسعدنا أن نتلقى مساهماتكم وآراءكم ومقررحاتكم في كل ما يخدم الدراسات العليا.
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رؤية العمادة
ً
عمادة دراسات عليا متميزة وطنيا في برامجها ومخرجاتها التعليمية والبحثية ; بما يدعم التنمية
املحلية املستدامة.
رسالة العمادة
توفير برامج دراسات عليا متطورة ومعتمدة ،إلنتاج كفاءات علمية وبحثية تفي باحتياجات سوق
العمل واملجتمع ،وتعزز مقومات التنمية املستدامة والاقتصاد املعرفي ،وذلك بتوفير بيئة محفزة
ً
ً
واستخدام أحدث ألاساليب وتنمية الشراكة مع املؤسسات املرموقة وطنيا ودوليا.
قيم العمادة:
تنطلق قيم العمادة من ثوابتنا وثقافتنا الراسرخة املستتمدة متن تعتاليم ديننتا إلاستالمي والتتي تقتوم
على:
الجتتودة فتتي ألاداء :نلرتتزم بمعتتايير الجتتودة فتتي املتتدخالت واملرخرجتتات التعليميتتة والبحثيتتة والرختتدماتالتي نقدمها.
العدالة في التعامل :نسعى لتحقيق مقومات العدالة والتعامل بإنصاف مع الجميع.العمل بروح الفريق :ندعم ونشجع العمل الجماعي والالرزام بمبادئه.ألامانة العلمية :عرض وتفسير املعلومات في إطار منظومة حفظ حقوق الغير.الشفافية :نيهئ املناخ املحفز لإلفصاح في املعامالت والوضوح في إلاجتراءات والصتدق فتي التعامتلمع آلاخرين.
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نموذج توصيف البرنامج
املؤسسة:
الكلية  /القسم:

جامعة القصيم
التربية /املناهج وطرق التدريس

البند ألاول :تعريف البرنامج ومعلومات عامة:
 .1اسم ورمز البرنامج:

دكتوراه الفلسفة في املناهج وطرق التدريس العامة (نهج) )Ph.D. in general Curriculum and Instruction (Curr
 .2إجمالي عدد الساعات املعتمدة املطلوبة إلتمام البرنامج:
 43ساعة معتمدة ( 31ساعة للمقررات  13 +ساعة للرسالة)
 .3الدرجة املمنوحة عند إتمام البرنامج:
Ph.D. in general Curriculum and Instruction
دكتوراه الفلسفة في املناهج وطرق التدريس العامة
 .4املسارات الرئيسة أو التخصصات التي يشملها البرنامج:
ال توجد
 .5املرخارج التي تتوسط البرنامج والشهادة املمنوحة عندئذ( :إن وجدت) (مثتال :درجتة التدبلوم فتي برنتامج للحصتول علتى درجتة
البكالوريوس).
ال يوجد
 .6املهتتن أو الوف تتائف الت تتي ي تتم تأهي تتل الط تتال له تتا( .ف تتي ح تتال كان تتا هن تتاة مخ تتارج مبك تترة م تتن البرن تتامج ،مث تتال :درج تتة ال تتدبلوم،
فيمكن إدراج املهن والوفائف التي يتأهل لها الطالب عند كل نقطة خروج).
ال يوجد
تاريخ البدء وفق الرخطة( .7أ) برنامج جديد
العام 1341/1341

( ) برنامج مستمر

-سنة أحدث مراجعة للبرنامج

هـ

املؤسسة التي نفذت أحدث مراجعة رئيسة (مثال :داخل املؤسسة)....
نفذ مراجعة الاعتماد :لجنة إعداد البرنامج بالقسم-لجنة تحكيم داخلية بالقسم – مجلس القسم – مجلس الكلية
آخرون:
 .8اسم ومنصب عضو هيئة التدريس (مثال :رئيس القسم) الذي يدير أو ينسق البرنامج.
أ.د /محسن حامد فراج (أستاذ املناهج وطرق التدريس بالقسم)
رقم الجوال:

1426634134

البريد إلالكتروي prof_farrag@yahoo.com :
 .9موقع التنفيذ فتي حتال لتم يكتن بتاملب الترئيس للمؤسستة التعليميتة ،أو أستماء املواقتع فتي حتال كتان التنفيتذ يشتمل أك تر متن
موقع.
كلية التربية – املقرالرئيس
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البند الثاي  :بيئة عمل البرنامج
.1اشرح مدى الحاجة إلى البرنامج.
منطقة القصيم من كبرى املناطق كثافة في السكان باململكة العربية السعودية ،وقد تم تخريج أربع دفعات من برنامجاملاجستير في املناهج وطرق التدريس من كلية الرربية بجامعة القصيم باإلضافة للحاصلين على درجة املاجستير من
ألاقسام ألاخرى ،حيث يطالب هؤالء الرخريجون باستكمال دراساتهم العليا في الدكتوراه; ولذا فمن الضروري افتتاح
برنامج الدكتوراه بالقسم ليتاح لهؤالء استكمال دراستهم.
تم استحداث عدد من برامج املاجستير في املناهج وطرق التدريس بجامعات سعودية أخرى قريبة من منطقة القصيممثل :جامعة املجمعة ،وجامعة حائل ،وجامعة الجوف مما يقتض استيعا خريجي برامج املاجستير في هذه
الجامعات إلكمال دراساتهم العليا في برنامج الدكتوراه.
أخذت حكومة خادم الحرمين الشريفين بالجودة شعارا لها (قوال وفعال) ،ويحتاج العاملون بإدارة التعليم بمنطقةالقصيم إلى قيادات تربوية مؤهلة أكاديميا ،وخبراء على أعلى مستوى علمي في كافة املجاالت) ،ومن ثم فاستحداث
برنامج للدكتوراه في املناهج وطرق التدريس يتيح الفرصة ملن يرغب من هذه القيادات في استكمال دراسته العليا،
ويساعد في إعداد الكوادر املؤهلة علميا على أعلى مستوى لتفعيل الجودة بمنطقة القصيم.
.6أذكربإيجازألاسباب الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية ،والتطورات التقنية ،أو تطورات السياسة الوطنية ،أو
خالف ذلك من أسباب.
 حاجة منطقة القصيم إلى برنامج دكتوراه في املناهج وطرق التدريس حيث ال يوجد برنامج دكتوراه في املناهج وطرقالتدريس سوى في خمس جامعات باململكة هي :امللك سعود ،إلامام دمحم بن سعود ،أم القرى ،طيبة ،جامعة امللك
خالد ،وكل هذه الجامعات بعيدة نسبيا عن النطاق الجغرافي ملنطقة القصيم.
 حاجة التعليم العام بمنطقة القصيم إلى مستشارين وخبراء في مجال املناهج وطرق التدريس; للمشاركة في تقييماملناهج الدراسية وتطويرها ،وتقييم أداء املعلمين ورفع كفاءاتهم املهنية وألاكاديمية ،وتقويم مخرجات املناهج
املدرسية في كافة املراحل التعليمية ،وقد تزايدت الحاجة بعد الطفرة التي أحدثتها حكومة خادم الحرمين الشريفين
في املناهج املدرسية باململكة.
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 .4اشرح الصلة بين البرنامج ورسالة املؤسسة.
تنص رسالة كلية الرربية على" :إعداد كفاءات تربوية مزودة بتعليم أكاديمي متطور وثقافة مهنية عالية ذات قدرات تنافستية
في سوق العمل .تقديم خدمات مجتمعية وأبحاث تطبيقية تسهم باالرتقاء باملجتمع املحلي ،وذلك باستتخدام أستاليب إداريتة
وتقنيتتة معلوماتيتتة متطتتورة" وهتتي تتوافتتق متتع رستتالة برنتتامج دكتتتوراه الفلستتفة فتتي املنتتاهج وطتترق التتتدريس العامتتة ،والتتتي تتتنص
عل تى" :إعتتداد كفتتاءات بحثيتتة ومهنيتتة فتتي تخصتتص املنتتاهج وطتترق التتتدريس العامتتة وفتتق معتتايير علميتتة تنافستتية معرتترف اهتتا فتتي
بترامج الدراستتات العليتتا ،ليكونتتوا كتتوادر بحثيتتة وتعليميتتة فتتي مؤسستتات التعلتتيم املرختلفتتة لرخدمتتة ديت هم وتلبيتتة متطلبتتات ستتوق
العمل الوط ي"
 3عالقة البرنامج (إن وجدت) ببقية البرامج التي تقدمها املؤسسة  /الكلية  /القسم.
ال يوجد
-4هل يقدم هذا البرنامج مقررات دراسية يأخذها طالب في برامج أخرى؟
ال
في حال إلاجابة بنعم ،ما الذي يلزم للتأكد من أن تلك املقررات تلبي احتياجات طالب البرامج ألاخرى؟
يعم
-2هل يستلزم البرنامج من طالبه تلق مقررات دراسية من أقسام أخرى؟
في حال إلاجابة بنعم ،ما الذي يلزم للتأكد من أن تلك املقررات تلبي احتياجات طالب البرامج ألاخرى؟
دراسة مقرر (إحصاء استداللي متقدم) من قسم علم النفس.
 دراسة مقرر (إدارة وتصميم املناهج إلالكررونية) من قسم تقنيات التعليم.
-7هــل يرــترى علــى الطــالب املتوقـ التحــاقهم بالبرنــامج أيــة احتياجــات أو خصــائا معينــة ممــا يجـ أخــذه فــي الاعتبــار
يعم
عند التخطيط للبرنامج؟
في حال إلاجابة بنعم ،اذكرتلك الاحتياجات أو الخصائا.
 أن يكون لديه الكفاءة في اللغة إلانجليزية.-1ما الذي ينبغي القيام به في البرنامج لالستجابة لتلك الخصائا؟
يستجيب البرنامج لتلك الرخصائص من خالل:
أن يكتون حاصتال علتى  454درجتة فتي اختبتار اللغتة الانجليزيتة ) TOEFL )PBTأو  45درجتة فتي اختبتار ) TOEFL )IBTأو متاً
يعادلهما أو أن يكون حاصال على درجة املاجستير من جامعة لغتها ألام هي اللغة إلانجليزية.
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البند الثالث :رسالة وأهداف البرنامج:
.1عبارة تعريف برسالة البرنامج:
"إعتتداد كفتتاءات بحثيتتة ومهنيتتة فتتي تخصتتص املنتتاهج وطتترق التتتدريس العامتتة وفتتق معتتايير علميتتة تنافستتية معرتترف اهتتا فتتيب ت ترامج الدراست تتات العليت تتا ،ليكونت تتوا كت تتوادر بحثي تتة وتعليميت تتة فت تتي مؤسست تتات التعلت تتيم املرختلف تتة لرخدمت تتة دي ت ت هم وتلبيت تتة
متطلبات سوق العمل الوط ي"
أهداف البرنامج:برنامج دكتوراه الفلسفة في املناهج وطرق التدريس العامة يهدف إلى:
تهيئة فرص النمو العلمي والبحثي للطال الحاصلين على درجة املاجستير.إعداد الكوادر املتخصصة في املناهج وطرق التدريس للحصول على هذه الدرجة العلمية.تحقيق إضافات علمية وتطبيقية في مجال املناهج وطرق التدريس تخدم قضايا التعليم في املجتمع السعودي.تنمية مهارات التفكير العلمي والتفكير الابتكاري واملهارات الشرخصية ومهارات التواصل الالزمة للعمل البحثي.تنمية مهارات التعلم الذاتي والنمو املنهي املستمر لدى الطال .إلاس تتهام ف تتي ح تتل املش تتكالت الرربوي تتة ،ومش تتكالت املن تتاهج وط تترق الت تتدريس عل تتى وج تته الرخص تتوص الت تتي تنش تتأ ع تتادة نتيج تتةممارسة العملية التعليمية الرربوية.
تنمية قدرات الطال على حل املشكالت الرربوية بطريقة أصيلة تقدم إضافة في مجال املناهج وطرق التدريس..2دون فتتي قائمتتة أيتتة تغيي ترات رئيس تة أو تطتتورات إستترراتيجية جديتتدة تخطتتط للبرنتتامج للستتنوات التتثالث أو الرخمتتس القادمتتة
ً
تفا لإلسترراتيجيات التتي ينبيتي اتباعهتاّ ،
ودون فتي قائمتة املؤشترات
للمساعدة في تحقيق رسالته .واكتب لكل تغييتر أو تطتوير وص
املستخدمة في قياس مستوى إلانجاز.
أهم التغييرات أو التطورات

إلاسرراتيجيات

املؤشرات
مستوى رضا جهات العمل عن خريجيالبرنامج.
-زيادة إقبال الطال لاللتحاق بالبرنامج.

تطوير الرخطة بما يتفق ومتطلباتالتنمية.
 استيفاء املستجدات التطويرية فياملناهج وطرق التدريس.

استطالعات رأي للرخريجين.استطالعات رأي لجهات التوفيف.مقررحات السيمنارات واملناقشاتوالندوات التي يعقدها القسم.
تفعيل الشراكة املجتمعية.التغذية الراجعة.-اتباع نظام التقويم إلالكرروني.

تحديث املراجع واملصادر التعلم بمايتوافق مع متطلبات الجودة
والاعتماد ألاكاديمي الوط ي
والدولي.
-تطوير الرخريطة البحثية للبرنامج.

املقارنات املرجعية مع البرامج املماثلة.التقييم الرخارجي لجودة البرنامج.-إعداد قائمة معايير جودة الرسائل.

معدل الكفاءة الرخارجية للبرنامج ،وتتحددبقدرة البرنامج على الوفاء باألعداد التي
يتطلبها املجتمع وخطط التنمية.
مستويات أداء الطال على الاختبارات.ً
ً
اعتماد البرنامج أكاديميا :وطنيا ،ودوليا.استطالع آراء أعضاء لجان مناقشةالرسائل العلمية

تحليل موضوعات الدكتوراه املسجلة.-ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس.

 تقرير من لجنتي الدراسات العليا بالقسموالكلية.

تطوير توصيف املقررات تبعاالحتياجات سوق العمل.
-تحسين نظام التقويم في البرنامج.
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البند الراب  :دراسة مقارنة بين البرنامج والبرامج املماثلة
 )1هل يوجد برنامج مماثل في أي من الجامعات ألاخرى؟
ال
خارج اململكة نعم
ال
داخل اململكة نعم


 )2ما هي البرامج املماثلة في جامعات اململكة؟
برنامج دكتوراه الفلسفة في الرربية (املناهج وطرق التدريس) في تخصص :املناهج وطرق التدريس العامة ،املناهجوطرق تدريس املواد الاجتماعية ،املناهج وطرق تدريس العلوم .جامعة امللك سعود.
برنامج الدكتوراه في املناهج وطرق التدريس جامعة أم القرى.)3ما هي البرامج املماثلة في الجامعات خارج اململكة؟
دكتوراه املناهج وطرق التدريس جامعة إلامارات ،دولة إلامارات العربية.برنامج الدكتوراه في املناهج  Doctor of Philosophyجامعة توليدو ،الواليات املتحدة ألامريكيةبرنامج الدكتوراه في املناهج  Doctor of Philosophyجامعة جنو فلوريدا ،الواليات املتحدة ألامريكية)4ما هي إلاجراءات التي قام اها القسم لتقييم تلك البرامج؟
تم إجراء دراسة مسحية لبرامج الدكتوراه في الجامعات داخل اململكة وخارجها.
تم إجراء دراسة مقارنة لتحديد أوجه التشابه والاختالف وتميز البرنامج املقررح.
تم عقد حلقة نقاشية ألعضاء هيئة التدريس لتقييم البرامج وألاخذ بأفضل النظم
ملخا دراسة مقارنة بين برنامج دكتوراه املناهج وطرق التدريس بجامعة القصيم وبعض البرامج املماثلة داخل اململكة وخارجها
معاييراملقارنة
إجمالي عدد الساعات
املعتمدة للبرنامج
عدد الساعات إلاجبارية
عدد الساعات الاختيارية
ساعات الرسالة
عدد الفصول الدراسية
اجتيازالطال لررى
اللغة الانجليزية :درجة
TOEFL
مدة الرسالة

وجود مقررات من خارج
البرنامج

وجود مسارات للبرنامج

جامعة القصيم

جامعة امللك سعود

جامعة أم
القرى

جامعة
إلامارات

The University
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South Florida

43
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21

11

24

41
6

6

4

6
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13
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 )5من قام بذلك التقييم؟
لجنة داخلية  لجنة خارجية

آخرون

تشكلا لجنة داخلية من القسم ،مكونة من:
-أ.د دمحم عبد العزيز الربعي -أ.د سعيد دمحم السعيد -د .خالد عبد هللا املعثم -د .أحمد دمحم التويجري  -د .رغدة العطيوي

 )6ما هي إلاجراءات التي تما اهدف الاستفادة من إيجابيات برامج تلك الجامعات وتالفي سلبياتها؟
تم عمل دراسة مسحية للبرامج وتحليلها.تم عقد ورشة عمل على مستوى القسم والرخروج بتوصيات تتعلق بمخرجات البرنامج املستهدفة.تم عرض التصور املبدئي للبرنامج بمتطلباته ومسميات املقررات والاتفاق على ما يحقق مخرجات البرنامج. )7ما مدى ّ
تميز البرنامج عن غيره من البرامج املماثلة؟
يتميز البرنامج عن غيره من البرامج في كونه يتيح الفرصة أمام الطال الكتسا مهارات بحث متطورة حيث:
يشمل مقررات متقدمة في مناهج وأساليب البحث العلمي في مجال املناهج وطرق التدريس :مناهج البحث النوعي ،قاعة
بحث ،تصميم البحوث في املناهج.
يتضمن مقررات تركز على التطورات املستحدثة في املناهج وطرق التدريس :قراءات في املناهج باللغة إلانجليزية
املشروعات والاتجاهات املعاصرة في تطوير املناهج ،املناهج املقارنة.
يتضمن مقررات تركز على التطبيقات في املناهج وطرق التدريس :املنهج وتنمية التفكير ،وتطبيقات في طرق التدريس
العامة ،تحليل املناهج الدراسية ،التنمية املهنية للمعلم ،إسرراتيجيات حديثة في التدريس.
يتيح مقررات من خارج القسم :إحصاء استداللي متقدم ،إدارة وتصميم املناهج إلالكررونية.
يتيح أربعة مقررات متنوعة للمقرر الاختياري :املنهج وتقويم التعلم ،طرق التدريس للفئات الرخاصة ،إلاشراف املنهي على
املعلم ،تقويم البرامج التعليمية.
يؤكد على اكتسا الطال مهارات متنوعة ملعالجة وحل مشكالت املنهج املدرس ي ،وتطويره واقرراح طرق التدريس
فعالة ،مثل :املهارات الذهنية واملهنية ،وإلاحصائية ،والتقنية ،والبحثية.

البند الخامس :هيكل وتنظيم البرنامج
.1توصيف البرنامج:
ينبيتتي وجتتود دليتتل إرشتتادي للبرنتتامج أو للقستتم يتتوفر لجميتتع الطتتال أو ألاطتراف املعنيتتة ،متتع إرفتتاق نستترخة متتن املعلومتتات
املتعلقة اهذا البرنامج بملف توصيف البرنامج.
ينبيتتي أن تشتتتمل هتتذه املعلومتتات علتتى ذكتتر املقتتررات الدراستتية إلاجباريتة والاختياريتتة ،وعتتدد الستتاعات املعتمتتدة املطلتتو
إتمامها ،ومتطلبات القسم/الكلية ،وتفاصيل املقررات الدراسية التي ينبيي تلقيها كل عام أو كل فصل دراس ي.
دليل إرشادي لبرنامج دكتوراه الفلسفة في املناهج وطرق التدريس العامة
ا
أوال-رسالة وأهداف البرنامج:
 رس ــالة البرن ـامج" :إع تتداد كف تتاءات بحثي تتة ومهني تتة ف تتي تخص تتص املن تتاهج وط تترق الت تتدريس العام تتة وف تتق مع تتايير علمي تتة
تنافستتية معرتترف اهتتا فتتي بترامج الدراستتات العليتتا ،ليكونتتوا كتتوادر بحثيتتة وتعليميتتة فتتي مؤسستتات التعلتتيم املرختلفتتة
لرخدمة دي هم وتلبية متطلبات سوق العمل الوط ي"
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 أهداف البرنامج :يهدف برنامج دكتوراه الفلسفة في املناهج وطرق التدريس العامة إلى:
تهيئة فرص النمو العلمي والبحثي للطال الحاصلين على درجة املاجستير.إعداد الكوادر املتخصصة في املناهج وطرق التدريس للحصول على هذه الدرجة العلمية.تحقيق إضافات علمية وتطبيقية في مجال املناهج وطرق التدريس تخدم قضايا التعليم في املجتمع السعودي.تنمية مهارات التفكير العلمي والتفكير الابتكاري واملهارات الشرخصية ومهارات التواصل الالزمة للعمل البحثي.تنمية مهارات التعلم الذاتي والنمو املنهي املستمر لدى الطال .إلاسهام في حل املشكالت الرربوية ،ومشكالت املناهج وطرق التدريس على وجه الرخصوص التي تنشأ عادة نتيجةممارسة العملية التعليمية الرربوية.
تنمية قدرات الطال على حل إحدى املشكالت الرربوية بطريقة أصيلة تقدم إضافة في مجال املناهج وطرقالتدريس.
ا
ثانيا-شروى القبول في البرنامج:
تتحدد شروط القبول العامة في البرنامج في ضوء مواد الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية،
وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم ،باإلضافة إلى ما يصدر من مجلس الجامعة من قرارات في هذا الشأن.
ا
ثالثا-متطلبات أخري للقبول:
ً
الحصتتول علتتى درجتتة املاجستتتير فتتي املنتتاهج وطتترق التتتدريس بتقتتدير ال يقتتل عتتن جيتتد جتتدا متتن جامعتتة ستتعودية أوإح تتدى الجامع تتات املعر تترف اه تتا بالنظ تتام الاعتي تتادي (أي الدراس تتة املنتظم تتة ،وال تش تتمل النظ تام امل تتوازي أو نظ تتام
التعليم عن ُبعد).
أن يكون حاصال علتى  454درجتة فتي اختبتار اللغتة إلانجليزيتة ) TOEFL )PBTأو  45درجتة فتي اختبتار ) TOEFL )IBTأوً
ما يعادلهما أو أن يكون حاصال على درجة املاجستير من جامعة لغتها ألام هي اللغة إلانجليزية.
أن يكون قد مارس مهنة التعليم ملدة عامين دراسيين على ألاقل.ا
رابعا-متطلبات البرنامج حس املستويات:
الفصل الدراس ي ألاول:
رقم ورمز املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات

 111نهج

مناهج البحث النوعي

4

 111نهج

نظرية املنهج

6

 111نهج

إستراتيجيات حديثة في التدريس

6

 111نفس

إحصاء استداللي متقدم

4
11

املجموع
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الفصل الدراس ي الثاي :
رقم ورمز املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات

 116نهج

املناهج املقارنة

4

 114نهج

قراءات في املناهج باللغة الانجليزية

6

 114نهج

التنمية املهنية للمعلم

4

-

مقرر اختياري

6
11

املجموع
الفصل الدراس ي الثالث:
رقم ورمز املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات

 111نهج

املنهج وتنمية التفكير

4

 116نهج

تحليل املناهج الدراسية

4

 113نهج

قاعة بحث

4

 114نهج

تطبيقات في طرق التدريس العامة

6
11

املجموع
الفصل الدراس ي الراب :
رقم ورمز املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات

 111نهج

املرروعات والاتجاهات املعاصرة في تطويراملناهج

4

 112نهج

تصميم البحوث في املناهج

4

 111تقن

إدارة وتصميم املناهج إلالكترونية

4
1

املجموع

الفصل الدراس ي الخامس:
رقم ورمز املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات

 111نهج

الرسالة

13

11

الفصل الدراس ي السادس:
رقم ورمز املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات

 111نهج

الرسالة

مستمر
13

املجموع

 .6تطويرخصائا الطالب أو ملكاتهم الخاصة:
أكت تتب خص تتائص الط تتال أو ملك تتاتهم الرخاص تتة الت تتي تتع تتدى التوقع تتات الطبيعي تتة والت تتي تح تتاول املؤسس تتة أو الكلي تتة أو القس تتم
العمت تتل علت تتى تنميتهت تتا لت تتدى جميت تتع طالاهت تتا بالنست تتبة لكت تتل ملكت تتة خاصت تتة تحت تتدد إست تترراتيجيات تت تتدريس وأنشت تتطة طالبيت تتة ينبيت تتي
اس تتتخدامها لتط تتوير تل تتك امللك تتة .كم تتا يش تتار إل تتى ال تتدليل املس تتتخدم لقي تتاس م تتا إذا كان تتا تل تتك امللك تتة ق تتد تط تتورت ل تتدى جمي تتع
الطال .
إلاسرراتيجيات أو ألانشطة الطالبية املستخدمة في البرنامج لتنمية تلك
ملكات خاصة
امللكات الرخاصة
التفكير إلابداعي والقدرة على حل املشكالت إلاسرراتيجية :التعلم القائم على املشكلة – خرائط التفكير
الدليل :نتائج الاختبار الشامل
تحليل موضوعات الرسائل املسجلة
إلاسرراتيجية :مهام تحليل املناهج الدراسية ،أنشطة فردية وجماعية
لتصميم أدوات بحث ،وتصميم وحدات منهجية
مهارات تصميم أدوات ومواد تعليمية
تتصف باالبتكار والجودة
الدليل :نتائج الاختبارات الفصلية
تحليل ملفات انجاز الطال خالل الفصل الدراس ي
السيمنار الذي يقدمه الطالب عما أنجزه في البحث
مهارات اقرراح أفكار مبتكرة لتطوير املناهج إلاسرراتيجية :العصف الذه ي التعلم التعاوني – تحليل مشروعات املناهج
العاملية
الدليل :نماذج من أعمال الطال وفق قواعد قياس املتدرج
 .4مكونات الخبرة امليدانية املطلوبة (إن وجدت) (مثال :البرنامج التعاوي  ،الخبرة العملية)
أ موجز باملكونات العملية أو الطبية العيادية أو التدريبية التي يتطلبها البرنامج.
ال ينطبق
توصيف موجز لنشاط الرخبرة امليدانية:
ال ينطبق
ج سجل قائمة بالنتائج التعليمية ألاساسية املرجو من البرنامج تطويرها أثناء التدريب امليداني:
ال ينطبق
د في أية مرحلة أو مراحل من البرنامج تنفذ الرخبرة امليدانية؟ (أية سنة أو فصل دراس ي):
16

ال ينطبق
هت .خصص للرخبرة أوقات واجعل لها جدوال زمنيا.
وعدد الساعات املعتمدة:

ال ينطبق
ال ينطبق

 .3متطلبات املرروع أو البحث (إن وجدت):
موجز بمتطلبات أي مشروع أو بحث في البرنامج.
أ .توصيف موجز:
ال ينطبق
 .أكتب أهم مخرجات التعليم املرجوة من املشروع أو البحث:
ال ينطبق
ج .في أية مرحلة أو مراحل من البرنامج يتم تنفيذ املشروع أو البحث؟ (أي عام أو فصل دراس ي):
ال ينطبق
ال ينطبق
د .عدد الساعات املعتمدة:
هت .توصيف موجز لكيفية تقديم إلارشاد والدعم ألاكاديمي للطال :
ال ينطبق
و .توصيف إلجراءات التقويم (بما في ذلك آلية التحقق من املعايير):
ال ينطبق
 .5تنمية نتائج التعليم في املجاالت التعليمية املختلفة
وضح لكل مجال من مجاالت التعليم أدناه ما يلي:
املعتتارف أو امله تتارة الت تتي يه تتدف البرن تتامج إل تتى تنميته تتا ومستتتوى تل تتك املع تتارف وامله تتارات( .اسررش تتد بالتوص تتيفات العام تتة للمع تتارف
واملهارات في وثيقة "إلاطار الوط ي للمؤهالت " ملستوى التأهيل لهذا البرنامج)
إستترراتيجيات التتتدريس املتبعتتة فتتي مقتتررات البرنتتامج لتنميتتة تلتتك املعتتارف وتلتتك املهتتارات( .ينبيتتي أن يكتتون هنتتاة وصتتف لطتترق
التدريس التي اتبعا خالل البرنامج ،وينبيي إلاشارة إن كانا قد اتبعا مسؤولية ما ملقررات بعي ها)
الطريقة املتبعة في تقويم الطال في املقررات املرختلفة ،لتقييم مخرجات التعليم للمجال الدراس ي محل النظر.
أ .املعارف:
.1توصيف موجز للمعارف التي ينبيي اكتسااها:
معرفة الحقائق ،واملفاهيم ،وإلاجراءات والنظريات في مجال املناهج وطرق التدريس ومشكالته.
إلاملام بأحدث مشروعات تطوير املناهج وطرق وإسرراتيجيات التدريس وإجراءاتها.
اكتسا املعارف العلمية التي تساعد الطالب على حل املشكالت الرربوية لرخدمة املجتمع.
.2إسرراتيجيات التدريس املتبعة لتطوير تلك املعارف:
*املحاضرات القصيرة املطورة.
* العصف الذه ي.
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* التعبير إلابداعي.
*املناقشة والحوار.
.3طرق تقويم املعارف املكتسبة:
*املشاركة والتفاعل الصفي.
*الواجبات واملهام ألادائية.
*الاختبارات التحريرية والشفهية وفقا لقواعد القياس املتدرج.
*الاختبار ال هائي.
 .املهارات إلادراكية:
.1املهارات إلادراكية التي ينبيي تطويرها ومستوى ألاداء املتوقع:
تطبيق مهارات التفكير إلابداعي وتقديم حلول غير تقليدية ومبتكرة ملشكالت املناهج وطرق التدريس.
توفيف مهارات التقدير الكمي والوصفي في البحث العلمي في مجال املناهج وطرق التدريس.
الربط بين دالالت الظواهر الرربوية املتعلقة باملنهج املدرس ي وما يررتب عليھا من إيجابيات ومشكالت.
تحليل واستنباط النتائج وتفسيرها وتقديم توصيات لتحسين وتطوير املناهج وطرق تدريسها.
.2إسرراتيجيات التدريس املتبعة لتطوير تلك املهارات إلادراكية:
*حل املشكالت.
*العصف الذه ي.
*التعلم القائم على مشروعات البحوث.
*لعب ألادوار /املحاكاة.
.3طرق تقويم املهارات إلادراكية لدى الطال :
*املالحظة.
*الاستبانات.
*املشاركة والتفاعل الصفي.
*التقارير العملية ومشروعات البحوث.
ج .مهارات العالقات بين ألاشرخاص وتحمل املسؤولية:
.1توصيف ملستوى مهارات العالقات بين ألاشرخاص والقدرة على تحمل املسؤولية:
الالرزام باألمانة العلمية والحياد والعدالة في الحكم على القضايا التي تخص املنهج وطرائق تدريسه.
تحمل املسؤولية عن التعلم الذاتي املستمر.
املشاركة الجماعية والتعاون ومهارات القيادة في تقويم املنهج وتطويره وطرق تدريسه.
الاستجابة بمسؤولية في املواقف الشرخصية واملهنية الرربوية.
املعايير ألاخالقية للسلوة املنهي الرربوي والبحثي.
.2ما ينبيي استعماله من إسرراتيجيات التدريس تطوير تلك املهارات والقدرات:
*العصف الذه ي.
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*التعلم التعاوني.
*لعب ألادوار /املحاكاة.
.3ما طرق تقويم مهارات العالقات بين الطال وقدرتهم على تحمل املسؤولية:
*املالحظة.
*املقابلة.
*املشاركة والتفاعل الصفي.
د .مهارتي التواصل ،واستخدام تقنية املعلومات العددية:
.1توصيف ملهارات التواصل واستخدام تقنية املعلومات العددية املزمع تطويرها
الاتصال الشفهي والكتابي في املهام البحثية.
استخدام تقنية املعلومات في مجال طرق التدريس.
توفيف استخدام ألارقام وإلاحصاء في معالجة البيانات البحثية.
.2إسرراتيجيات التدريس املتبعة في تطوير تلك املهارات
*التعليم املدمج.
*العصف الذه ي.
* التعلم القائم على مشروعات البحوث.
*التعلم الذاتي.
.3طرق تقويم مهارات التواصل واملهارات العددية لدى الطال
*الاستبانات.
*جداول البيانات والرسوم البيانية التي يقدمها عن املهام والبحوث.
*الواجبات واملهام ألادائية.
هت املهارات النفسية الحركية (إن انطبقا)
.1توصيف للمهارات النفسية الحركية:
توفيف مهارات الابتكار في عرض نماذج ألاداء التدريس ي.
مهارات العرض الفعال في عرض املهام البحثية الفردية والجماعية.
 .2إسرراتيجيات التدريس املتبعة تطوير تلك املهارات
*العرض الفعال.
*التعبير إلابداعي.
*الزيارات امليدانية/الزيارات املجتمعية.
*لعب ألادوار /املحاكاة.
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.3طرق تقويم املهارات النفسية الحركية لدى الطال :
*املالحظة.
*املشاركة والتفاعل الصفي.
*التقارير العملية ومشروعات البحوث.
*الواجبات واملهام ألادائية.

 .2متطلبات القبول بالبرنامج
ً
أرفق دليال أو نشرة توصيفيه ملتطلبات الالتحاق بالبرنامج ،بما في ذلك أية مقررات أو خبرة الزمة كمتطلب سابق
شروى القبول العامة في البرنامج:
تتحدد شروط القبول العامة في البرنامج في ضوء مواد الالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية ،وقواعدها
التنفيذية بجامعة القصيم ،باإلضافة إلى ما يصدر من مجلس الجامعة من قرارات في هذا الشأن.
متطلبات أخري للقبول:
ً
الحص تتول عل تتى درج تتة املاجس تتتير ف تتي املن تتاهج وط تترق الت تتدريس بتق تتدير ال يق تتل ع تتن جي تتد ج تتدا م تتن جامع تتة س تتعودية أو إح تتدىالجامعات املعررف اها بالنظام الاعتيادي (أي الدراسة املنتظمة ،وال تشمل النظام املوازي أو نظام التعليم عن ُبعد).
أن يكتتون حاصتتال علتتى  454درجتتة فتتي اختبتتار اللغتتة إلانجليزيتتة ) TOEFL )PBTأو  45درجتتة فتتي اختبتتار ) TOEFL )IBTأو متتاً
يعادلهما أو أن يكون حاصال على درجة املاجستير من جامعة لغتها ألام هي اللغة إلانجليزية.
أن يكون قد مارس مهنة التعليم ملدة عامين دراسيين على ألاقل. .1متطلبات الحضور وإتمام البرنامج:
ً
أرفق دليال أو نشرة توصيفية تحوي متطلبات كل من:
أ-الحضور.
الالرزام بالالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم; باإلضافة إلى ما
يصدر من مجلس الجامعة من قرارات اهذا الشأن.
الانتقال من العام إلى الذي يليه.الالرزام بالالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم; باإلضافة إلى ما
يصدر من مجلس الجامعة من قرارات اهذا الشأن.
ت-إتمام البرنامج.
الالرزام بالالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم; باإلضافة إلى ما
يصدر من مجلس الجامعة من قرارات اهذا الشأن.
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البند السادس :اللوائح التنظيمية لتقويم الطالب والتأكد من تحقق املعايير
 .1اللوائح التنظيمية أو سياسات وض الدرجات وتوزيعها
في حال كانا املؤسسة أو الكلية أو القسم أو البرنامج تتب سياسات أو لتوائح تنظيميتة تتنتاول تخصتيص وتوزيتع درجتات الطالتب،
فعليك بيان تلك السياسات أو اللوائح التنظيمية ،أو إرفاق نسرخة م ها.
الالرزام بالالئحة املوحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية بجامعة القصيم (املادة )44
 .6ما هي العمليات املتبعة لتأكيد تحقق معاييرإلانجاز:
سوف يتم فحا عينة من الاختبارات النهائية

البند الساب  :إلادارة والدعم الطالب
 .1خدمات إلارشاد ألاكاديمي للطالب:
ق تتم بتوص تتيف عمليت تتات إلارش تتاد ألاك تتاديمي للطت تتال  ،بم تتا فت تتي ذل تتك وض تتع جت تتداول الس تتاعات املكتبي تتة ألعضت تتاء هيئ تتة التت تتدريس،
والاستشتتارات الرخاصتتة بتخطتتيط البرنتتامج واختيتتار املتتواد الدراستتية والتخطتتيط للستتيرة املهنيتتة (وهتتو متتا قتتد يتتتوفر علتتى مستتتوى
الكلية)
* الساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس.
* تخصيص مرشد أكاديمي لكل طالب.
 .6دعاوى الطالب:
أرف تتق الل تتوائح التنظيمي تتة الرخاص تتة بتظلم تتات الط تتال املتعلق تتة باملس تتائل ألاكاديمي تتة ،وتش تتتمل عل تتى إج تراءات التعام تتل م تتع تل تتك
التظلمات.
يتم تطبيق اللوائح التنظيمية بجامعة القصيم.

البند الثامن :الكت املقررة واملراج
.1ما العملية الواجب اتباعها من قبل الكلية للتخطيط وحيازة الكتتب املقتررة واملراجتع ،وغيتر ذلتك متن املتواد ،بمتا فيهتا املصتادر
إلالكررونية ومواقع إلانررنا؟
* تزويد مكتبة الجامعة باملصادر الالزمة للبرنامج من خالل معارض الكتب واملكتبات العامة.
* الاستعانة باملكتبة الرقمية التي توفرها وزارة التعليم السعودية.
* تكليف أساتذة التخصص ملتابعة ما يصدر من كتب ودراسات ودوريات حديثة لها صلة بالبرنامج.
 .2ما العمليات التي ينبيي على الكلية اتباعها لتقييم مدى مالءمة الكتب واملراجع واملصادر ألاخرى للبرنامج؟
* تقوم الكلية بوضع معايير اختيار الكتب الدراسية املناسبة ملقررات البرنامج.
* أخذ رأي مجموعة من املتخصصين من خارج القسم في تقييم هذه املصادر.
* النظر فيما يدرس في الجامعات ألاخرى داخل اململكة وخارجها.
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البند التاس  :البيئة التعليمية
أ -القاعات الدراسية املتاحة للدراسات العليا
.1عدد القاعات الدراسية املتاحة للدراسات العليا في الكلية
 .6عدد القاعات الدراسية التابعة للقسم ؟
.4مدى تجهيزهذه القاعات ؟
غيرمكتمل
مكتمل

.3هل عدد هذه القاعات كاف؟
يعم



ال

يسبيا

.4هل مساحات هذه القاعات كافية؟
يعم  يسبيا

ال

.2هل هناك تجهيزات كافية لتدريس الطالبات؟
ال
يعم  يسبيا

بيان بمعامل أو ورش القسم الحالية:.1كم عدد معامل أو ورش القسم؟
.6ما مدى تجهيزهذه املعامل أو الورش ؟
غيرمكتملة
مكتملة 
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.4هل هذه املعامل أو الورش تابعة للقسم ؟
يعم
مرتركة 
ا
.3هل عدد هذه املعامل أو الورش كافيا ؟
يسبيا
يعم


ال

ال

.4هل مساحات املعامل والورش كافية؟
يسبيا
يعم


ال

.2هل توجد معامل للغة إلانجليزية؟
ال
يعم
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15
5

ج – بيان باملكاتب املوجودة بالكلية .
.1هل يوجد مكات كافية ألعضاء هيئة التدريس ؟ يعم



ال

.6هل يوجد قاعات مكتبية مخصصة لطالب الدراسات العليا بالكلية؟
ال
يعم

 .4هل هذه القاعات املكتبية مزودة باإلنترنت ؟ يعم


ال

البند العاشر :خبرة القسم
 .1تاريخ تأسيس القسم 1341 /هـ العام الجامعي 1341/1341 /هـ
 .6عدد املقيدين في مرحلة البكالوريوس لهذا العام وألاعوام الثالثة املاضية
العام
القسم ال يقدم برامج بكالوريوس

العدد

 .4عدد الخريجين من القسم ملرحلة البكالوريوس لهذا العام وألاعوام الثالثة املاضية
العام
القسم اليقدم برامج بكالوريوس

العدد

 .3عدد الخريجين من القسم ملرحلة املاجستيرلهذا العام وألاعوام الثالثة املاضية
العدد
61
11
1
1

العام
1341/1342
1342/1344
1344/1343
1343/1344

 .4عدد البحوث العلمية في القسم لهذا العام والسنوات الثالث املاضية
العام
1341/1342
1342/1344
1344/1343
1343/1344

عرب
61
64
14
11
11

العدد
إنجليزي
4
6

لغات أخرى

 .2عدد البحوث العلمية املدعومة في القسم لهذا العام والسنوات الثالث املاضية
العام
1341/1342
1342/1344
1344/1343
1343/1344

عرب
2
1
1
4

العدد
إنجليزي

 .1النتاج العلمي املحكم للقسم لهذا العام والسنوات الثالث املاضية
العدد
النتاج العلمي
انجليزي
عرب
2
الكت
4
11
البحوث
3
ألاوراق العلمية املحكمة
6
املراري
 .1عدد أعضاء هيئة التدريس بالقسم و متوسط النصاب
غيرسعودي
سعودي
العدد
الدرجة العلمية
3
1
4
أستاذ
3
4
1
أستاذ مرارك
3
61
64
أستاذ مساعد
16
61
41
إجمالي
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لغات أخرى

مالحظات

متوسط النصاب
1
1
16

البند الحادي عرر :أعضاء هيئة التدريس في الكلية وغيرهم من طاقم التدريس
 .1التعيينات:
أوجز عملية توفيف طاقم التدريس الجديد بما يضمن مالءمتها من حيث مؤهالتهم وخبراتهم للقيام بمسؤوليات التدريس.
*يوجد بالقسم لجنة للتعيينات تقوم باختيار أفضل الكفاءات املتقدمة لشغل الوفائف بالقسم وفق أفضل معايير.
*لدى القسم إسرراتيجية النتقاء أفضل العناصر من الرتب املرختلفة في التخصصات النوعية بالقسم من خارج اململكة.

 .2املشاركة في تخطيط البرامج ،ومراقبتها ومراجعتها:
اشرح خطوات التشاور مع هيئة التدريس ومشاركتهم في مراقبة جودة البرنامج ،واملراجعة السنوية ،والتخطيط لتحسين جودته.
*إعداد املنهجيات والفعاليات بالتشاور مع جميع ألاعضاء املتخصصين في مقررات البرنامج.
*مراقبة مخرجات البرنامج من خالل أخذ آراء الرخريجين وجهات التوفيف.
*مراجعة البرنامج كل ثالث سنوات وتطويره بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

 .3التطور الف ي:
ما هي إلاجراءات املتبعة بغية تطوير من حيث:
(أ) تحسين مهارات التدريس؟
*تشجيع أعضاء هيئة التدريس على املشاركة في حضور الندوات واملؤتمرات العلمية في مجاالت التخصص.
*حضور الدورات التدريبية وورش العمل التي تعظم مهاراتهم.
( ) تطوير جوانب فنية أخرى تشمل املعرفة في البحث ،وجوانب التطوير في مجال تدريسهم؟
*تطبيق معايير ضمان الجودة والاعتماد ألاكاديمي املعتمدة من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد ألاكاديمي.
*تقديم ورش عمل ودورات في الكلية حول تطوير مهارات التدريس.

 .4إعداد طاقم تدريس جديد:
قتم بتوصتيف الرخطتوات املتبعتة فتي عمليتة التوجيته و/أو استتقدام طتاقم تتدريس جديتد ،زائترين أو غيتر متفترغين ،لضتمان الفهتم الكامتل
للبرنامج ودور املقرر أو املقررات الدراسية التي يدرسونها كمكونات له.
*يشجع القسم ألاعضاء الجدد على حضور اللقاءات التعريفية التي تعقدها الجامعة والكلية والقسم.
*يعقتتد القستتم فعاليتتات تدريبيتتة ،وورش عمتتل ،وتتتدريس مصتتغر ألعضتتاء هيئتتة التتتدريس املنضتتمون حتتديثا للقستتم /أو ملتتن لتتم يستتبق لهتتم
التدريس ملرحلة الدكتوراه ،ويشرف على البرنامج وينفذه أقدم ثالثة أستاتذة بالقستم .ويمكتن الاستتعانة بتالرخبراء واملتخصصتين متن
داخل وخارج اململكة للمشاركة في فعاليات تهيئة أعضاء هيئة التدريس للتدريس في البرنامج.
*يتم توزيع مطويات ونشرات إرشادية حول البرنامج على أعضاء هيئة التدريس الجدد.

 .5ألاساتذة الزائرين وغير املتفرغين:

ً
قتتدم متتوجزا لسياستتة البرنتتامج/القستتم/الكليتتة/املؤسستتة الرخاصتتة بتعيتتين أستتاتذة زائتترين وغيتتر متفتترغين( .املوافقتتات املطلوبتتة ،عمليتتة
الاختيار ،نسبتهم مقارنة بإجمالي عدد ألاساتذة...الخ).
*وفقتا ملتا تحتتدده الالئحتة فتتي هتذا الشتتأن يستعى القستتم الستتقدام أفضتتل الرخبتراء وألاستتاتذة فتي مجتتال املنتاهج وطتترق التتدريس كأستتاتذة
زائرين للمشاركة في مناقشة الرسائل وتقديم محاضرات وندوات لطال الدراسات العليا وما تقتضيه الحاجة في البرنامج.
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البند الثاي عررقائمة مقررات البرنامج
عدد الساعات املعتمدة  54ساعة ( 44ساعة للمقررات  14 +ساعة للرسالة)
رقم ورمز
املقرر

الساعات املعتمدة

اسم املقرر

نظري

عملي

معتمد

املتطل السابق

أ-املقررات إلاجبارية 41 :ساعة
 111نهج

مناهج البحث النوعي

3

-

3

 116نهج

املناهج املقارنة

3

-

3

 114نهج

قراءات في املناهج باللغة إلانجليزية

2

-

2

 111نهج

املنهج وتنمية التفكير

3

-

3

 111نهج

نظرية املنهج

2

-

2

 111نهج

املرروعات والاتجاهات املعاصرة في تطويراملناهج

3

-

3

 111نهج

إستراتيجيات حديثة في التدريس

2

-

2

 116نهج

تحليل املناهج الدراسية

3

-

3

 114نهج

التنمية املهنية للمعلم

3

-

3

 113نهج

قاعة بحث

3

-

3

 111نفس

 114نهج

تطبيقات في طرق التدريس العامة

2

-

2

 111نهج

 112نهج

تصميم البحوث في املناهج

3

-

3

 113نهج

 111نفس

إحصاء استداللي متقدم

2

1

3

 111تقن

إدارة وتصميم املناهج إلالكترونية

2

1

3

33

2

33

املجموع الكلي

ب-املقررات الاختيارية :يختارالطال مقرر واحد من املقررات التالية
 113نهج

املنهج وتقويم التعلم

6

-

6

 114نهج

طرق التدريس للفئات الخاصة

6

-

6

 112نهج

إلاشراف املنهي على املعلم

6

-

6

 111نهج

تقويم البرامج التعليمية

6

-

6

 111نهج

الرسالة

ج-الرسالة 13 :ساعة
13
إجمالي عدد الساعات املعتمدة

66

-

13
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 116نهج

 111نهج

 116نهج

املقررات املقدمة من ألاقسام ألاخرى:
اسم املقرر
رقم ورمز املقرر

عدد الساعات

القسم

 111نفس

إحصاء استداللي متقدم

4

علم النفس

 111تقن

إدارة وتصميم املناهج إلالكترونية

4

تقنيات التعليم

البند الثالث عرر :متطلبات البرنامج حس املستويات
الفصل الدراس ي ألاول:
رقم ورمز املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات

 111نهج

مناهج البحث النوعي

4

 111نهج

نظرية املنهج

6

 111نهج

إستراتيجيات حديثة في التدريس

6

 111نفس

إحصاء استداللي متقدم

4
11

املجموع

الفصل الدراس ي الثاي :
رقم ورمز املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات

 116نهج

املناهج املقارنة

4

 114نهج

قراءات في املناهج باللغة إلانجليزية

6

 114نهج

التنمية املهنية للمعلم

4

مقرر اختياري

6
11

املجموع
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الفصل الدراس ي الثالث:
رقم ورمز املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات

 111نهج

املنهج وتنمية التفكير

4

 116نهج

تحليل املناهج الدراسية

4

 113نهج

قاعة بحث

4

 114نهج

تطبيقات في طرق التدريس العامة

6
11

املجموع

الفصل الدراس ي الراب :
رقم ورمز املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات

 111نهج

املرروعات والاتجاهات املعاصرة في تطويراملناهج

4

 112نهج

تصميم البحوث في املناهج

4

 111تقن

إدارة وتصميم املناهج إلالكترونية

4
1

املجموع

الفصل الدراس ي الخامس:
رقم ورمز املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات

 799نهج

الرسالة

14

الفصل الدراس ي السادس:
رقم ورمز املقرر

اسم املقرر

عدد الساعات

 799نهج

الرسالة

مستمر
13

املجموع
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A table showing Courses of program
"Ph.D. in general Curriculum and Instruction"
Course Code

Hours

Course name
Lectures

practical’s

Prerequisite
Credits

Requirements Courses

I.

General Courses

A.
Curr 701

Qualitative Research Methods

3

3

Curr 702

Comparing of curriculum

3

3

Curr 703

Readings in the curriculum in English

2

2

Curr 708

Curriculum and the Developing Thinking

3

3

Curr 709

Curriculum Theory

2

2

Curr 710

Projects and contemporary trends in
curriculum development
Advanced Inferential statistics

3

3

2

1

3

Tech 718

Management and Design of the Electronic
Curriculum

2

1

3

B.

Specialization Courses

Curr 711

Modern Strategies in Teaching

2

2

Curr 712

Curriculum Analysis

3

3

Curr 713

Professional development for teachers

3

3

Curr 714

Research Seminar

3

3

Psych 717

Curr 715

Applications in General teaching methods

2

2

Curr 711

Curr 716

Design of Research in the Curriculum

3

3

Curr 714

Psych 717

Total

II.

36

2

38

Elective Courses (student chooses one)

Curr 704

Curriculum and learning Evaluation

2

2

Curr 705

Teaching Methods for Special Needs

2

2

Curr 706

Professional Supervision for the teacher

2

2

Curr 707

Evaluation of Educational Programs

2

2

14

14

III.
Curr 799

Theses
Theses of Curricula and Instruction
The total of credit hours

64

54

Curr 702

Curr 709

Curr 702

Courses from other departments
Course Code

Course name

Hours

department

Psych 717

Advanced Inferential Statistics

3

Psychology

Tech 720

Design of Research in the Curriculum

3

Education Technology

Program Requirements by Semesters:
First Semester:
Course Code

Course name

Hours

Curr 701

Qualitative Research Methods

3

Curr 709

Curriculum Theory

2

Curr 711

Modern Strategies in Teaching

2

Psych 717

Advanced Inferential statistics

3
10

Total

Second Semester:
Course Code

Course name

Hours

Curr 702

Comparing of curriculum

3

Curr 703

Readings in the curriculum in English

2

Curr 713

Professional development for teachers

3

Elective Course

2
10

Total

Third Semester:
Course Code

Course name

Hours

Curr 708

Curriculum and the Developing Thinking

3

Curr 712

Curriculum analysis

3

Curr 714

Research Seminar

3

Curr 715

Applications in general Teaching Methods

2
11

Total
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Fourth Semester:
Course Code

Course name

Hours

Curr 710

Projects and Contemporary Trends in Curriculum
development

3

Curr 716

Design of Research in the Curriculum

3

Tech 718

Management and Design of the Electronic Curriculum

3
9

Total

Fifth Semester:
Course Code

Course name

Hours

Curr 799

Theses

14

Course Code

Course name

Hours

Curr 799

Theses

Continuous

Total

Sixth Semester:

Total

14
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البند الراب عرر :تقييم البرنامج وعمليات تحسين املستوى:
 .1فعالية العملية التدريسية:
أ .ما هي العمليات التي تستخدم في تقييم وتطوير إلاسرراتيجيات املرخططة اهدف تطوير عملية التعلم في مختلتف مجتاالت
التعلم؟
*تطوير وتنويع مصادر التعلم.
*تحسين أساليب القياس والتقويم.
*تقويم أساليب التدريس.
 .ما هي العمليات التي ستستخدم لتقييم مهارات طاقم التدريس في استخدام إلاسرراتيجيات املوجودة في الرخطة؟
*استبانات للطال وتحليلها واستخراج توصيات التحسين.
*تقارير املقررات وما اها من توصيات التحسين.
*استبانة تقييم عضو هيئة التدريس.
*اجتماع ألعضاء هيئة تدريس البرنامج في نهاية كل فصل لتحديد الصعوبات واملعوقات والعمل على تالفيها مستقبال.
*مشاركة أعضاء هيئة التدريس في دورات عمادة التطوير ألاكاديمي بالجامعة.
 .2التقييم الكلي للبرنامج:
أ .متتا هتتي إلاستترراتيجيات التتتي ستستتتخدم فتتي البرنتتامج للحصتتول علتتى تقويمتتات للمستتتوى إلاجمتتالي لجتتودة البرنتتامج ومتتدى متتا
تحقق من مخرجات التعليم املرسومة له:
( )1من طال البرنامج الحاليين ومن خريجين؟
*الاستبانات.
*ورش العمل.
*يلرزم كل خريج باالستجابة على استبانة تقييم مخرجات وجودة البرنامج ،وتحليل نتائجها.
*مقابالت مع الطال والرخريجين.
( )2من استشاريين و/أو ّ
مقيمين مستقلين؟
*تلقي تقارير حول جودة البرنامج ومخرجاته ممن يناقشون الرسائل العلمية.
*تقييم عمادة ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة وهيئة الاعتماد الوط ي والدولي.
*تقييم خارجي من أساتذة زائرين.
( )3من أربا العمل و/أو ألاطراف املعنية؟
*الاستبانات.
*ورش العمل.
*مقابالت مع الطال والرخريجين.
أ.ما هي مؤشرات ألاداء الرئيسة التي ستستخدم في مراقبة مستوى جودة البرنامج وتقديم تقرير سنوي بذلك؟
نتائج الطال في الاختبارات.
*عدد الرخريجين إلى عدد املقبولين بالدفعة.
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*عدد الرخريجين الحاصلين على عمل إلى عدد إجمالي الرخريجين.
*نسبة عدد الطال إلى عدد أعضاء هيئة التدريس.
*نسبة أعضاء هيئة التدريس املنشور لهم أبحاث محكمة في العام الدراس ي.
*عدد ألابحاث املحكمة لكل عضو.
*مستوى إنجاز الرسائل العلمية بالبرنامج كما ومن حيث نوعية البحوث ومدى اتساقها مع الرخريطة البحثية للقسم.
ج .ما هي العمليات املتبعة في مراجعة تلك التقويمات وما هي خطة العمل لتحسين البرنامج؟
*مراجع تتة نت تتائج عملي تتات التق تتويم (الاس تتتبانات املراجع تتات الداخلي تتة والرخارجي تتة) للتع تترف عل تتى نق تتاط الق تتوة والض تتعف ف تتي
البرنامج لتعزيز نقاط القوة وتحسين نقاط الضعف ومعالجتها.
*التعرف على إلامكانات املتاحة في البرنامج والعمل من خاللها.
*توفير التجهيزات والتسهيالت إلاضافية الالزمة.
*تنميتتة مهتتارات أعضتتاء هيئتتة التتتدريس وتطويرهتتا متتن ختتالل تشتتجيعهم وحتتوهم علتتى حضتتور التتدورات التدريبيتة التخصصتتية
واملشاركة في املؤتمرات والندوات املتخصصة.
*مراجعة الرخطة الدراسية للبرنامج بما يتالءم مع احتياجات سوق العمل.
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البند الخامس عرر :قائمة توصيف املقررات

1

توصيف مقرر (مناهج البحث النوعي)
الكلية :التربية
املناهج وطرق التدريس
القسم:
ا
أوال) تحديد املقرر واملعلومات العامة
 111نهج
 1رقم ورمز املقرر:
 2الوحدات:

 4ساعات

 – 3الفصل الدراس ي الذي سيتم تقديم هذا املقرر فيه :ألاول
 – 4املتطلبات السابقة لهذا املقرر (إن وجدت)
 – 5املتطلبات املصاحبة لهذا املقرر (إن وجدت)
 – 6مكان تدريس املقرر إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية
ا
ثانيا) ألاهداف:
 .يهدف هذا املقرر إلى مساعدة الطالب على أن:
يذكر بنية البحث الرربوي ونوعية مناهج البحث وجوانب تصميمه.
يحدد مفهوم البحث النوعي وأنواعه ويفرق بين أنواع البحوث النوعية والكمية.
يصمم أحد البحوث النوعية.
يحدد أساليب جمع املعلومات في البحوث النوعية.
يحدد معايير الحكم على جودة البحوث النوعية.
يذكر نماذج للبحوث الرربوية املرختلطة (نوعية وكمية).
يحدد مفهوم البحوث إلاثنوجرافية وخصائصها.
ا
ثالثا) وصف املقرر:
 – 1املواضيع املطلو بحوها
املوضوع
1

تم ترتي املقررات إلاجبارية أوال ثم املقررات الاختيارية.

41

عدد ألاسابي

الوحدات

بنية البحث الرربوي وجوانب تصميم البحث العلمي.
مفهوم البحث النوعي وأنواعه وخصائصه والفرق بينه وبين البحث الكمي.
تصميم البحث النوعي وأنواعه
أساليب جمع املعلومات في البحوث النوعية.
معايير الحكم على جودة البحوث النوعية.
البحوث الرربوية املرختلطة (نوعية وكمية).
البحوث إلاثنوجرافية وخصائصها.
 – 2مكونات املقرر (مجموع ساعات الاتصال في الفصل الدراس ي):
العملي  /امليداني  /التدريب التعاوني أو الامتياز لطلبة
املحاضرة
التخصصات الصحية
34

6
9
9
6
3
6
6

2
3
3
2
1
2
2
أخرى
-

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم لكل مجال من مجاالت التعلم املوضحة فيما يلي
يجب توضيح:
أ – امل ـ ـ ـ ـعــرف ــة
ً
وصف املعرفة التي سيتم اكتسابها في املقرر :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يصف بنية البحث الرربوي وجوانب تصميم البحث العلمي.
يوضح مفهوم البحث النوعي وأنواعه ويفرق بين أنواع البحوث النوعية والكمية.
يصنف البحث النوعي إلى أنواعه وخصائصه والفرق بينه وبين البحث الكمي.
يحدد أساليب جمع املعلومات في البحوث النوعية.
يصف معايير الحكم على جودة البحوث النوعية.
يوازن البحوث الرربوية املرختلطة (نوعية وكمية).
يصف البحوث إلاثنوجرافية وخصائصها.
إسرراتيجيات التعليم (التدريس) املطلو استخدامها لتطوير تلك املعرفة
املحاضرة.
املناقشة.
التعلم التعاوني.
ورش عمل أثناء املحاضرات.
التعلم الذاتي.
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طرق تقييم املعرفة املكتسبة
 ألاسئلة الشفهية.
 الاختبارات التحريرية.
 تكليف الطال بمهام محددة باملقررة.
ب – املهارات املعرفية (إلادراكية) املهارات املعرفية املطلو تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون
ً
الطالب قادرا على أن:
يخطط ألحد البحوث النوعية.
يعد أداة من أدوات جمع املعلومات في البحوث النوعية.
يقيم أحد البحوث النوعية.
يصمم الطال البحوث الرربوية املرختلطة.
يقررح خطة لتحسين البحوث النوعية.
إستراتيجيات التعلم املستخدمة في تطويراملهارات املعرفية:
املحاضرة.
املناقشة.
 ورش عمل في أثناء املحاضرات لتقييم البحوث النوعية.
 تكليف الطال بانجاز بحوث نوعية بسيطة.
العصف الذه ي.
طرق تقييم املهارات املعرفية املكتسبة:
الاختبارات التحريرية.
تقييم ونقد نماذج تطبيقية من البحوث.
التقييم الذاتي للطال بعضهم البعض.
ج – مهارات العالقات البينية (الشخصية) واملسؤولية (إن وجدت)
وصف ملهارات العالقات الشرخصية مع آلاخرين ،والقدرة على تحمل املسؤولية املطلو تطويرها:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يقدر التعاون مع الزمالء أثناء تعلم املقرر.
يوفف مهارات التعاون من خالل العمل في مجموعات إلنجاز مهام املقرر.
يتحمل املسؤولية في تصميم أحد البحوث النوعية ونقد بعضها.
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إستراتيجيات التعليم املستخدمة في تطويرهذه املهارات والقدرات:
 املناقشة.
التعلم التعاوني.
 التطبيقات العملية.
التعلم الذاتي.
طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل املسؤولية:
مالحظة الطال في أثناء املحاضرات وفي أثناء ورش العمل.
تقييم ألاعمال التي ينجزها الطال .
د – مهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية)( :أن وجدت)
وصف املهارات العددية ومهارات الاتصال املطلوب تطويرها:
يكتسب الطال مهارات املعالجة إلاحصائية ألدوات جمع البيانات في البحوث النوعية.
إستراتيجيات التعليم املستخدمة في تطويرهذه املهارات:
املحاضرة.
املناقشة.
 التطبيقات العملية.
التعلم التعاوني.
طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية):
الاختبارات التحريرية.
الاختبارات الشفهية.
تقييم ما يعده الطال من أدوات جمع البيانات وأدوات التقويم للمنهج.
هـ) املهارات الحركية (إن كانا مطلوبة)
 – 1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفس ي) املطلو تطويرها في هذا املجال:
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 2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات الحركية :ال ينطبق
 – 3طرق تقييم اكتسا الطلبة للمهارات الحركية:
ا
رابعا) تحديد الجدول الزمني ملهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراس ي
ألاسبوع
طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو اختبار
رقم
املستحق
التقييم قصير ،أو مرروع جماعي ،أو اختبارفصلي ...الخ
الثامن
اختبار قصير
1
مستمر
مشاركة وتكليفات
2
الرابع عشر
ملف إنجاز
3
4
نهاية الفصل
اختبار نهائي

يسبة الدرجة إلى
درجة التقييم النهائ
% 15
% 15
% 24
% 54

ا
خامسا) الدعم املقدم للطلبة
إلاجراءات أو الررتيبات املعمول اها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة وإلارشاد
ألاكاديمي للطالب املحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقا – الساعات املكتبية الذي يتواجد فيه أعضاء
هيئة التدريس في ألاسبوع):
عدد  2ساعة مكتبية للطال كل أسبوع.
إعطاء وقا للطال بعد كل محاضرة الستفساراتهم.
ا
سادسا) مصادرالتعلم
 – 1الكت الرئيسة املطلوبة:
العبد الكريم ،راشد بن حسين ( .)2412البحث النوعي في الرربية املؤلف :الناشر :جامعة امللك سعود
أبو عالم ،رجاء محمود ( .)2411مناهج البحث في العلوم النفسية والرربية دار النشر للجامعات
الطيب ،دمحم عبد الظاهر ،وآخرون .)2444( .مناهج البحث في العلوم النفسية والرربية ،مكتبة ألانجلو
املصرية.
عرابي ،عبد القادر ( .)2414املناهج الكيفية في العلوم الاجتماعية دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر.
دمشق
 – 6املراج ألاساسية:
 سرراوس ،أ.وكورين .ج ( .)1999أساسيات البحث الكيفي :ترجمة عبد اللطيف خليفة ،الرياض،
معهد إلادارة.
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 – 3املراج املوص ى بها (الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ)
 مجلة دراسات في املناهج وطرق التدريس الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس القاهرة
املجلة الرربوية ،جامعة طيبة ،املدينة املنورة.
 – 3املواد إلالكترونية ومواق إلانترنت  ...الخ:
 – 4مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو ألاقراص املضغوطة أو املعايير املهنية أو
ألانظمة:
الجمعية السعودية للرربية وعلم النفس (جسرن) املؤتمرات واملجلة الرربوية.
ا
سابعا) تقييم املقرر وعمليات التحسين:
 – 1إستراتيجيات الحصول على نتائج الطال وفعالية التعليم:
املناقشات أثناء املحاضرات.
يقيم ألاعمال التي ينجزها الطال .
مقابالت الطال خارج املحاضرات.
 – 6إلاستراتيجيات ألاخرى املتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق ألاستاذ أو عن طريق القسم:
اجتماع رئيس القسم بالطال في منتصف الفصل الدراس ي.
إعداد استبانة وتطبيقها على الطال في نهاية الفصل.
 – 4عمليات تحسين التعليم:
تطوير املحتوى للمقرر في ضوء استجابات الطال .
تطوير إسرراتيجيات وطرق تدريس املقرر.
تطوير أساليب تقويم تعلم الطال .
 – 3عمليات التحقق من مستويات إنجازالطلبة:
تبادل عضو هيئة التدريس لعينة من أعمال الطال مع عضو آخر.
مناقشة بعض أعمال الطال معهم وعرض ايجابيتها وسلبياته.
 – 4صف الترتيبات والخطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسين:
مناقشة الطال في نهاية كل محاضرة عن إيجابيتها وسلبياته.
 تعديل املحتوى للمقرر في ضوء استجابات الطال وأعمالهم.
إعادة النظر في املقرر في ضوء نتائج الاختبار ال هائي.
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توصيف مقرر (املناهج املقارنة)
الكلية :الرربية
القسم :املناهج وطرق التدريس
ا
أوال) تحديد املقرر واملعلومات العامة
 1رقم ورمز املقرر 116 :نهج
 2الوحدات:

4

 – 3الفصل الدراس ي الذي سيتم تقديم هذا املقرر فيه :الثاني
 – 4املتطلبات السابقة لهذا املقرر (إن وجدت)
 – 5املتطلبات املصاحبة لهذا املقرر (إن وجدت)
 – 6مكان تدريس املقرر إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية
ا
ثانيا) ألاهداف :يهدف تدريس هذا املقرر إلى مساعدة الطالب على أن:
يقارن النظم والبرامج التعليمة في الدول املرختلفة. يشرح أسس بناء وتصميم املناهج في دول العالم املرختلفة.يقارن بين املشروعات التطويرية للمناهج. يميز بين خصائص املناهج في عدة دول ذات فلسفات وتوجهات مختلفة. يقيم املناهج السعودية في ضوء التجار العاملية.ا
ثالثا) وصف املقرر:
 – 1املواضيع املطلو بحوها
عدد ألاسابيع
املوضوع
2
خصائص النظم التعليمية وعالقتها بتنوع املناهج
2
أساليب بناء وتصميم وإنتاج املناهج بدول العالم املرختلفة.
3
مقارنة املناهج بين عدد من الدول العربية إلاسالمية في ضوء الرخصائص
واملعايير
2
مقارنة املناهج بين دول ذات مرجعيات فكرية مختلفة في ضوء
الرخصائص واملعايير
2
مظاهر وسمات اختالف املناهج بين الدول املرختلفة.
2
تقويم املناهج السعودية بالتعليم العام في ضوء التوجهات العاملية.
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الوحدات
6
6
9
6
6
6

دراسات تطبيقية مقارنة لتطوير املناهج بين عدة دول مختلفة

2

 – 2مكونات املقرر (مجموع ساعات الاتصال في الفصل الدراس ي):
املحاضرة العملي  /امليداني  /التدريب التعاوني أو الامتياز لطلبة التخصصات الصحية
 45ساعة

6
أخرى
-

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم لكل مجال من مجاالت التعلم املوضحة فيما يلي
يجب توضيح:
أ – امل ـ ـ ـ ـعــرف ــة
ً
-1وصف املعرفة التي سيتم اكتسااها في املقرر :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يوضح املنهج املقارن.يستخلص أسس بناء املناهج في الدول العالم املرختلفة.يعدد عوامل اختالف املناهج بين دول العالم املرختلفة.يصف نماذج للبرامج واملناهج التعليمية حول العالم.يذكر نماذج للمناهج لتجار تطوير املناهج في الدول العربية وإلاسالمية.يبين التجربة السعودية في تطوير املناهج مع بعض التجار العاملية.-2إسرراتيجيات التعليم (التدريس) املطلو استخدامها لتطوير تلك املعرفة
-

املحاضرة.
املناقشة والحوار.
التعلم التعاوني.
التعيينات.
التدريس التعاقدي.

-3طرق تقييم املعرفة املكتسبة
البحوث التطبيقية.املناقشات الشفوية.الاختبارات التكوينية.تصميم الوحدات والدروس التطبيقية.-الاختبارات الرختامية.
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ب – املهارات املعرفية (إلادراكية)
ً
-1املهارات املعرفية املطلو تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يقارن بين املناهج التعليمية.يستخلص فلسفات بناء املناهج في نظم تعليمية مختلفة.يخطط دراسات تطبيقية مقارنة على التجار العاملية في بناء املناهج.يقررح تصور لتطوير مناهج أحد املراحل التعليمية في ضوء التجار العاملية.-2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات املعرفية:
التعيينات.حل املشكالت.الاستقصاء.التدريبات العملية.-3طرق تقييم املهارات املعرفية املكتسبة:
البحوث التطبيقية.إعداد نماذج لبطاقات التحليل.العروض التقديمية.ج – مهارات العالقات البينية (الشخصية) واملسؤولية (إن وجدت)
-1وصف ملهارات العالقات الشرخصية مع آلاخرين ،والقدرة على تحمل املسؤولية املطلو تطويرها:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
-

يتعاون في حلقات النقاش لبعض البحوث في املحاضرة .
يتواصل مع الزمالء في اقرراح خطط البحوث.
يتبادل الرخبرة مع الزمالء في مواقف بحثية.
يتحمل مسؤولية تنفيذ بعض العروض التدريسية.

-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات والقدرات:
التعلم التعاوني.العمل في فريق.العصف الذه ي.-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات العالقات الشرخصية وقدرتهم على تحمل املسؤولية:
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املالحظةاملهام العلمية القائمة على التعاون.د – مهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية)( :إن وجدت)
-1وصف املهارات العددية ومهارات الاتصال املطلو تطويرها:
-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات:
-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية):
هـ) املهارات الحركية (إن كانا مطلوبة)
 – 1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفس ي) املطلو تطويرها في هذا املجال:
 2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات الحركية:
 – 3طرق تقييم اكتسا الطلبة للمهارات الحركية:
ا
رابعا) تحديد الجدول الزمني ملهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراس ي
ألاسبوع
رقم طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو اختبار قصير ،أو
املستحق
مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي ...الخ
التقييم
5
نقد مناهج تعلمية في عدة دول ذات مرجعيات فكرية
1
مختلفة
7
اختبار تحرير ألعمال السنة
2
إجراء دراسة تطبيقية مقارنة على املناهج في دول
11
3
مختلفة
13
مناقشات وعروض للبحوث
4
نهاية الفصل
اختبار تحريري للفصل
5
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نسبة الدرجة إلى
درجة التقييم ال هائي
%15
%14
%15
%14
%54

ا
خامسا) الدعم املقدم للطلبة
إلاجراءات أو الررتيبات املعمول اها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة وإلارشاد
ألاكاديمي للطالب املحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقا – الساعات املكتبية الذي يتواجد فيه أعضاء
هيئة التدريس في ألاسبوع):
ً
عدد  3ساعات مكتبية أسبوعيا
ا
سادسا) مصادرالتعلم
 – 1الكتب الرئيسة املطلوبة:
فرج ،عبد اللطيف ( :)2414نظم الرربية والتعليم في العالم ،دار املسيرةالهاشمي ،عبد الرحمن; وعطية ،محسن على ( :)2449مقارنة املناهج الرربوية في الوطن العربي ،دارالكتا الجامعي.
صالح الدين عرفة محمود( :)2446مفهومات املنهج الدراس ي والتنمية املتكاملة في مجتمع املعرفة،رؤى تربوية لتنمية جدارات إلانسان العربي ،القاهرة ،عالم الكتب.
 سعيد دمحم دمحم السعيد ،عبد الحميد صبري عبد الحميد جا هللا( :)2414املناهج املدرسية بينألاصالة واملعاصرة ،الرياض ،مكتبة الرشد.
 ماهر إسماعيل صبري(( :)2414املناهج ومنظومة التعليم ،ط ،3الرياض ،مكتبة الرشد. – 2املراجع ألاساسية:
أحمد حسين اللقاني ،فارعة حسن دمحم( :)2441مناهج التعليم بين الواقع واملستقبل ،القاهرة ،عالمالكتب،
 سعيد دمحم دمحم السعيد ،عبد الحميد صبري عبد الحميد جا هللا( :)2414مناهج املدرسة الابتدائيةوتنظيماتها رؤية معاصرة ،الرياض ،مكتبة الرشد.
 على أحمد مدكور( :)1997نظريات املناهج الرربوية ،القاهرة ،دار الفكر العربي.Urbank, Mary(2002): Curriculum Planning and Teaching, New York, Row man and
Littlefield.
 – 3املراجع املوص اها (الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ)
مجلة كلية الرربية جامعة القصيم.مجلة الجمعية الرربوية للدراسات الاجتماعية. مجلة كلية الرربية جامعة امللك سعود. -مجلة رسالة الرخليج.
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 – 4املواد إلالكررونية ومواقع إلانررنا  ...الخ:
البحوث والرسائل والكتب املتعلقة باملناهج املقارنة في مصادر املعلومات على موقع جامعة القصيم. – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو ألاقراص املضغوطة أو املعايير املهنية أو
ألانظمة:
ا
سابعا) تقييم املقرر وعمليات التحسين:
 – 1إسرراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
املالحظة.الاستفتاءات.الاختبارات. – 2إلاسرراتيجيات ألاخرى املتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق ألاستاذ أو عن طريق القسم:
املقابالت.استطالعات الرأي. – 3عمليات تحسين التعليم:
استخدام الكمبيوتر.العروض العملية.تنويع إسرراتيجيات التدريس. – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة (مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة
تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو
الاختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس املقرر في مؤسسة تعليمية أخرى).
 تبادل التصحيح. الاختبار الدورية. – 5صف الررتيبات والرخطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسين:
 مراجعة التوصيف مع التطورات الحديثة. تحديث املراجع ومصادر التعلم. تقويم مخرجات التعلم. -إجراء اختبارات.
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Course Specification (Readings in the curriculum in English)
Institution:
College/Department

Qassim University
College of Education, Curriculum and Instruction

A. Course Identification and General Information
1. Course title and code

Readings in the curriculum in English Curr 703

Semester, which will be offered this course:
2. Credit hours

second Semester
2 hours

3. Program(s) in which the course is offered
Ph.D. in Education Curriculum and Instruction
4. Name of faculty member responsible for the course
All faculty members at the Department of Curriculum and Instruction , particularly those specializing in English
language and related fields
5. Level/year at which this course is offered PhD in Education program, Level 2
6. Prerequisites for this course (if any) NA
7. Co requisites for this course (if any) NA
8. Location if not on main campus
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B. Objectives
1. Summary of the main learning outcomes for students enrolled in the course.
At the end of the course students will be able to:
-Analyze issues and approaches to curricula ;
-Distinguishes between the terms: Curriculum Design, Curriculum Improvement, Curriculum Enrichment, Curriculum
development;
-Development of reading skills in English Research of Curriculum
-Survey Global projects in the curriculum
-Criticise readings on curriculum ;
-Acquire personal communication skills
-Application of creative thinking skills
-Choose their future PhD dissertation title;
-Evaluate selected research papers in curriculum studies.
2. Briefly describe any plans for developing and improving the course that are being implemented. (eg increased use
of IT or web based reference material, changes in content as a result of new research in the field)
1. Regularly changing and updating textbooks and references;
2. Using e-learning resources ; and web based materials
C. Course Description (Note: General description in the form to be used for the Bulletin or Handbook
should be attached)
1. Topics to be Covered
Topic

No of Weeks

Contact hours

Introduction in the curriculum

2

4

Some projects in curriculum development

2

4

Theories and models of curriculum

3

6

5

10

3

6

Discussing readings ( critiques ) in curriculum in general:
- Curriculum Problems
Reading
abstracts
from ERIC and other web based resources
- selected
Curriculum
Materials
- methods of curriculum Assessment
- Research methods in curriculum
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2. Course components (total contact hours per semester):
Lecture:

Tutorial:

Practical/Fieldwork/Internship:

Other:

NA

NA

30 Hours

3. Additional private study/learning hours expected for students per week. (This should be an average :for the
semester not a specific requirement in each week)
Students are expected to complete take home assignments including all readings.

4. Development of Learning Outcomes in Domains of Learning
For each of the domains of learning shown below indicate:


A brief summary of the knowledge or skill the course is intended to develop;



A description of the teaching strategies to be used in the course to develop that knowledge or skill;



The methods of student assessment to be used in the course to evaluate learning outcomes in the domain
concerned.

a. Knowledge:
(i) Description of the knowledge to be acquired
1. Improving students’ research understanding and awareness in English;
2. Developing students’ skills in writing research paper in English;
3. Expanding students’ exposure to curriculum;
4. Enabling students to choose a topic for their PhD thesis.
(ii) Teaching strategies to be used to develop that knowledge
1. Lectures;
2. Class work and activities;
3. Class and Group Discussion;
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4. Collaborative learning and team work.
5. Fieldwork study
(iii) Methods of assessment of knowledge acquired
1. Midterm test;
2. Quizzes;
3. Reading and written assignments;
4. Class involvement and participation;
5. Oral presentations;
6. Final written exam.
b. Cognitive Skills
(i) Cognitive skills to be developed
1. Ability to think critically;
2. Ability to understand and analyses different research approaches;
(ii) Teaching strategies to be used to develop these cognitive skills
1. Lectures;
2. Class work and activities;
3. Class and Group Discussion;
4. Collaborative learning and team work.
5. Fieldwork study.
(iii) Methods of assessment of students cognitive skills
1. Quizzes;
2. Reading and written assignments;
3. Class involvement and participation;

34

4. Oral presentations;
5. Final written exam.
c. Interpersonal Skills and Responsibility
(i) Description of the interpersonal skills and capacity to carry responsibility to be developed
1. Problem solving;
2. decision making;
3. Critical thinking.
(ii) Teaching strategies to be used to develop these skills and abilities
1. Class work and activities;
2. Class and Group Discussion;
3. Collaborative learning and team work;
4. Fieldwork study.
(iii) Methods of assessment of students interpersonal skills and capacity to carry responsibility
1. Quizzes;
2. Reading and written assignments;
3. Class involvement and participation;
4. Oral presentations;
5. Final written exam.
d. Communication, Information Technology and Numerical Skills
(i) Description of the skills to be developed in this domain.
1. Using electronic/web based curriculum data bases;
2. Using multimedia ;
3. Using laptops and mobiles in education
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(ii) Teaching strategies to be used to develop these skills
1 Using audio, video and web based material;
2 Using the internet inside the class for educational purposes.
3 Conducting field visits to the library
(iii) Methods of assessment of students numerical and communication skills
Some marks are given to students' activities with audio, video and web based resources.
e. Psychomotor Skills (if applicable)
(i) Description of the psychomotor skills to be developed and the level of performance required
NA
(ii) Teaching strategies to be used to develop these skills
NA
(iii) Methods of assessment of students psychomotor skills
NA

5. Schedule of Assessment Tasks for Students During the Semester
Assessm
ent

Assessment task (eg. essay, test, group project,
examination etc.)

Proportion of Final
Assessment

Week due

1

Article on definitions of curriculum

2

5%

2

Special Readings in curriculum

5

10%

3

Reading critiques in the curriculum

6

5%

4

Midterm written test

8

15%

5

Selected abstracts

11

10%

6

Selected PhD theses

13

5%

7

Final written examination

To be determined by college

50%
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D. Student Support
1. Arrangements for availability of faculty for individual student consultations and academic advice. (include amount
of time faculty are available each week)
Availability of faculty for individual student consultations and academic advice during office hours.
E. Learning Resources
1. Required Text(s)
Diamond, R.M. Designing Courses and Curricula. San Francisco: Jossey Bass, 1998
Wolf, P. Curriculum Evolution Process Overview, University of Guelph, 2007
Wolf, P., Hill, A. and F. Evers. Handbook for Curriculum Assessment. University of Guelph, 2006
Wolf, P. and J. Christensen Hughes (eds). Curriculum Development in Higher Education: Faculty Driven Processes and

Practices. New Directions for Teaching and Learning 112: 2007. www.josseybass.com
2. Essential References
Hipkins, R. (2006b April). Key competencies: Challenges for implementation in a national curriculum. Paper presented at

the NZCER conference, Key Competencies: Repackaging the old or creating the new?, Wellington.
Boyd, S., Bolstad, R., Cameron, M., Ferral, H., Hipkins, R., McDowall, S., & Waiti, P. (2005). Planning and managing
change: Messages from the Curriculum Innovation Projects. Wellington: Ministry of Education.
3 Recommended Books and Reference Material (Journals, Reports, etc) (Attach List)
1 The Curriculum Studies Reader ( Journal )
2 Journal of Curriculum Studies
3 TESOL Quarterly
4.Electronic Materials, Web Sites etc
www.eric.ed.gov
www.linguist.net
www.wikipedia.com
www.proquest.com
5 Other learning material such as computer based programs/CD, professional standards/regulations
F. Facilities Required
Indicate requirements for the course including size of classrooms and laboratories (ie number of seats in classrooms
and laboratories, extent of computer access etc.)
1. Accommodation (Lecture rooms, laboratories, etc.)
Lecture rooms, English labs
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2. Computing resources
Desk or laptop computer
3. Other resources (specify eg. If specific laboratory equipment is required, list requirements or attach list)
Audio and video equipment
Projectors
G. Course Evaluation and Improvement Processes
1 Strategies for Obtaining Student Feedback on Effectiveness of Teaching
1. Midterm evaluation feedback form to increase instructor’s awareness of the strong and weak points of the class;
2. End of term college course evaluation by students (collected by Department);
3. End of term in class debriefing of students of what went well and what could have gone better
4. Small group instructional diagnosis where instructors exchange classes to gather information from each others’ students on
specific points outlined by the department and the instructor being evaluated
2 Other Strategies for Evaluation of Teaching by the Instructor or by the Department
Peer evaluation and class observation
3 Processes for Improvement of Teaching
Training sessions, workshops, conferences
4. Processes for Verifying Standards of Student Achievement (eg. check marking by an independent faculty member of
a sample of student work, periodic exchange and remarking of a sample of assignments with a faculty member in
another institution)
1. Check marking of a sample of examination papers either by a resident or visiting faculty member
2. Arrange with another institution to have two common test items included on an exam and compare marks given
5 Describe the planning arrangements for periodically reviewing course effectiveness and planning for improvement.
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توصيف مقرر (املنهج وتنمية التفكير)
الكلية :التربية
القسم :املناهج وطرق التدريس
ا
أوال) تحديد املقرر واملعلومات العامة
 -1رقم ورمز املقرر 111 :نهج
-2الوحدات:

 4ساعات

 – 3الفصل الدراس ي الذي سيتم تقديم هذا املقرر فيه :الثالث
 – 4املتطلبات السابقة لهذا املقرر (إن وجدت) :املناهج املقارنة
 – 5املتطلبات املصاحبة لهذا املقرر (إن وجدت) ال يوجد
 – 6مكان تدريس املقرر إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية
ا
ثانيا) ألاهداف:
يهدف املقرر إلى مساعدة الدارس على التعرف على مفهوم التفكير وأنواعه ومهاراته وأسسه النفسية
ونظرياته وتطبيقاته خالل املناهج الدراسية ،والتمكن من تقديم نماذج تطبيقية في تخصصه ،والقدرة
على نقد البحوث والدراسات التي أجريا في هذا املجال.
ويؤمل أن تكون نواتج التعلم املستهدفة من املقرر على النحو ألاتي:
 .1يتعرف مفهوم التفكير وتعريفاته املتنوعة.
 .2يميز أنواع التفكير وعملياته ومهاراته ومستوياته وخصائصه.
.3يقدر أهمية تعليم التفكير وتنميته من خالل املنهج الدراس ي.
.4يفسر ألاسس النفسية والفلسفية والاجتماعية لنظريات التفكير.
.5يتعرف على أطر مهارات التفكير املتنوعة.
.6يميز نماذج وبرامج مهارات التفكير خالل املنهج الدراس ي.
.7يحدد دور املناهج الدراسية في تنمية التفكير.
.8يتعرف إسرراتيجيات تعلم مهارات التفكير وتعليمه وقياسه خالل املنهج الدراس ي.
.9يحدد معوقات وصعوبات تعلم وتعليم التفكير وطرق تنميته من خالل املنهج الدراس ي.
.14يحلل برامج وتجار محلية وعاملية لتنمية التفكير خالل املنهج الدراس ي.
.11يستطلع مفهوم إدارة املعرفة وعالقته بالتفكير خالل املنهج الدراس ي.
.12يستطلع نماذج الستخدام تكنولوجيا في تنمية التفكير.
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.13يصمم تطبيقات عملية لتنمية التفكير من خالل املناهج الدراسية.
.14ينقد نماذج لدراسات في املناهج الدراسية املرختلفة لتنمية التفكير
ا
ثالثا) وصف املقرر:
 – 1املواضيع املطلو بحوها
عدد ألاسابي

املوضوع
.1املدخل:
مفهوم التفكير وتعريفاته.
أنواع التفكير وعملياته ومهاراته ومستوياته وخصائصه.
أهمية تعليم التفكير وتنميته.
 التفكير ونواتج التعلم املستهدفة من املنهج الدراس ي.
أسس التدريس من أجل التفكير:
ألاسس النفسية ،والفلسفية ،والثقافية.
أطر تعليم مهارات التفكير من خالل املواد الدراسية.
نماذج وبرامج مهارات التفكير خالل املنهج الدراس ي.
معوقات وصعوبات تعلم وتعليم التفكير وقياسه.
.6التجارب:
برامج وتجار محلية وعاملية لتنمية التفكير خالل املواد الدراسية.
دور املناهج الدراسية في تنمية التفكير.
إسرراتيجيات التدريس املناسبة الكتسا مهارات التفكير.
تقويم مهارات التفكير خالل املنهج الدراس ي.
.4املستحدثات:
إدارة املعرفة والتفكير في املنهج الدراس ي.
استخدام تكنولوجيا في تنفيذ املنهج لتنمية التفكير.
.3التطبيقات:
تطبيقات عملية لتنمية التفكير من خالل املناهج الدراسية.
نماذج لدراسات في املناهج الدراسية املرختلفة لتنمية التفكير

 – 2مكونات املقرر (مجموع ساعات الاتصال في الفصل الدراس ي):
العملي  /امليداني  /التدريب التعاوني أو الامتياز لطلبة
املحاضرة
 45ساعة

الوحدات

3

9

3

9

3

9

3

9

3

9

أخرى
-

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم لكل مجال من مجاالت التعلم املوضحة فيما يلي
يجب توضيح:
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أ – امل ـ ـ ـ ـعــرف ــة
ً
وصف املعرفة التي سيتم اكتسااها في املقرر :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يوضح مفهوم التفكير وتعريفاته. يبين املدارس النفسية والفلسفية والاجتماعية للتفكير. يوضح معوقات وصعوبات تعلم وتعليم التفكير وتنميته يحدد دور املناهج الدراسية في تنمية التفكير. يصف نماذج وبرامج التفكير ضمن املناهج الدراسية. يعدد إسرراتيجيات تعلم مهارات التفكير وتعليمه وقياسه.إسرراتيجيات التعليم (التدريس) املطلو استخدامها لتطوير تلك املعرفة
 املحاضرة الفعالة العصف الذه ي.املناقشة. عرض نماذج من الوحدات واملناهج.طرق تقييم املعرفة املكتسبة
 املناقشة.ألاسئلة الشفوية.اختبارات قصيرة.ب – املهارات املعرفية (إلادراكية)

ً
املهارات املعرفية املطلو تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:

 يميز أنواع التفكير وعملياته ومهاراته ومستوياته وخصائصه. يفسر ألاسس النفسية والفلسفية والاجتماعية لنظريات التفكير. يقارن بين التفكير والذكاء ونظريات الدماغ. يحلل برامج وتجار محلية وعاملية لتنمية التفكير.إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات املعرفية:
 العروض الفردية والجماعية. لعب ألادوار.املحاكاة.طرق تقييم املهارات املعرفية املكتسبة:
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 املالحظة.التدريس التأملي. تقويم.ج – مهارات العالقات البينية (الشخصية) واملسؤولية (إن وجدت)
وصف ملهارات العالقات الشرخصية مع آلاخرين ،والقدرة على تحمل املسؤولية املطلو تطويرها:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يقدر أهمية تعليم التفكير وتنميته. ينقد نماذج لدراسات في املناهج الدراسية املرختلفة لتنمية التفكير. يكتسب الثقة في النفس. يحررم الرأي آلاخر. يعمل فى فريق. يكتسب القدرة على القيادة. يكتسب مهارة إدارة الوقا.إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات والقدرات:
 العصف الذه ي. لعب ألادوار. املحاكاة.طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات العالقات الشرخصية وقدرتهم على تحمل املسؤولية:
مالحظة ألاداء. تقويم ألاقران.د – مهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية)( :إن وجدت)
ً
وصف املهارات العددية ومهارات الاتصال املطلو تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا
على أن:
 يستطلع مفهوم إدارة املعرفة وعالقته بالتفكير يكتسب القدرة على استخدام ألارقام والجداول والرسوم البيانية في العروض التقديمية يوفف الصور وألاشكال التوضيحية في العروض التقديمية-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات:
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 مناقشة نماذج تم جمعها عبر إلانررنا عروض تقديمية لنماذج إدارة املعرفة وعالقتها بالتفكير-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية):
تقييم النماذج عبر بطاقة تقييم أداء بطاقة واصفات أداء للعروض التقديميةهـ) املهارات الحركية (إن كانا مطلوبة)
 – 1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفس ي) املطلو تطويرها في هذا املجال:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يصمم أطر عملية لتنمية التفكير من خالل املناهج الدراسية. يبتكر نماذج الستخدام تكنولوجيا في تنمية التفكير. يصمم تطبيقات عملية لتنمية التفكير من خالل املناهج الدراسية.-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات:
 مناقشة نماذج لوحدات من مناهج تنم التفكير. عروض بوسائط تكنولوجية لنماذج تنمية التفكير.-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية):
تقييم العروض الفردية والجماعية. بطاقة واصفات أداء للتطبيقات.ا
رابعا) تحديد الجدول الزمني ملهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراس ي
طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو اختبار قصير ،ألاسبوع املستحق
رقم
أو مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي ...الخ
التقييم
1
2
3
4
5

مناقشات وعروض وتكليفات فردية وجماعية
اختبار منتصف الفصل
تصميم نماذج تطبيقية
نقد دراسات وبحوث عربية وأجنبية
اختبار نهائي
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طوال الفصل
8
14
13
نهاية الفصل

نسبة الدرجة إلى
درجة التقييم
ال هائي
%15
%15
%14
%14
%54

ا
خامسا) الدعم املقدم للطلبة
إلاجراءات أو الررتيبات املعمول اها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة وإلارشاد
ألاكاديمي للطالب املحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقا – الساعات املكتبية-الذي يتواجد فيه أعضاء
هيئة التدريس في ألاسبوع):
ساعة مكتبية لإلرشاد أسبوعية
ا
سادسا) مصادرالتعلم
 – 1الكتب الرئيسة املطلوبة:
 مندور عبد السالم :تنمية مهارات التفكير -إلاطار النظري والتطبيقي والعملي ،مكتبة امللك فهد الوطنية،2448
 مصطفى زيادة ،وآخران :املعلم وتنمية مهارات التفكير ،مكتبة الرشد ،الرياض2448 ، حسن حسين زيتون :تعليم التفكير ،رؤية معاصرة في تنمية العقول املفكرة ،القاهرة – عالم الكتب،.2443
 التفكير :مهاراته وإسرراتيجيات تعليمه ،مركز إلاسكندرية للكتا  ،إلاسكندرية2441 ،م.-Beyer, B. K. (1997) Improving student thinking: A comprehensive approach. Boston:
Allyn and Bacon.
-Fisher, R. (2003) Teaching thinking: philosophical enquiry in the classroom.2ed ed.
London: Continuum.
-French, J. N. & Rhoder, C. (1992) Teaching thinking skills: theory and practice. New
York: Garland.
-Cotton, K. (1991) Teaching Thinking Skills. http://ames.spps.org/sites/c2441e5c-219941e3-9ea7 5d4c048013d4/uploads/Teaching_Thinking_Skills.pdf
-Lipman, M. (2003) Thinking in Education. 2ed ed. Cambridge: Cambridge University
Press.
-Klein, C. E. (1993) 'More than a required skill in today's curriculum: Critical thinking and
collaborative learning in foreign languages،'Mid-Atlantic Journal of Foreign
Language Pedagogy ،1 pp. 91-96.
 – 2املراجع ألاساسية:
 نايفة قطامي ،تعليم التفكير للمرحلة ألاساسية ،دار الفكر ،عمان2441 ،م. ادوارد دي بونو ،تعليم التفكير ،ترجمة عادل عبد الكريم ياسين وآخرون ،مؤسسة التقدم العلمي،الكويا1989 ،م.
-De Bono, E. (1970) Lateral Thinking: Creativity Step by Step.New York: Harper and
Row.
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-Dewey, J. & Bento, J. (2009) ‘Activating children's thinking skills (ACTS): The effects of an
infusion approach to teaching thinking in primary schools' ,British Journal of
Educational Psychology. 79 pp. 329-351.
-Jackson, J., Richards, K., Redford-Hernandez H. and Bains, B. (2004 )Badger KS3 Modern
Foreign Languages Starters: Developing Thinking Skills – French, German and
Spanish ،Badger Publishing.
-Harper, J. and Lively, M. (1988 )We've Got The "HOTS" for Foreign Languages :Strategies for
Teaching Higher Order Thinking Skills .Hurst, Texas: Tarrant County Junior College.
-Lin, M. and Mackay, C. (2004 )Thinking Through Modern Foreign Languages ،Cambridge:
Chris Kington Publishing.
-Richards, J. C. and Lockhart, C. (1994)Reflective teaching in second language classrooms ،
Cambridge: Cambridge University Press.
) الخ... التقارير، – املراجع املوص اها ( الدوريات العلمية3
 الجمعية الكويتية لتقدم، ترجمة سمير هوانه ورجاء أبو عالم، تنمية التفكير النقدي،ستيفن بروكفيلد.م1993 ،الطفولة العربية
 دار الكتا، العمليات الذهنية ومهارات التفكير من خالل عمليتي التعلم والتعليم،دمحم جهاد جمل.م2444 ، العين،الجامعي
.بعض املقاالت والدراسات والكتب القيمة في هذا املجال- Adey, P. (2006, a) 'A model for the professional development of teachers of thinking',
Thinking Skills and Creativity. 1 pp. 49–56.
-Burke, L. A. & Williams, J. M. (2008) 'Developing young thinkers: an intervention aimed to
enhance children’s thinking skills', Thinking Skills and Creativity. 3 (2) pp. 104–24.
-DfES.(2008) http://www.standards.dfes.gov.uk/thinkingskills.
-Jeffrey, B. & Craft, A. (2004) 'Teaching Creatively and Teaching for Creativity: distinctions and
relationships', Educational Studies. 30 (1) pp. 77-87.
-St Thomas More High School (2003)Thinking Skills in MFL: Beacon School
: الخ...  – املواد إلالكررونية ومواقع إلانررنا4
- http://www.ascd.org/publications/books/61189156/chapters/Integrating-Thinking-andLearning-Skills-Across-the-Curriculum.aspx
-http://www.asa3.org/ASA/education/think/thinking-ft.pdf
-http://www.css.edu/graduate.html
http://www.curriculum.edu.au/leader/designing_a_thinking_curriculum,14681.html?issueI
D=10492
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 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو ألاقراص املضغوطة أو املعايير املهنية أو
ألانظمة:
برنامج تنمية مهارات التفكير-http://selfdev.almohem.com/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7
%D9%85%D8%AC-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1/

 برنامج تدريبي لتنمية التفكير إلابداعيhttp://www.hrdiscussion.com/hr91666.html#
برنامج املدر املعتمد في تنمية مهارات التفكير
http://www.memar.net/vb/showthread.php?t=9455
ا
سابعا) تقييم املقرر وعمليات التحسين:
 – 1إسرراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
 استطالع رأى الطالب حول املقرر وأسالي تدريسه – 2إلاسرراتيجيات ألاخرى املتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق ألاستاذ أو عن طريق القسم:
 سيمنارالقسم – 3عمليات تحسين التعليم:
 مراجعة توصيف املقرر من أساتذة التخصص في نهاية كل فصل وتحسينه – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة (مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة
تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو
الاختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس املقرر في مؤسسة تعليمية أخرى)
 تقييم ملفات انجازالطالب – 5صف الررتيبات والرخطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسين:
 مؤتمر طالبي لطال الدكتوراه مراجعة توصيف املقرر من أساتذة التخصص في نهاية كل فصل وتحسينه-إجراء التعديالت
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توصيف مقرر (نظرية املنهج)
الكلية :الرربية
القسم :املناهج وطرق التدريس
ا
أوال) تحديد املقرر واملعلومات العامة
-1رقم ورمز املقرر 749 :نهج
-2الوحدات2 :
 – 3الفصل الدراس ي الذي سيتم تقديم هذا املقرر فيه :ألاول
 – 4املتطلبات السابقة لهذا املقرر (إن وجدت) ال يوجد
 – 5املتطلبات املصاحبة لهذا املقرر (إن وجدت) ال يوجد
 – 6مكان تدريس املقرر إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:
قاعات الدراسات العليا بكلية الرربية.
ا
ً
ثانيا) ألاهداف :في نهاية دراسة املقرر يكون الطالب قادرا على
 يفهم النظرية :مفهومها ،وطبيعتها ،ووفائفها ،وأهميتها. يحلل النظريات الرربوية العامة وخصائصها.َ
التطور التاريخي لعلم املناهج.
 يستخلص يوضح نظرية املنهج :تعريفها ،وفائفها ،أهميتها ،خصائصها ،بنيتها ،مصادر بنائها. يصنف نظريات املنهج ،وعالقة النظرية بالنموذج. يقدر الجهود السابقة في نظرية املنهج وتوجهات. يقيم النظرية إلاسالمية للمنهج :والاختالف في وجودها.ا
ثالثا) وصف املقرر:
 – 1املواضيع املطلو بحوها
عدد ألاسابي
املوضوع
1
النظرية :املفهوم والطبيعة والوفائف وألاهمية
النظريات الرربوية العامة (املوسوعية ،الجوهرية ،البراجماتية ،التطبيقية)،
2
وخصائصها
َ
1
التطور التاريخي لعلم املناهج
2
نظرية املنهج :تعريفها ،وفائفها ،أهميتها ،خصائصها ،بنيتها ،مصادر بنائها.
41

الوحدات
2
4
2
4

تصنيف نظريات املنهج:

 الجهود السابقة في تصنيف النظريات :مثل تصنيف ّ
كل من :ماكنيل،
ٍّ
بينار ،إيزنار وفالنس ،هونيك ،ماكدونالد ،جالثهورن.
 دراسة ّ
مفصلة لعدد من التصنيفات املرختارة:
-تصنيف ماكدونالد :النظرية املنهج الضابطة ،والتفسيرية ،والناقدة.

6

3

تصنيف جالثهورن :نظريات ذات اتجاه تكوي ي ،وذات اتجاه قيمي ،وذاتاتجاه نحو املحتوى ،وذات اتجاه نحو العمليات.
تصنيف الرويلي :النظرية ألاكاديمية ،الاجتماعية ،إلادراكية ،إلانسانية.كيفية معالجة نظريات املنهج املدرس ي لعناصره
النظرية وعالقتها بالنموذج
الجهود السابقة في نظرية املنهج وتوجهات املستقبل
النظرية إلاسالمية للمنهج ،والاختالف في وجودها

1
2
1
2

 – 2مكونات املقرر (مجموع ساعات الاتصال في الفصل الدراس ي):
العملي  /امليداني  /التدريب التعاوني أو الامتياز لطلبة
املحاضرة
التخصصات الصحية
تتتتت
 34ساعة

2
4
2
4

أخرى
تت

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم لكل مجال من مجاالت التعلم املوضحة فيما يلي
يجب توضيح:
أ – امل ـ ـ ـ ـعــرف ــة

ً
 .1وصف املعرفة التي سيتم اكتسااها في املقرر :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يتعرف املفاهيم ألاساسية عن نظرية املنهج
يبين نظرية املنهج ،ووفائفها ،وأهميتها ،وخصائصها ،وبنيتها ،ومصادر بنائها .وطبيعتها وخصائصها
ً
يصف انعكاسات نظرية املنهج على الحياة والكون وإلانسان وأيضا على عناصر املنهج واملعلم واملتعلم.
معرفة عالقة نظرية املنهج بالنموذج.
يوضح الجهود السابقة في نظرية املنهج ،والجدل الدائر حولوجود نظرية إسالمية في املنهج أم ال؟ .
.2إسرراتيجيات التعليم (التدريس) املطلو استخدامها لتطوير تلك املعرفة
 التأمل الذاتي. التعلم التعاوني.41

 العصف الذه ي. املناقشة.3طرق تقييم املعرفة املكتسبة:
 الاختبارات التحريرية. البحوث. التقارير.ب – املهارات املعرفية (إلادراكية)
ً
.1املهارات املعرفية املطلو تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يحلل الكتابات السابقة حول نظرية املنهج ،والنظرية إلاسالمية في املنهج يربط بين املعارف املكتسبة والتطبيق العملي لهذه املعارف..2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات املعرفية:
 املناقشة. التعلم الذاتي. التعلم التعاوني..3طرق تقييم املهارات املعرفية املكتسبة:
 الاختبارات التحريرية. القراءة الناقدة. التقارير والبحوث.ج – مهارات العالقات البينية (الشخصية) واملسؤولية (إن وجدت)
.1وصف ملهارات العالقات الشرخصية مع آلاخرين ،والقدرة على تحمل املسؤولية املطلو تطويرها:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يتعاون مع زمالئه في املتطلبات الثنائية أو الجماعية للمقرر. يدير بعض حلقات النقاش في أثناء املحاضرة..2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات والقدرات:
 التعلم التعاوني. املناقشة. الحوار..3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات العالقات الشرخصية وقدرتهم على تحمل املسؤولية:
 تقويم ألاقران املناقشة الجماعية21

د – مهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية)( :أن وجدت)
.1وصف املهارات العددية ومهارات الاتصال املطلو تطويرها:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يوفف مهارات استخدام شبكة املعلومات. يكتسب مهارات البحث في مصادر املعلومات.2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات:
 املناقشة العروض العملية التعليم إلالكرروني.3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية):
 تحليل التقارير ومالحظة عروض الطلبة.هـ) املهارات الحركية (إن كانا مطلوبة)
.1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفس ي) املطلو تطويرها في هذا املجال:
ال يوجد
.2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات الحركية:
ال يوجد
.3طرق تقييم اكتسا الطلبة للمهارات الحركية:
ال يوجد

ا
رابعا) تحديد الجدول الزمني ملهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراس ي
رقم
التقييم

طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو اختبار
قصير ،أو مرروع جماعي ،أو اختبارفصلي .الخ

ألاسبوع املستحق

1
2
3
4

اختبار فصلي
بحوث وتقارير أسبوعية
التفاعل واملشاركة
الاختبار ال هائي

8
15
خالل الفصل
نهاية الفصل
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يسبة الدرجة إلى
درجة التقييم
النهائ
% 15
% 24
% 15
% 54

ا
خامسا) الدعم املقدم للطلبة
إلاجراءات أو الررتيبات املعمول اها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة وإلارشاد
ألاكاديمي للطالب املحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقا – الساعات املكتبية-الذي يتواجد فيه أعضاء
هيئة التدريس في ألاسبوع):
ً
الساعات املكتبية ( 2ساعتان أسبوعيا)
ا
سادسا) مصادرالتعلم
 – 1الكت الرئيسة املطلوبة:
 بوشامب ،جورج1987( .م) :نظرية املنهج (ترجمة :ممدوح سليمان وآخرون) .القاهرة :الدار العربيةللنشر والتوزيع.
 جالتهورن ،ألن أ1415( .هت) :قيادة املنهج (ترجمة :سالم سيد سالم وآخرون) ،الرياض :جامعة امللكسعود.
 -قالدة ،فؤاد2446( .م) .نظرية املنهج والنموذج الرربوي .مصر :مكتبة بستان املعرفة.

 – 6املراج ألاساسية:
 عبدهللا ،عبدالرحمن صالح1986( .م) .امل هاج املدرس ي أسسه وصلته بالنظرية الرربوية إلاسالمية.الرياض :مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات إلاسالمية.
 مدكور ،أحمد2413( .م) .نظريات املناهج الرربوية وفلسفتها .عمان :دار الفرقان . سعادة ،جودت أحمد1424( .هت) .املنهج املدرس ي املعاصر .عمان :دار الفكر. محمود ،صالح الدين عرفة2442( .م) .املنهج املدرس ي وألالفية الجديدة .القاهرة :دار القاهرة. موس  ،عبد الحكيم1418( .هت) .نظرية املنهج في ضوء واقع النظرية الرربوية. – 4املراج املوص ى بها (الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ)
 الرويلي ،موافق فواز1414( .هت) .دراسة تحليلية لكيفية معالجة نظريات املنهج املدرس ي لعناصره .مجلةجامعة امللك سعود "العلوم الرربوية" ،)2(2 ،ص ص.574-555
 – 4املواد إلالكررونية ومواقع إلانررنا  ...الخ:
 ال يوجد – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو ألاقراص املضغوطة أو املعايير املهنية أو
ألانظمة:
26

 ال يوجدا
سابعا) تقييم املقرر وعمليات التحسين:
.1إسرراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
 استبانات تقويم املقرر..2إلاسرراتيجيات ألاخرى املتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق ألاستاذ أو عن طريق القسم:
 تقويم ألاقران.3عمليات تحسين التعليم:
 التقويم الذاتي. املراجعة والتطوير املستمر للمقرر..4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة (مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة
تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو
الاختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس املقرر في مؤسسة تعليمية أخرى)
 التقويم التبادلي. تقويم ألاقران..5صف الررتيبات والرخطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسين:
 املالحظات التي يسجلها ألاساتذة في نهاية تدريس املقرر. سيمنارات القسم الرخاصة بمراجعة توصيف املقررات. -مقارنة التوصيف مع توصيف املقرر في البرامج املنافرة بجامعات اململكة.
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توصيف مقرر (املرروعات والاتجاهات املعاصرة في تطويراملناهج)
الكلية :الرربية
القسم :املناهج وطرق التدريس
ا
أوال) تحديد املقرر واملعلومات العامة
 1رقم ورمز املقرر 111 :نهج
 2الوحدات:

4

 – 3الفصل الدراس ي الذي سيتم تقديم هذا املقرر فيه :الرابع
 – 4املتطلبات السابقة لهذا املقرر (إن وجدت) نظرية املنهج
 – 5املتطلبات املصاحبة لهذا املقرر (إن وجدت)
 – 6مكان تدريس املقرر إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية
ا
ثانيا) ألاهداف :بعد تدريس املقرر يكون الطالب قادرا على:
تعرف الاتجاهات املرختلفة في تطوير املناهج.تحليل نماذج من املشروعات التطويرية للمناهجاستطالع التجار العربية املعاصرة في تطوير املناهج املدرسيةاستشراف مستقبل املناهج من خالل الدراسات املستقبليةتعرف بعض املشروعات الرخاصة بتطوير املناهج داخل اململكة.ا
ثالثا) وصف املقرر:
 – 1املواضيع املطلو بحوها
املوضوع
الاتجاهات املعاصرة في تطوير املناهج.
نماذج من املشروعات التطويرية للمناهج
املناهج من خالل الدراسات املستقبلية
التجار العربية املعاصرة في تطوير املناهج املدرسية
بعض املشروعات الرخاصة بتطوير املناهج داخل اململكة
 – 2مكونات املقرر (مجموع ساعات الاتصال في الفصل الدراس ي):
التدريب التعاوني
املحاضرة
 45ساعة
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عدد ألاسابيع
3
4
2
3
3

الوحدات
9
12
6
9
9
أخرى
-

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم لكل مجال من مجاالت التعلم املوضحة فيما يلي
يجب توضيح:
أ – امل ـ ـ ـ ـعــرف ــة
ً
-1وصف املعرفة التي سيتم اكتسااها في املقرر :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يصف الاتجاهات املرختلفة في تطوير املناهج.يوضح نماذج من املشروعات التطويرية للمناهجيعطى أمثلة من التجار العربية املعاصرة في تطوير املناهج املدرسية-2إسرراتيجيات التعليم (التدريس) املطلو استخدامها لتطوير تلك املعرفة
طريقة املحاضرة طريقة التعلم التعاوني.طريقة املشروعات.-3طرق تقييم املعرفة املكتسبة
الاختبارات.ب – املهارات املعرفية (إلادراكية)
ً
-1املهارات املعرفية املطلو تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يقارن توجهات املناهج في مراحل تطورها املرختلفة.يخطط مشروعات منهجية تخصصية-2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات املعرفية:
 طريقة املشروعات.-3طرق تقييم املهارات املعرفية املكتسبة:
 املشروعات.ج – مهارات العالقات البينية (الشخصية) واملسؤولية (إن وجدت)
-1وصف ملهارات العالقات الشرخصية مع آلاخرين ،والقدرة على تحمل املسؤولية املطلو تطويرها:
-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات والقدرات:
24

-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات العالقات الشرخصية وقدرتهم على تحمل املسؤولية:
د – مهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية)( :أن وجدت)
 -1وصف املهارات العددية ومهارات الاتصال املطلو تطويرها:
 -2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات:
 -3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية):
هـ ) املهارات الحركية (إن كانا مطلوبة)
 – 1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفس ي) املطلو تطويرها في هذا املجال:
 2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات الحركية:
 – 3طرق تقييم اكتسا الطلبة للمهارات الحركية:
ا
رابعا) تحديد الجدول الزمني ملهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراس ي
ألاسبوع املستحق
رقم
التقييم
طوال الفصل
مشاركة وعروض
1
8
اختبار قصير
2
15
مهام وتكليفات
3
نهاية الفصل
اختبار نهاية الفصل
4

نسبة درجة
التقييم
%15
%15
%24
%54

ا
خامسا) الدعم املقدم للطلبة
إلاجراءات أو الررتيبات املعمول اها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة وإلارشاد
ألاكاديمي للطالب املحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقا – الساعات املكتبية الذي يتواجد فيه أعضاء
هيئة التدريس في ألاسبوع):
ا
سادسا) مصادرالتعلم
22

 – 1الكت الرئيسة املطلوبة:
 الرخوالدة ،ناصر وإسماعيل ،يحي ( .)2411املناهج :أسسها ومداخلها الفكرية وتصميمها ومبادئ بنائهاوتطويرها .عمان :دار زمزم للنشر.
طعيمة ،رشدي أحمد وآخرون ( .)2411املنهج املدرس ي املعاصر .عمان :دار املسيرة للنشر والتوزيع. – 6املراج ألاساسية:
 الوكيل ،حلمي واملفتي ،دمحم ( .)2411أسس بناء املنهج وتنظيماتها ،عمان :دار املسيرة. مرعي ،توفيق والحيلة ،دمحم ( .)2411املناهج الرربوية الحديثة .عمان :دار املسيرة للنشر والتوزيع. – 4املراج املوص ى بها (الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ)
الرخليفة ،حسن جعفر (2446م) ،املنهج املدرس ي املعاصر املفهوم ،ألاسس ،املكونات ،التنظيمات ،مكتبةالرشد ،الرياض.
الدعيلج ،إبراهيم بن عبد العزيز (2447م) ،املناهج ،املكونات ،ألاسس ،التنظيمات ،التطوير ،دار
القاهرة ،القاهرة.
 سعادة ،جودت وإبراهيم ،عبد هللا ( .)2411املنهج املدرس ي .عمان :دار الفكر. – 3املواد إلالكترونية ومواق إلانترنت  ...الخ:
- March, C. J. (2004). Key Concepts for Understanding Curriculum. Routledge Falmer: London
and New York.
- Kelly, A. V. (2004). The curriculum Theory and Practice. SAGE Publications: London.
 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو ألاقراص املضغوطة أو املعايير املهنية أو
ألانظمة:
ا
سابعا) تقييم املقرر وعمليات التحسين:
 – 1إسرراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
 – 2إلاسرراتيجيات ألاخرى املتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق ألاستاذ أو عن طريق القسم:
 – 3عمليات تحسين التعليم:
 – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة
 – 5صف الررتيبات والرخطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسين:
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توصيف مقرر (إستراتيجيات حديثة في التدريس)
الكلية :الرربية
القسم :املناهج

ا
أوال) تحديد املقرر واملعلومات العامة
-1رقم ورمز املقرر:

 111نهج
6

-2الوحدات:

-3الفصل الدراس ي الذي سيتم تقديم هذا املقرر فيه :ألاول
-4املتطلبات السابقة لهذا املقرر (إن وجدت)
-5املتطلبات املصاحبة لهذا املقرر (إن وجدت)
-6مكان تدريس املقرر إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية
قاعات الدراسات العليا بكلية الرربية
ا
ثانيا) ألاهداف
ً
في نهاية دراسة املقرر يكون الطالب قادرا على:
.1أن يتعرف الطالب على:
−مفهوم النماذج البنائية واملعرفية وتطورها
−خصائص النماذج البنائية واملعرفية في عملية التعليم  /التعلم
−إسرراتيجيات ما وراء املعرفة
−إسرراتيجيات التعلم املب على الدماغ
.2أن يكتسب الطالب مهارات التدريس وفق النماذج البنائية واملعرفية
.3أن يكتسب الطالب اتجاهات إيجابية نحو استخدام النماذج البنائية واملعرفية في التدريس
ا
ثالثا) وصف املقرر
-1املوضوعات املطلو بحوها
عدد ألاسابي

املوضوع
21

الوحدات

النماذج البنائية واملعرفية (املفهوم والتطور)

2

4

خصائص النماذج البنائية واملعرفية في عمليتي التعليم  /التعلم

2

4

إلاسرراتيجيات البنائية في التدريس

3

6

إسرراتيجيات التعلم املب على عمل الدماغ

3

6

التدريس وفق إسرراتيجيات ما وراء املعرفة

3

6

إسرراتيجيات تنمية التعلم املنظم ذاتيا لدى املعلمين

2

4

-2مكونات املقرر (مجموع ساعات الاتصال في الفصل الدراس ي):
املحاضرة

العملي /امليداني /التدريب التعاوني أو الامتياز لطلبة
التخصصات الصحية

أخرى

34

-

-

-3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم ،يجب توضيح ما يتعلق بكل مجال من مجاالت التعلم آلاتي
ذكرها:

أ-املعرفة

ً
-1وصف املعرفة التي سيتم اكتسااها في املقرر :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يصف النموذج البنائي (مفهومه وتطوره) يوضح املمارسات البنائية في التدريسيصنف إسرراتيجيات ما وراء املعرفة وتطبيقاتها في التدريسيوضح إسرراتيجيات التعلم املب على الدماغيبين التعلم املنظم ذاتيا-2إسرراتيجيات التعليم (التدريس) املطلو استخدامها لتطوير تلك املعرفة
 املناقشة والحوار21

العصف الذه يالتعلم التعاوني املحاضرة النظرية-3طرق تقييم املعرفة املكتسبة
 تقييم بنائي كتابة تقاريراختبار نصفي تكليفات بإعداد خطط تدريسية وفق النموذج البنائيتكليفات بإعداد خطط تدريسية وفق النموذج املعرفياملهارات املعرفية (إلادراكية)ً
-1وصف املعرفة التي سيتم اكتسااها في املقرر :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يقررح خطط تدريسية وفق النموذج البنائي يصمم خطط تدريسية وفق إسرراتيجيات ما وراء املعرفةيخطط مواقف تدريسية وفق إسرراتيجيات التعلم املب على الدماغ-2إسرراتيجيات التعليم (التدريس) املطلو استخدامها لتطوير تلك املعرفة
 العروض العملية تعلم ألاقران لعب ألادوار إسرراتيجيات ما وراء املعرفة ( ،KWLالتساؤل الذاتي ،خرائط املفاهيم)،-3طرق تقييم املعرفة املكتسبة
تكليفات بإعداد خطط تدريسية وفق النموذج البنائيتكليفات بإعداد خطط تدريسية وفق النموذج املعرفينقد وتحليل خطط التدريس املعدة من قبل الزمالء11

ج-مهارات العالقات البينية (الشرخصية) واملسؤولية (إن وجدت)

-1وصف مهارات العالقات الشرخصية مع آلاخرين ،والقدرة على تحمل املسؤولية املطلو تطويرها:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يتعاون مع زمالئه في املتطلبات الثنائية أو الجماعية للمقرر يدير النقاش في مواقف تعلمية أثناء املحاضرة-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات والقدرات:
التعلم التعاوني. املناقشة. الحوار. التدريس التبادلي العصف الذه ي-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات العالقات الشرخصية وقدرتهم على تحمل املسؤولية:
 تقويم ألاقراناملناقشة الجماعيةالتقويم الذاتيد-مهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية) (إن وجدت):
ً
-1وصف املهارات العددية ومهارات الاتصال املطلو تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على
أن:
 يتواصل مع الزمالء وألاساتذة من خالل أدوات التواصل إلالكررونية يوفف إلانررنا في البحث عن النماذج البنائية واملعرفية وكيفية استخدامها في التدريس-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات:
11

 العروض العملية تدريس ألاقرانالتعليم إلالكرروني-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية):
املالحظة. الاختبار التحريريالتقويم الذاتي تقويم الزمالءهت-املهارات الحركية (إن كانا مطلوبة)
-1وصف املهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفس ي) املطلو تطويرها في هذا املجال :بعد الانتهاء من
ً
املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يقدم عرضا تدريسيا لنماذج البنائية واملعرفية أمام الزمالءيوفف مهارات الزيارات امليدانية املدرسية ومالحظة مدى تطبيق النماذج البنائية واملعرفية في الفصول-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات الحركية:
 العرض العمليتدريس ألاقران لعب الدور-3طرق تقييم اكتسا الطلبة للمهارات الحركية:
 تقييم ألاقران املالحظة إعداد ملف انجاز تقويم ألاداءا
رابعا) تحديد الجدول الزمني ملهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراس ي
16

ً
طبيعة مهمة التقييم( :مثال :مقالة ،أو اختبار
قصير ،أو مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي ....
أو غير ذلك)

ألاسبوع املستحق

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم ال هائي

1

املشاركة والحوار واملناقشة

طوال الفصل

%14

2

اختبار نصفي

8

% 14

3

إعداد خطط تدريسية

13

%15

4

إعداد تقارير وتقديم متطلبات

15

%15

5

اختبار نهائي

نهاية الفصل

% 54

رقم التقييم

ا
خامسا) الدعم املقدم للطالب
إلاجراءات أو الررتيبات املعمول اها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من اجل تقديم املشورة وإلارشاد
ألاكاديمي للطالب املحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقا – الساعات املكتبية الذي يتواجد فيها أعضاء هيئة
التدريس في ألاسبوع)
 الساعات املكتبية التواصل عبر البريد إلالكرروني. التواصل عبر الجوال والتطبيقات املتاحة عليها
سادسا) مصادر التعلم

-1الكتب الرئيسة املطلوبة:
إيريك جينسن  (2007):التعلم املب ي على العقل ،ترجمة مكتبة جرير ،الرياض ،مكتبة جرير.اريك جينسن  (2010):كيف نوفف أبحاث الدماغ في التعلم ،ترجمة مدارس الظهران ألاهلية ،ط ، 2الدمام ،دار الكتا الرربوي للنشر والتوزيع
حمدان دمحم على إسماعيل  (2010):املوهبة العلمية وأساليب التفكير ،نموذج لتعليم العلوم في ضوء التعليم البنائي املستند إلى املخ ،القاهرة ،دار الفكر العربي
-2املراجع ألاساسية:
14

-- Sigmund Tobias& Thomas M. Duffy(2009)، Constructivist Instruction, Routledge
-- Virginia Richardson(2005), Constructivist Teacher Education ,Taylor & Francis
-- MARY B. HOWES†& GEOFFREY O’SHEA( 2014 ), Human Memory A CONSTRUCTIVIST VIEW
-3املراجع املوص ي اها (الدوريات العلمية ،التقارير  ...الخ):
 املجالت العلمية لكليات الرربية بالجامعات السعودية مجلة جمعية املناهج املصرية-4املواد الاليكررونية ومواقع إلانررنا  ....الخ:
 ال يوجد-5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو ألاقراص املضغوطة أو املعايير املهنية أو ألانظمة:
 ال يوجدا
سابعا) تقييم املقرر وعمليات التحسين:

-1إسرراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعلم:
املناقشة والحوار مع الطال . مراجعة أعمال الطال استبانات تقويم املقرر-2إلاسرراتيجيات ألاخرى املتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق ألاستاذ أو عن طريق القسم:
 ملف الانجاز قواعد القياس تدوين املقاالت-3عمليات تحسين التعليم:
13

 التقويم الذاتي. املراجعة والتطوير املستمر للمقرر-4عمليات التحقق من مستويات انجاز الطلبة (مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة تدريس
مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو الاختبارات بصفة
دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس املقرر في مؤسسة تعليمية أخرى).
 تشكيل لجنة في القسم لتحليل نتائج الاختبارات والرد على شكاوى الطال إن وجدت-5صف الررتيبات والرخطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسين:
 تبادل الرخبرات مع أعضاء هيئة التدريس أصحا الرخبرة. تحليل نتائج الاختبار ال هائي. -مقارنة التوصيف مع توصيف املقرر في البرامج املنافرة بجامعات اململكة
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توصيف مقرر (تحليل املناهج الدراسية)
الكلية:

الرربية

القسم:
ا
أوال) تحديد املقرر واملعلومات العامة
 -1رقم ورمزاملقرر:
-6الوحدات:

املناهج
 116نهج
4

 – 4الفصل الدراس ي الذي سيتم تقديم هذا املقرر فيه :الثالث
 – 3املتطلبات السابقة لهذا املقرر (إن وجدت) :املناهج املقارنة
 – 4املتطلبات املصاحبة لهذا املقرر (إن وجدت)
 – 2مكان تدريس املقرر إن لم يكن في املقرالرئيس للمؤسسة التعليمية:
ا
ً
ثانيا) ألاهداف :في نهاية دراسة املقرر إن يكون الطالب قادرا على إن:
يوضح مفهوم تحليل املحتوى وخصائصه.يبين خطوات تحليل املحتوى.يشرح استخدامات تحليل املحتوى.يحلل أحد املناهج الدراسية في ضوء معيار معين.يوفف التحليل الكمي والكيفي في تحليل املناهج.يعرض نماذج الدراسات في تحليل املحتوى.يقيم تحليل املحتوى كأحد أساليب املنهج الوصفي.ا
ثالثا) وصف املقرر:
 – 1املواضي املطلوب بحثها
عدد ألاسابي
املوضوع
2
مفهوم تحليل محتوى املناهج وخصائصه
2
خطوات تحليل محتوى املناهج ومجاالته
استخدامات تحليل املحتوى
2
2
تحليل محتوى أحد املناهج في ضوء معيار معين
2
يوفف التحليل الكمي والكيفي في تحليل املناهج
نماذج الدراسات في تحليل املحتوى
3
12

الوحدات
6
6
6
6
6
9

تقييم تحليل املحتوى كأحد أساليب املنهج الوصفي

2

 – 6مكونات املقرر (مجموع ساعات الاتصال في الفصل الدراس ي):
العملي  /امليداني  /التدريب التعاوني أو الامتياز
املحاضرة
لطلبة التخصصات الصحية
 34ساعة

6
أخرى
-

 – 4تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم لكل مجال من مجاالت التعلم املوضحة فيما يلي
يج توضيح:
أ – امل ـ ـ ـ ـعــرف ــة
ً
وصف املعرفة التي سيتم اكتسابها في املقرر :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يوضح مفهوم تحليل املحتوى وخصائصه.يذكر خطوات تحليل املحتوى.يحدد استخدامات تحليل املحتوى.يصف نماذج الدراسات في تحليل املحتوى.إستراتيجيات التعليم (التدريس) املطلوب استخدامها لتطويرتلك املعرفة
-

املحاضرة.
املناقشة.
التعلم التعاوني.
التعلم الفردي إلارشادي.
ورشة العمل.
طرق تقييم املعرفة املكتسبة

 ألاسئلة الشفهية.ألاعمال التي ينفذها الطال .الاختبارات التحريرية.ب – املهارات املعرفية (إلادراكية) املهارات املعرفية املطلو تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب
ً
قادرا على أن:
يحلل أحد املناهج املدرسية في ضوء معيار معين.يستخلص نتائج تحليل أحد املناهج.11

-

يقيم تحليل املحتوى كأحد أساليب املنهج الوصفي.

إستراتيجيات التعلم املستخدمة في تطويراملهارات املعرفية:
التعليم الفردي إلارشادي.التعلم التعاوني.التطبيقات العلمية. ورش العمل في أثناء املحاضرات.طرق تقييم املهارات املعرفية املكتسبة:
تقييم أعمال الطال .ألاسئلة الشفهية.الاختبارات التحريرية.ج – مهارات العالقات البينية (الشخصية) واملسؤولية (إن وجدت)
 .1وصف ملهارات العالقات الشرخصية مع آلاخرين ،والقدرة على تحمل املسؤولية املطلو تطويرها:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يكتسب مهارات التعاون مع زمالئه في انجاز بعض املهام. يوفف أساليب التعلم الذاتي في تنمية قدراته املتصلة باملقرر.يلرزم باألمانة العملية فيما ينجزه من مهام. .6إستراتيجيات التعليم املستخدمة في تطويرهذه املهارات والقدرات:
 املناقشة. التعليم التعاوني. العصف الذه ي. التطبيق العملي. .4طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل املسؤولية:
 مالحظة الطلبة في اثناء دراسة املقرر. تقييم أعمال الطلبة. املناقشات مع الطال في بعض قضايا املقرر.د – مهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية)( :أن وجدت)
11

ً
وصف املهارات العددية ومهارات الاتصال املطلوب تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا
على أن:
 يوفف املهارات في عرض تقديمي لنتائج تحليل أحد املقررات في جداول مناسبة لهذا. يستخدم تقنية املعلومات في اكتسا بعض جوانب املتعلم املرتبطة باملقرر.ً
 يعالج نتائج تحليل أحد املقررات إحصائيا.إستراتيجيات التعليم املستخدمة في تطويرهذه املهارات:
املحاضرة واملناقشة.التعلم التعاوني.التعليم الفردي إلارشادي.ورشة العمل.طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية):
 ألاسئلة الشفهية. ألاسئلة التحريرية. تكليف الطال ببعض املهام.هـ) املهارات الحركية (إن كانا مطلوبة)
 – 1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منرأ نفس ي) املطلوب تطويرها في هذا املجال:
 6إستراتيجيات التعلم املستخدمة في تطويراملهارات الحركية :ال ينطبق
 – 4طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية :ال ينطبق
ا
رابعا) تحديد الجدول الزمني ملهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراس ي
ألاسبوع
طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو اختبار
رقم
املستحق
التقييم قصير ،أو مرروع جماعي ،أو اختبارفصلي ...الخ
8
اختبار قصير
1
مستمر
مشاركة وتكليفات
2
15
ملف انجاز
3
نهاية الفصل
اختبار نهائي
4
ا
خامسا) الدعم املقدم للطلبة
11

يسبة الدرجة إلى
درجة التقييم النهائ
% 15
% 15
% 24
% 54

إلاجراءات أو الررتيبات املعمول اها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة وإلارشاد
ألاكاديمي للطالب املحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقا – الساعات املكتبية الذي يتواجد فيه أعضاء
هيئة التدريس في ألاسبوع):
 2ساعة أسبوعيا ساعات مكتبية.الاتصال بالطال تليفونيا وعبر إلانررنا.لقاء الطال ساعتين في منتصف الفصل الدراس ي.ا
سادسا) مصادرالتعلم
 – 1الكت الرئيسة املطلوبة:
طعيمة احمد رشدي ( )2448تحليل املحتوى في العلوم إلانسانية .القاهرة :دار الفكر العربيالهاشمي ،عبد املحسن; وعطية ،محسن علي ( :)2411تحليل مضمون املناهج الدراسية ،دار صفاءللطباعة والنشر.
حسين ،سمير ( :)1983تحليل املضمون ،عالم الكتب ،القاهرة – 2املراجع ألاساسية:
أحمد ،شكري سيد; والحمادي ،عبد هللا دمحم ( :)1987منهجية أسلو تحليل املضمون وتطبيقاته فيالرربية ،مركز البحوث الرربوية ،جامعة قطر.
دمحم ،وائل عبد هللا; وعبد العظيم ،ريم أحمد ( :)2412تحليل محتوى املنهج في العلوم إلانسانية ،داراملسيرة :ألاردن.
 – 3املراجع املوص اها (الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ)
الهاشمي ،عبد املحسن; وعطية ،محسن علي ( :)2411تحليل مضمون املناهج الدراسية ،دار صفاءللطباعة والنشر.
مجلة العلوم الرربوية والنفسية ،جامعة القصيم ،بريدة.مجلة دراسات في املناهج وطرق التدريس ،الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ،القاهرة.مجلة طيبة للعلوم الرربوية ،جامعة طيبة ،املدينة املنورة. – 4املواد إلالكررونية ومواقع إلانررنا  ...الخ:

 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو ألاقراص املضغوطة أو املعايير املهنية أو
ألانظمة:
11

ا
سابعا) تقييم املقرر وعمليات التحسين:
 – 1إستراتيجيات الحصول على نتائج الطال وفعالية التعليم:
 مناقشات الطال اثناء املحاضرات. تقييم ألاعمال التي ينجزها الطال . الاختبارات التحريرية. – 6إلاستراتيجيات ألاخرى املتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق ألاستاذ أو عن طريق القسم:
 لقاء الطال في نهاية الفصل ومناقشتهم فيما درسوه. إتاحة الفرصة للطال لالجتماع مع رئيس القسم ومناقشته فيما درسوه. – 4عمليات تحسين التعليم:
 تطوير محتوى املقرر. تطوير أساليب تنفيذ املقرر. تطوير أساليب تعلم الطال . – 3عمليات التحقق من مستويات إنجازالطلبة
 – 4صف الترتيبات والخطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسين:
تطبيق استبانة على الطال في نهاية الفصل الدراس ي لتعرف على آرائهم في املقرر.تطير املقرر في ضوء آراء الطال .-تطوير املقرر في ضوء نتائج تقييم تعلمهم.

11

توصيف مقرر (التنمية املهنية للمعلم)
الكلية :الرربية
القسم :املناهج
ا
أوال) تحديد املقرر واملعلومات العامة
 1رقم ورمز املقرر 713 :نهج
 2الوحدات:

4

 – 3الفصل الدراس ي الذي سيتم تقديم هذا املقرر فيه :الثاني
 – 4املتطلبات السابقة لهذا املقرر (إن وجدت)
 – 5املتطلبات املصاحبة لهذا املقرر (إن وجدت)
 – 6مكان تدريس املقرر إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية
ا
ً
ثانيا) ألاهداف :يتوقع في نهاية تدريس هذا املقرر إن يكون الطالب قادرا على إن:
يعرف مفهوم التنمية املهنية وألاكاديمية للمعلم في املناهج وطرق التدريسيعدد دواعي التنمية املهنية وألاكاديمية للمعلم.يلرخص أساليب التنمية املهنية وألاكاديمية للمعلميشرح دور أساليب النمو الذاتي في املناهج وطرق التدريسيشرح أسس التنمية املهنية وألاكاديمية للمعلم في املناهجيوضح نماذج برامج تدريب املعلم في مجال املناهج وطرق التدريس .وأساليب التطور املنهييعرض الاتجاهات الحديثة في التطور املنهي :التدريس التأملي ،مجتمعات التعلم املهنية ،املعلم كباحث،املعلم والاقتصاد املعرفي......
ً
يعد برنامجا لتدريب املعلم على الاتجاهات الحديثة في التدريسا
ثالثا) وصف املقرر:
 – 1املواضيع املطلو بحوها
عدد ألاسابيع الوحدات
املوضوع
3
1
مفهوم التنمية املهنية للمعلم ومجاالته في املناهج وطرق التدريس
دواعي التنمية املهنية وألاكاديمية للمعلم

1

3

أساليب التنمية املهنية وألاكاديمية للمعلم

2

6

16

تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلم في املناهج وطرق التدريس
التعلم الذاتي ودوره في التنمية املهنية ونماذج برامج املناهج وطرق التدريس
تدريب املعلم وأساليب التطور املنهي

2
1
1

6
3
3

أسس التنمية املهنية وألاكاديمية للمعلم في املناهج
الاتجاهات الحديثة في التطور املنهي :التدريس التأملي ،مجتمعات التعلم
املهنية ،املعلم كباحث ،املعلم والاقتصاد املعرفي......
إعداد برامج لتدريب املعلم على الاتجاهات الحديثة في التدريس

1
4

3
12

2

6

 – 2مكونات املقرر (مجموع ساعات الاتصال في الفصل الدراس ي):
العملي  /امليداني  /التدريب التعاوني أو الامتياز لطلبة
املحاضرة
التخصصات الصحية
تتتتتتتتتتتتتتتتتت
 45ساعة

أخرى
تتتتتتتتتتت

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم لكل مجال من مجاالت التعلم املوضحة فيما يلي
يجب توضيح:
أ – امل ـ ـ ـ ـعــرف ــة
ً
وصف املعرفة التي سيتم اكتسااها في املقرر :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يعرف مفهوم التنمية املهنية وألاكاديمية للمعلم ومبرراته.يبين أساليب التنمية املهنية والعلمية للمعلم في املناهج وطرق التدريس.يعدد دواعي التنمية املهنية وألاكاديمية للمعلم.يشرح أسس التنمية املهنية وألاكاديمية للمعلم.يوضح دور النمو الذاتي في التنمية املهنية للمعلم في املناهج وطرق التدريس.يشرح نماذج برامج تدريب املعلم في املناهج وطرق التدريس.يلرخص أساليب تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلم في املناهج وطرق التدريس.يبين الاتجاهات الحديثة في برامج التنمية املهنية للمعلم في املناهج وطرق التدريس.إسرراتيجيات التعليم (التدريس) املطلو استخدامها لتطوير تلك املعرفة
-

املحاضرة.
املناقشة.
التعلم الجماعي .
التعلم الذاتي.
14

 التطبيقات العلمية.طرق تقييم املعرفة املكتسبة
 ألاسئلة الشفهية.الاختبارات التحريرية.تقييم ما ينجزه الطال من أعمال.ب – املهارات املعرفية (إلادراكية)
ً
املهارات املعرفية املطلو تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يعد أحد أساليب تحديد الاحتياجات التدريبية للمعلم.يقيم أحد برامج تدريب املعلم في تخصصه.يعد أحد برامج التنمية املهنية والعلمية للمعلمين في تخصصه.إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات املعرفية:
املناقشة.التعلم الفردي إلارشادي.التعلم التعاوني.التطبيقات العلمية.طرق تقييم املهارات املعرفية املكتسبة:
الاختبارات التحريرية.تقييم ما ينجزه الطلبة من أعمال.ج – مهارات العالقات البينية (الشخصية) واملسؤولية (إن وجدت)
-1وصف ملهارات العالقات الشرخصية مع آلاخرين ،والقدرة على تحمل املسؤولية املطلو تطويرها:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يتعاون مع زمالئه في انجاز بعض املهام. يتحمل مسؤولية تعلمه الذاتي أثناء دراسته. يلرزم باملعايير ألاخالقية في أثناء املحاضرات وفي انجازه للمهام التي تطلب منه.-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات والقدرات:
 املناقشة. التعلم التعاوني.13

 حل املشكالت.-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات العالقات الشرخصية وقدرتهم على تحمل املسؤولية:
 يالحظه الطلبة في اثناء املحاضرات. تقييم ما ينجزه الطال من أعمال. ألاسئلة الشفهية.د – مهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية)( :إن وجدت)
ً
-1وصف املهارات العددية ومهارات الاتصال املطلو تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا
على أن:
 يعبر عن أفكاره باللغة العربية بطريقة صحيحة. يوفف أساليب التعلم الذاتي في تنمية قدراته. يستخدم ألاساليب إلاحصائية في تحليل بعض جوانب املقرر.-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات:
املحاضرة.املناقشة. التعلم التعاوني.-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية):
 ألاسئلة التحريرية. تقييم انجاز الطال لبعض املهام.هـ) املهارات الحركية (إن كانا مطلوبة)
 – 1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفس ي) املطلو تطويرها في هذا املجال:
 2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات الحركية:
 – 3طرق تقييم اكتسا الطلبة للمهارات الحركية:
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ا
رابعا) تحديد الجدول الزمني ملهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراس ي
ألاسبوع
طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو اختبار قصير،
رقم
املستحق
أو مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي ...الخ
التقييم
طوال الفصل
املشاركة في املحاضرات
1
طوال الفصل
انجاز بعض املهام
2
8
اختبار تحريري قصير
3
اختبار تحريري
نهاية الفصل
4

نسبة الدرجة إلى
درجة التقييم ال هائي
%15
%15
%24
%54

ا
خامسا) الدعم املقدم للطلبة
إلاجراءات أو الررتيبات املعمول اها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة وإلارشاد
ألاكاديمي للطالب املحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقا – الساعات املكتبية الذي يتواجد فيه أعضاء
هيئة التدريس في ألاسبوع):
 2ساعة مكتبية أسبوعيا.لقاء متعددة مع الطال طوال الفصل.الاتصال التليفوني وإلالكرروني بالطال .ا
سادسا) مصادرالتعلم
 – 1الكتب الرئيسة املطلوبة:
إبراهيم ،دمحم عبد الرزاق ( )2447منظومة تكوين املعلم في ضوء الجودة الشاملة ط( )2عمان :دار الفكرزايد ،نبيل ( )1994النمو الشرخص ي واملنهي للمعلم .القاعدة :دار املعارفالسعيد ،سعيد دمحم ،صالح هدى دمحم )2448( ،تدريب معلمي بتعليم الكبار بالوطن العربي في ضوءالكفايات دليل مرجعي .تونس :املنظمة العربية للرربية والثقافة والعلوم.
 – 2املراجع ألاساسية:
ضحاوي ،بيومي دمحم .وحسين ،سالمه عبد العظيم ( )2449التنمية املهنية للمعلمين مدخل جديد نحوإصالح التعليم .القاهرة :دار الفكر العربي.
عبد السميع مصطفى ،وحوالة سهير دمحم )2445( .إعداد املعلم وتدريبه .عمان دار الفكر.عبد العزيز ،صفاء ،وعبد العظيم سالمه( )2447إدارة الفصل وتنمية املعلم .إلاسكندرية :دار الجامعةالجديدة.
 – 3املراجع املوص اها (الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ)
 مجلة دراسات في املناهج وطرق التدريس. تقارير مؤتمرات بعض الجهات العلمية في اململكة عن إعداد املعلم وتدريبه.12

 – 4املواد إلالكررونية ومواقع إلانررنا  ...الخ:
 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو ألاقراص املضغوطة أو املعايير املهنية أو
ألانظمة:
ا
سابعا) تقييم املقرر وعمليات التحسين:
 – 1إسرراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
 املناقشة في أثناء املحاضرات. تقييم أعمال الطال . اختبار تحريري. – 2إلاسرراتيجيات ألاخرى املتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق ألاستاذ أو عن طريق القسم:
 لقاءات فردية مع بعضهم ومناقشتهم في مفردات املقرر. تطبيق استبانة عليهم في نهاية الفصل. – 3عمليات تحسين التعليم:
 تطوير مفردات املقرر في ضوء نتائج عملية التقييم. تطوير أساليب تنفيذ املقرر. تطوير أساليب تقييم تعلم الطال . – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة (مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة
تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو
الاختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس املقرر في مؤسسة تعليمية أخرى)
فحص بعض إجابات الطال في اختبار منتصف الفصل وتبادلها مع أحد الزمالء.مناقشة الطال في إجاباتهم في اختبار منتصف الفصل. – 5صف الررتيبات والرخطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسين:
تعديل موضوعات املقرر في ضوء استجابات الطال .إعادة النظر في أساليب تنفيذ املقرر.-تحديد الاحتياجات الفعلية للطال فيما يختص باملقرر.
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توصيف مقرر (قاعة بحث)
الكلية :التربية
القسم :املناهج وطرق التدريس

ا
أوال) تحديد املقرر واملعلومات العامة
 1رقم ورمز املقرر 714 :نهج
 2الوحدات:

4

 – 3الفصل الدراس ي الذي سيتم تقديم هذا املقرر فيه :الثالث
 – 4املتطلبات السابقة لهذا املقرر (إن وجدت) :إحصاء استداللي متقدم
 – 5املتطلبات املصاحبة لهذا املقرر (إن وجدت)
 – 6مكان تدريس املقرر إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية
ا
ً
ثانيا) ألاهداف :يتوق في نهاية تدريس هذا املقرر أن يكون الطالب قادرا على أن
 يوضح خصائص الاتجاهات الحديثة في املناهج وطرق التدريس. يعرض نماذج لبحوث تمثل الاتجاهات الرربوية الحديثة في املناهج وطرق التدريس.يكتب قائمة بالجمعيات العلمية (العربية وألاجنبية) في املناهج وطرق التدريس.يعرض لنماذج بحوث كمية وكيفية ومختلطة في مجال املناهج وطرق التدريس.يصمم أحد بحوث الفعل.يصمم بعض البحوث في مجال املناهج وطرق التدريس في ضوء معيار معين.يعد خطة بحث للتسجيل لدرجة الدكتوراه.ا
ثالثا) وصف املقرر:
 – 1املواضيع املطلو بحوها
عدد ألاسابيع الوحدات
املوضوع
6
2
خصائص الاتجاهات الحديثة في بحوث املناهج وطرق التدريس
6
2
نماذج لبحوث حديثة في مجال املناهج وطرق التدريس
9
3
الجمعيات العلمية في مجال املناهج وطرق التدريس
6
2
البحوث الكمية والكيفية واملرختلطة في مجال املناهج
3
2
بحوث الفعل في مجال املناهج
6
2
إعداد خطة بحث للتسجيل
11

تقييم البحوث في مجال املناهج وطرق التدريس
 – 2مكونات املقرر (مجموع ساعات الاتصال في الفصل الدراس ي):
العملي  /امليداني  /التدريب التعاوني أو الامتياز لطلبة التخصصات الصحية
املحاضرة
 34ساعة
2

6
أخرى
-

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم لكل مجال من مجاالت التعلم املوضحة فيما يلي
يجب توضيح:
أ – امل ـ ـ ـ ـعــرف ــة
ً
-1وصف املعرفة التي سيتم اكتسااها في املقرر :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يحدد خصائص الاتجاهات الحديثة في مجال املناهج وطرق التدريسيصف نماذج لبحوث حديثة في مجال املنهج وطرق التدريسيعدد الجمعيات العلمية في مجال املنهج وأنشطتها العلميةيميز بين البحوث الكمية والكيفية واملرختلطةيوضح املقصود ببحوث الفصل وأهمهايحدد خصائص البحث الرربوي الجيد-2إسرراتيجيات التعليم (التدريس) املطلو استخدامها لتطوير تلك املعرفة
 املحاضرة املناقضة حل املشكالت-3طرق تقييم املعرفة املكتسبة
 ألاسئلةالاختبارات التحريريةتقييم ألاعمال التي ينجزها الطالب – املهارات املعرفية (إلادراكية)

ً
-1املهارات املعرفية املطلو تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:

يلرخص خصائص الاتجاهات الحديثة في مجال الناهج وطرق التدريسيفاضل بين البحوث الكمية والكيفيةيخطط ألحد بحوث الفصليقيم البحوث الحديثة في مجال املناهج وطرق التدريس11

يقررح خطة بحث للتسجيل لدرجة الدكتوراه-2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات املعرفية:
املحاضرةاملناقشةالتطبيقات العلمية-3طرق تقييم املهارات املعرفية املكتسبة:
تقييم أعمال الطالالاختبارات التحريريةج – مهارات العالقات البينية (الشخصية) واملسؤولية (إن وجدت)
-1وصف ملهارات العالقات الشرخصية مع آلاخرين ،والقدرة على تحمل املسؤولية املطلو تطويرها:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يشررة في أحد الجمعيات العلمية في مجال املنهجً
ينشر بحثا في أحد املجالت العلمية يشارة زمالءه في إعداد ألاعمال يلرزم بمعايير البحث العلمي فيما ينجزه من أعمال-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات والقدرات:
 املناقشة التعلم التعاوني التعلم باالكتشاف التعليم الفردي إلارشادي-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات العالقات الشرخصية وقدرتهم على تحمل املسؤولية:
 ألاسئلة الشفهية الاختبارات التحريرية تقييم ما ينجزه الطال من أعمال مالحظة الطال اثناء املحاضراتد – مهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية)( :أن وجدت)
11

-1وصف املهارات العددية ومهارات الاتصال املطلو تطويرها:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يتواصل مع أحد الجمعيات العلمية يوفف تقنية املعلومات في إعداد بحث ما يستخدم ألاساليب إلاحصائية املناسبة لبحث ما-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات:
املناقشةالتطبيقات العلميةورشة العمل خالل املحاضرات-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية):
 ألاسئلة الشفهية الاختبارات التحريرية تقييم ما ينجزه الطال من أعمالهـ) املهارات الحركية (إن كانا مطلوبة)
 – 1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفس ي) املطلو تطويرها في هذا املجال:
 2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات الحركية:
 – 3طرق تقييم اكتسا الطلبة للمهارات الحركية:
ا
رابعا) تحديد الجدول الزمني ملهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراس ي
ألاسبوع
طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو اختبار قصير،
رقم
املستحق
أو مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي ...الخ
التقييم
طوال الفصل
مشاركات الطال اثناء املحاضرات
1
8
اختبار منتصف الفصل
2
15
ما ينجزه الطال من أعمال
3
نهاية الفصل
اختبار نهاية الفصل
4
ا
خامسا) الدعم املقدم للطلبة
11

نسبة الدرجة إلى
درجة التقييم ال هائي
%15
%24
%15
%54

إلاجراءات أو الررتيبات املعمول اها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة وإلارشاد
ألاكاديمي للطالب املحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقا – الساعات املكتبية الذي يتواجد فيه أعضاء
هيئة التدريس في ألاسبوع):
عدد  2ساعة أسبوعيا ساعات مكتبيةلقاءات دورية مع الطال ملناقشتهم فيما يدرسونا
سادسا) مصادرالتعلم
 – 1الكتب الرئيسة املطلوبة:
قنديل شريف ( .)2414الكتابة العلمية .القاهرة .الهيئة العامة لقصور الثقافة.أبو عالم ،رجاء محمود .)2447( .مناهج البحث في العلوم النفسية والرربوية .القاهرة .دار النشرللجامعات.
إبراهيم ،عبد هللا سليمان .)1997( .كيف تعد خطة بحث .الزقازيق :مكتبة عرفات – 2املراجع ألاساسية:
 Neuman,W.L.,(2000).social resrarch Methods:qulatative and quntative approaches.(4thed).Boston:allyn and Bocon
العبد الكريم ،راشد بن حسين ( .)2411البحث النوعي في الرربية .الرياض :جامعة امللك سعود. – 3املراجع املوص اها (الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ)
 دراسات في املناهج وطرق التدريس .الجمعية املصرية للمناهج القاهرة املجلة الرربية .جامعة طيبة :املدينة املنورة – 4املواد إلالكررونية ومواقع إلانررنا  ...الخ:
http://www.tandf.uk/journals/tf/09518398.html
 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو ألاقراص املضغوطة أو املعايير املهنية أو
ألانظمة:
ا
سابعا) تقييم املقرر وعمليات التحسين:
 – 1إسرراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
 املناقشات أثناء املحاضرات16

 املقابالت الفردية للطال تحليل إجابات الطال في اختبار منتصف الفصل – 2إلاسرراتيجيات ألاخرى املتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق ألاستاذ أو عن طريق القسم:
 مناقشة الطال فيما ينجزون من أعمال إتاحة الفرصة للطال للقاءات مع الطال ومناقشتهم عن املقرر – 3عمليات تحسين التعليم:
 تطوير محتوى املقرر تطوير أساليب تنفيذ املقرر وأساليب تقويمية – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة (مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة
تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو
الاختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس املقرر في مؤسسة تعليمية أخرى)
اختيار بعض أوراق إجابات الطال في اختبار ألاعمال الفصلية وإعطائها ألحد الزمالء لإلعادة تصحيحها
 – 5صف الررتيبات والرخطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسين:
تطبيق استبانة على الطال في نهاية الفصلفيما يختص بموضوعات املقرر وأساليب تنفيذهتحليل إجابات الطال في اختبار نهاية الفصل الدراس ي-تطوير محتوى املقرر وأساليب تنفيذه مع ضوء ما سبق.
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توصيف مقرر (تطبيقات في طرق التدريس العامة)
الكلية:

التربية

املناهج وطرق التدريس
القسم:
ا
أوال) تحديد املقرر واملعلومات العامة
 114نهج
 1رقم ورمز املقرر:
 2الوحدات:

6

 – 3الفصل الدراس ي الذي سيتم تقديم هذا املقرر فيه :الثالث
 – 4املتطلبات السابقة لهذا املقرر (إن وجدت) :إستراتيجيات حديثة في التدريس  711نهج
 – 5املتطلبات املصاحبة لهذا املقرر (إن وجدت)
 – 6مكان تدريس املقرر إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية
ا
ً
ثانيا) ألاهداف :يتوقع في نهاية تدريس هذا املقرر إن يكون الطالب قادرا على أن:
يوضح مفهوم نماذج التدريس ويعطى أمثلة لها.يطبق أفكار النظرية البنائية في نماذج تدريسيةيطبق طرق تدريس ما وراء املعرفة.يعدد طرق تدريس النظرية الذكاءات املتعددةيطبق أفكار نظرية الذكاءات املتعددة في التدريسيستخدم طرق تنمية القيم في التدريس.يخطط التنمية القدرة على اتخاذ القرار لدى التالميذ.يلرخص إسرراتيجيات التعليم النشط.نماذج لتدريس مقرر ،ما وإحدى وحداتهيقيم أساليب وطرق التدريس الشائعة باملدارس.ا
ثالثا) وصف املقرر:
 – 1املواضيع املطلو بحوها
عدد ألاسابيع
املوضوع
1
نماذج التدريس
2
النظرية البنائية ونماذجها التدريسية
2
تطبيقات على إسرراتيجيات ما وراء املعرفة
13

الوحدات
2
4
4

تطبيقات على نظرية الذكاءات املتعددة في التدريس
نماذج تطبيقية لطرق تنمية القيم في التدريس
نماذج تطبيقية لطرق تنمية مهارات اتخاذ القرار
نماذج تطبيقية لطرق ونماذج التعلم النشط
نماذج وأمثلة نقدية لطرق التدريس الشائعة باملدارس
نماذج تطبيقية لطرق تدريس أحد املقررات وأحدي وحداته

2
1
1
2
2
2

 – 6مكونات املقرر (مجموع ساعات الاتصال في الفصل الدراس ي):
العملي  /امليداني  /التدريب التعاوني أو الامتياز لطلبة
املحاضرة
التخصصات الصحية
 34ساعة

4
2
2
4
4
4

أخرى
-

 – 4تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم لكل مجال من مجاالت التعلم املوضحة فيما يلي
يج توضيح:
أ – امل ـ ـ ـ ـعــرف ــة
ً
وصف املعرفة التي سيتم اكتسابها في املقرر :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يوضح مفهوم نماذج التدريس يلرخص أسس النظرية البنائية ونماذجها التدريسية يحدد الطرق التدريسية ملا وراء املعرفة يوضح التطبيقات التدريبية لنظرية الذكاءات املتعددة يصف طرق تنمية القيم يلرخص خطوات تنمية مهارات اتخاذ القرار لدى التالميذيحدد إسرراتيجيات التعلم النشط يصف اجراءات تدريس إحدى وحدات مقرر ماإسرراتيجيات التعليم (التدريس) املطلو استخدامها لتطوير تلك املعرفة
 املناقشة التعلم التعاوني التطبيقات العملية العصف الذه يالعروض التقديمية14

طرق تقييم املعرفة املكتسبة
 ألاسئلة الشفهيةالاختبارات التحريريةتقييم أعمال الطالاملقابالت الفردية مع الطالب – املهارات املعرفية (إلادراكية) املهارات املعرفية املطلو تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون
ً
الطالب قادرا على أن:
يقيم النماذج التدريسية للنظرية البنائيةً
يخطط أحد الدروس وفقا إلسرراتيجيات ما وراء املعرفةيقررح أساليب لتنمية إحدى القيم لدى التالميذً
 يخطط بعض الدروس وفقا إلحدى إسرراتيجيات التعلم النشطينقد إسرراتيجيات التدريس الشائعة في املدارس يصمم خطة لتدريس أحد املقررات وإحدى وحداتهإستراتيجيات التعلم املستخدمة في تطويراملهارات املعرفية:
املحاضرةاملناقشةالتعلم التعاوني دراسة العمل اثناء املحاضرة العصف الذه ي حل املشكالتطرق تقييم املهارات املعرفية املكتسبة:
ألاسئلة الشفهيةالاختبارات التحريريةتقييم ألاعمال التي يتخذها الطالج – مهارات العالقات البينية (الشخصية) واملسؤولية (إن وجدت)
وصف ملهارات العالقات الشخصية م آلاخرين ،والقدرة على تحمل املسؤولية املطلوب تطويرها:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يعمل مع زمالئه في التخطيط لتدريس مقرر وأحدي وحداته يتحمل مسؤولية انجاز بعض ألاعمال خالل دراسة املقرر12

 يكتسب مهارات التعلم الذاتي املرتبطة باملقرر يقررح بعض الحلول لتطوير التدريس باملدارسإستراتيجيات التعليم املستخدمة في تطويرهذه املهارات والقدرات:
حل املشكالتالعصف الذه يالعمل في مجموعاتطرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل املسؤولية:
ألاسئلة الشفهيةالاختبارات التحريريةتكليف الطال بعدد من املهام املرتبطة باملقررد – مهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية)( :أن وجدت)
وصف املهارات العددية ومهارات الاتصال املطلوب تطويرها:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يتواصل ببعض املسؤولين عن التعلم لتعرف واقع التعليم باملنطقة يوفف إلانررنا ومصادر التعلم املرختلفة في جمع املعلومات املرتبطة باملقرريتواصل باللغة العربية بطريقة صحيحةإستراتيجيات التعليم املستخدمة في تطويرهذه املهارات:
التعلم الفردي إلارشاديدراسة العمل خالل املحاضراتطرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية):
ألاسئلة الشفهيةمالحظة الطال اثناء املحاضراتتقييم املهام التي ينجزها الطالهـ) املهارات الحركية (إن كانا مطلوبة)

11

 – 1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفس ي) املطلو تطويرها في هذا املجال:
 2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات الحركية :ال ينطبق
 – 3طرق تقييم اكتسا الطلبة للمهارات الحركية :ال ينطبق
ا
رابعا) تحديد الجدول الزمني ملهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراس ي
ألاسبوع
طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو اختبار
رقم
املستحق
التقييم قصير ،أو مرروع جماعي ،أو اختبارفصلي ...الخ
طوال الفصل
مشاركة وتكليفات
1
8
اختبار قصير
2
15
ملف انجاز
3
نهاية الفصل
اختبار نهائي
4

يسبة الدرجة إلى
درجة التقييم النهائ
% 15
% 15
% 24
% 54

ا
خامسا) الدعم املقدم للطلبة
إلاجراءات أو الررتيبات املعمول اها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة وإلارشاد
ألاكاديمي للطالب املحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقا – الساعات املكتبية الذي يتواجد فيه أعضاء
هيئة التدريس في ألاسبوع):
عدد  2ساعة مكتبية أسبوعيالقاءات الطال في نهاية املحاضراتإمكانية الاتصال التليفوني وإلالكرروني باألستاذا
سادسا) مصادرالتعلم
 – 1الكت الرئيسة املطلوبة:
 زيتون ،حسن حسين )2442( .إسرراتيجيات التدريس .القاهرة :عالم الكتب كوجك ،كوثر حسين ( )2446اتجاهات حديثه في املناهج وطرق التدريس :القاهرة :عالم الكتب السعيد .سعيد دمحم وجميل ،عبد هللا عبد الرخالق ( )2414مشكالت التدريس .الرياض :مكتبة الرشد. – 6املراج ألاساسية:
زيتون ،حسن حسين وزيتون ،كمال عبد الحميد( .)2446التعلم والتدريس من منظور البنائية .القاهرة:عالم الكتب
جابر ،جابر عبدا لحميد ( )1999إسرراتيجيات التدريس والتعلم .القاهرة :دار الفكر العربي11

 – 4املراج املوص ى بها (الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ)
 مجلة دراسات في املناهج وطرق التدريس .الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس القاهرة املجلة الرربوية ،البحرين .جامعة البحرين – 3املواد إلالكترونية ومواق إلانترنت  ...الخ:
 – 4مواد تعلم أخرى مثل برامج الكمبيوترأو ألاقراص املضغوطة أو املعاييراملهنية أو ألانظمة:
ا
سابعا) تقييم املقرر وعمليات التحسين:
 – 1إستراتيجيات الحصول على نتائج الطال وفعالية التعليم:
 املناقشات اثناء املحاضرات تقييم املهام التي ينجزها الطال املقابالت الفردية – 6إلاستراتيجيات ألاخرى املتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق ألاستاذ أو عن طريق القسم:
 تطبيق استبانة على الطال في نهاية الفصل الدراس ي إتاحة الفرصة للطال ملقابلة رئيس القسم – 4عمليات تحسين التعليم:
 تطوير محتوى املقرر وأساليب تنفيذه تطوير أساليب تقويم الطال – 3عمليات التحقق من مستويات إنجازالطلبة
مشاركة أك ر من أستاذ في تقويم الطلبةعقد لجان لالختبارات الشفهية – 4صف الترتيبات والخطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسين:
تطوير محتوى املقرر في ضوء ردود أفعال الطال عنه-تطوير أساليب تنفيذ املقرر وتقويمه.
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توصيف مقرر (تصميم البحوث في املناهج)
الكلية :الرربية
القسم :املناهج
ا
أوال) تحديد املقرر واملعلومات العامة
 1رقم ورمز املقرر 716 :نهج
 2الوحدات:

4

 – 3الفصل الدراس ي الذي سيتم تقديم هذا املقرر فيه :الراب

 – 4املتطلبات السابقة لهذا املقرر (إن وجدت):

قاعة بحث  113نهج

 – 5املتطلبات املصاحبة لهذا املقرر (إن وجدت)
 – 6مكان تدريس املقرر إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية
ا
ً
ثانيا) ألاهداف :يتوقع في نهاية دراسة الطالب لهذا املقرر إن يكون قادرا على إن:
يبين عالقة نظرية املعرفة بالبحث العلمييبين بنية البحث الرربوي في العلوم إلانسانية.يحدد مكونات تصميم البحث العلمي الرربوييقارن بين أسس تصاميم البحوث في مجال املناهج وطرق التدريسيميز بين كل من :البحث ألاساس ي والبحث التطبيقي والبحث التقويمي.يشرح مفهوم البحث إلاجرائي وخصائصه ومجاالته وخطواتهيفاضل بين التصاميم البحثية املرختلفة في مجال املناهج.يعرض التطورات الحديثة في تصميم البحوث :التحليل البعدي ،دراسة الحالة ،الدراساتاملستقبلية
يقيم أحد البحوث املرختلطة إلاجرائيةا
ثالثا) وصف املقرر:
 – 1املواضيع املطلو بحوها
عدد ألاسابيع الوحدات
املوضوع
3
1
عالقة نظرية املعرفة والبحث العلمي
3
1
بنية البحث الرربوي في العلوم إلانسانية
مكونات تصميم البحث العلمي الرربوي
3
1
111

أسس تصاميم البحوث في مجال املناهج وطرق التدريس
البحوث :ألاساسية والتطبيقية والتقويمية
البحث إلاجرائي :مفهوم خصائصه مجاالته خطواته
املقارنة بين التصاميم البحثية املرختلفة في مجال املناهج
التطورات الحديثة في تصميم البحوث :التحليل البعدي ،دراسة الحالة،
الدراسات املستقبلية
تصميم أحد البحوث املرختلطة إلاجرائية
 – 2مكونات املقرر (مجموع ساعات الاتصال في الفصل الدراس ي):
العملي  /امليداني  /التدريب التعاوني أو الامتياز لطلبة
املحاضرة
التخصصات الصحية
 45ساعة

2
2
2
2
2

6
6
6
6
6

2

6
أخرى
-

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم لكل مجال من مجاالت التعلم املوضحة فيما يلي
يجب توضيح:
أ – امل ـ ـ ـ ـعــرف ــة
ً
-1وصف املعرفة التي سيتم اكتسااها في املقرر :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يوضح عالقة نظرية املعرفة بالبحث العلمي الرربوييصف بنية البحث الرربوي في العلوم إلانسانية والاجتماعيةيحدد مكونات تصميم البحث العلمي الرربوييميز بين البحوث الكمية والكيفيةيفرق بين كل من البحث :ألاساس ي والتطبيقي والتقويمييلرخص خصائص البحث إلاجرائي ومجاالته وخطواته-2إسرراتيجيات التعليم (التدريس) املطلو استخدامها لتطوير تلك املعرفة
-

املحاضرة
املناقشة
التعلم الذاتي
التعلم التعاوني
-3طرق تقييم املعرفة املكتسبة

ألاسئلة الشفهيةالاختبارات التحريرية111

املقابالت الفردية للطال خارج املحاضراتب – املهارات املعرفية (إلادراكية)
ً
-1املهارات املعرفية املطلو تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يعرض الطالب نماذج لتصاميم بحثية مختلفة يختار الطالب التصميم البحثي املناسب ملوضوع بحث ما يصمم الطالب أحد البحوث املرختلطة إلاجرائية-2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات املعرفية:
املحاضرةاملناقشةحل املشكالت التعلم التعاوني-3طرق تقييم املهارات املعرفية املكتسبة:
ألاسئلة الشفهيةاملهام التي ينجزها الطالالاختبارات التحريريةج – مهارات العالقات البينية (الشخصية) واملسؤولية (إن وجدت)
-1وصف ملهارات العالقات الشرخصية مع آلاخرين ،والقدرة على تحمل املسؤولية املطلو تطويرها:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يعمل ضمن مجموعة النجاز عمل معين في وقا محدد يتحمل مسؤولية تعلم بعض أجزاء املقرر يلرزم الطالب باألمانة واملوضوعية فيما ينجزه من مهام-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات والقدرات:
-

املناقشة
التعلم التعاوني
حل املشكالت
التعلم الفردي إلارشادي
دراسة العمل خالل املحاضرات
116

-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات العالقات الشرخصية وقدرتهم على تحمل املسؤولية:
 املناقشة مالحظة الطال في اثناء املحاضرات تقييم ما ينجزه الطال من أعمالد – مهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية)( :أن وجدت)
-1وصف املهارات العددية ومهارات الاتصال املطلو تطويرها:
 يتواصل مع الجهات البحثية املرختلفة عبر إلانررنا يوفف تقنية املعلومات في مجال التعليم والتعلم يستخدم ألاساليب إلاحصائية املناسبة في تحليل ما يجمعه من معلومات-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات:
-

املناقشة
التعلم التعاوني
التطبيقات العملية
التعلم الذاتي

-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية):
 ألاسئلة الشفهية تقييم ما ينجزه الطال من أعمال ألاسئلة التحريريةهـ) املهارات الحركية (إن كانا مطلوبة)
 – 1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفس ي) املطلو تطويرها في هذا املجال:
 2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات الحركية:
 – 3طرق تقييم اكتسا الطلبة للمهارات الحركية:
ا
رابعا) تحديد الجدول الزمني ملهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراس ي
114

طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو اختبار قصير،
رقم
أو مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي ...الخ
التقييم
املشاركة املرختلفة اثناء تدريس املقرر
1
تنفيذ بعض املهام التي يكلف اها الطال
2
اختبار منتصف الفصل
3
اختبار فصلي
4

ألاسبوع
املستحق
طوال الفصل
طوال الفصل
8
نهاية الفصل

نسبة الدرجة إلى
درجة التقييم ال هائي
%15
%15
%24
%54

ا
خامسا) الدعم املقدم للطلبة
إلاجراءات أو الررتيبات املعمول اها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة وإلارشاد
ألاكاديمي للطالب املحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقا – الساعات املكتبية الذي يتواجد فيه أعضاء
هيئة التدريس في ألاسبوع):
عدد  2ساعة ساعات مكتبية أسبوعيالقاءات دورية مع الطال اثناء تدريس املقررً
إتاحة الفرصة للطال لالتصال تلفونيا أو اليكررونيا بأستاذهما
سادسا) مصادرالتعلم
 – 1الكتب الرئيسة املطلوبة:
نصري ،هاني يحي ( :)2443منهج البحث العلمي ،املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،بيروتدويدري ،رجاء وحيد ( :)2445البحث العلمي-أساسياته النظرية وممارساته العملية ،دار الفكر ،دمشق.الطيب ،دمحم عبد الظاهر وآخرون ( .)2444مناهج البحث في العلوم الرربوية والنفسية ،القاهرة :ألانجلواملصرية.
سليمان ،سناء دمحم .)2445( .مناهج البحث في الرربية وعلم النفس .القاهرة عالم الكتب. – 2املراجع ألاساسية:
سليمان ،شحاتة .)2445( .مناهج البحث بين النظرية والتطبيق .القاهرة.مركز إلاسكندرية للكتا .أبو عالم ،رجاء محمود( .)2446مناهج البحث في العلوم النفسية والرربوية.ط.4القاهرة :مكتبة دار النشرللجامعات.
-Gall,M.,Brog,W.,Gall,j.(1996):Educational research: an introduction(Ged).London. Longman
 مجلة دراسات في املناهج وطرق التدريس.الجمعية املصرية للمناهج القاهرةمجلة دراسات في الرربية وعلم النفس كلية الرربية جامعة القصيم. – 3املراجع املوص اها (الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ)
القحطاني ،سالم; وآخرون :منهج البحث في العلوم السلوكية.113

حسن ،عبد الباسط دمحم :أصول البحث الاجتماعي. – 4املواد إلالكررونية ومواقع إلانررنا  ...الخ:
-http://www.khayma.com
- http://www .qudsopenun.com/manaheej/024u30doc
 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو ألاقراص املضغوطة أو املعايير املهنية أو
ألانظمة:
ا
سابعا) تقييم املقرر وعمليات التحسين:
 – 1إسرراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
 ألاسئلة الشفهية اثناء املحاضرات اللقاءات الفردية للطال خالل الساعات املكتبية تحليل إجابات الطال في اختبار منتصف الفصل وتقييم أعمالهم – 2إلاسرراتيجيات ألاخرى املتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق ألاستاذ أو عن طريق القسم:
 تطبيق استبانة على الطال في نهاية الفصل تدور حول املقرر ردود أفعال الطال ومناقشتهم خالل املحاضرات – 3عمليات تحسين التعليم:
 تعديل أساليب تنفيذ املقرر وتقويمه توجيه الطال إلى مصادر تعلم جديدة مرتبطة باملقرر – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة (مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة
تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو
الاختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس املقرر في مؤسسة تعليمية أخرى)
اختبار بعض أعمال الطال اثناء الفصل وإعطائها ألحد الزمالء لتقييمهااختبار بعض أوراق إجابات الطال في اختبار منتصف الفصل بعد تقيميها وإعطائها لزميل العادة التقييم – 5صف الررتيبات والرخطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسين:
تسجيل ردود أفعال الطال املرختلفة حول املقررتحليل إجابات الطال في نهاية العام-تطوير محتوى املقرر وأساليب تنفيذه في ضوء ما سبق
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توصيف مقرر (إحصاء استداللي متقدم)
كلية الرربية

الكلية:
القسم:
ا
(أوال) تحديد املقرر واملعلومات العامة

علم النفس

-1اسم املقرر رقمه ورمزه:
 -6الوحدات:

 111نفس

ثالث ساعات (ساعتان نظري  +ساعة عملي)

 – 4املستوى الدراس ي الذي سيتم تقديم هذا املقرر فيه:

ألاول

 – 3املتطلبات السابقة لهذا املقرر (إن وجدت):

ال يوجد

 – 4املتطلبات املصاحبة لهذا املقرر (إن وجدت):

ال يوجد

 – 2مكان تدريس املقرر إن لم يكن في املقرالرئيس للمؤسسة التعليمية :املقرالرئيس
ا
(ثانيا) ألاهداف:
يتوقع في نهاية املقرر أن يكون الطالب قادرا على:
تعريف املفاهيم إلاحصائية املتعلقة بالتعميم من بيانات العينة إلى بيانات املجتمع،اختيار املعاينات إلاحصائية.تحويل أسئلة وفروض البحث إلى فروض إحصائية تنفيذ بعض ألاساليب إلاحصائية يدويا وباستخدام برامج التحليل إلاحصائي.التعريف ببرامج إلاحصاء الجديدة مثل Amos & Lisrell :والتطبيق عليها. تفسير نتائج تحليل البيانات.ا
(ثالثا) وصف املقرر:
يركز املقرر على أسس إلاحصاء الاستداللي ومفهوم توزيع املعاينة ،واستخدامه في التقدير إلاحصائي ،واختبار
الفروض ،والفروق بين إلاحصاء البارامرري والالبارامرري كما يتناول املقرر التدريب على اختيار أسلو التحليل
املناسب ،وإجراء التحليل يدويا وباستخدام البرامج إلاحصائية ،وعرض نتائج التحليل وتفسيرها واختبار صحة
الفروض الفارقة والارتباطية والتنبؤية باستخدام ألاساليب إلاحصائية البارمررية والالبارامررية.
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 – 1املواضي املطلوب بحثها
ألاسابي

املوضوع
مراجعتتة لتتبعض املفتتاهيم إلاحصتتائية (علتتم إلاحصتتاء ،أهميتتة علتتم إلاحصتتاء ،املجتمتتع والعينتتة ،املعلمتتاتوإلاحص تتاءات ،الف تترق ب تتين إلاحص تتاء الوص تتفي وإلاحص تتاء الاس تتتداللي ،ألاس تتاليب إلاحص تتائية الاس تتتداللية
البارامررية والالبارامررية).
املنح الاعتدالي (الطبيعي) وخواصه ،املنح الطبيعي املعياري ،املساحات تحا املنح الطبيعي.الفروض إلاحصائية :مفهوم الفرض ،أنواع الفروض ،اختبار الفروض والقرارات إلاحصائية ،الرخطأ متنالنتتوع ألاول والرخطتتأ متتن النتتوع الثتتاني ،الداللتتة إلاحصتتائية والداللتتة العمليتتة ،الاختبتتار ذو الطتترف الواحتتد
والاختبار ذو الطرفين.
التق تتديرات إلاحص تتائية :التق تتدير بنقط تتة ،التق تتدير بفر تترة الثق تتة ،طبيع تتة املتغي ترات ومس تتتويات القي تتاس،مخطط عام لألساليب إلاحصائية الاستداللية البارامررية والالبارامررية التي سيتم دراستها
الكرف عن داللة الفروق بين املتوسطات باستخدام ألاسالي إلاحصائية البارامترية.
مراجعة الختبار " ت " وشروط استخدامه وحاالته املرختلفة.مراجعة لتحليل التباين ألاحادي :وشروط استخدامه ،واختبارات املقارنات املتعددة بين املتوسطات.تحليل التباين العاملي :شروط استخدامه ،مت يستتخدم ،خطتوات التنفيتذ ،التتأثيرات الرئيستة وتتأثيراتالتفاعل ،حجم التأثير ،تلرخيص النتائج وكتابة التقرير والتعليق على النتائج.
اختبار النسبة الحرجة ( ذ ) للكشف عن الفروق بين النسب.الكرف عن داللة الفروق بين رت الدرجات باستخدام ألاسالي إلاحصائية الالبارامترية.
مراجع تتة الختبت تتار م تتان ويت ت تتي ،مراجع تتة الختبت تتار ويلكوكس تتون ،اختبت تتار كروس تتكال وال تتيس مت تتي يست تتتخدموشروط استخدامه ،اختبار فريدمان وتطبيقاته
معامالت الارتباط البارامررية والالبارامررية: مع ت الارتب تتاط ،قيم تتة معام تتل الارتب تتاط وإش تتارته ،مع تتامالت الارتب تتاط الص تتفرية والتام تتة ،ش تتكل الانتش تتاروالعالقة بين متغيرين.
 معامل ارتباط سبيرمان ،اختبار مربع كتاي ،معامتل كرامتر ،معامتل التوافتق ،معامتل ارتبتاط فتاي ،معامتلارتباط بيرسون ،الارتباط الجزئي.
 تفستير قيمتتة معامتتل الارتبتتاط النتتاتج فتتي الحتاالت الستتابقة :محكتتات جيلفتتورد  Guilfordللحكتتم علتتى قيمتتةً
معامتتل الارتبتتاط التتدال إحصتتائيا ،الارتبتتاط والاغرترا لكيللتتي  ،Kelleyمعامتتل التحديتتد والتبتتاين املفستتر فتتي
حالة معامل الارتباط
تحليتتل الانحتتدار  :Regression analysisمع ت الانحتتدار ،ألاستتاس إلاحصتتائي لتحليتتل الانحتتدار ،معادلتتةً
ختتط الانحتتدار ،معتتامالت الانحتتدار املعياريتتة وغيتتر املعياريتتة وأهميتتة كتتال م هتتا ومعنويتهتتا ،معامتتل الارتبتتاط
املتعدد ،مربع معامل الارتباط املتعدد ،تحليل تباين الانحدار ،الطرق املرختلفة لتحليل الانحدار.
التحليلي العاملي ،الفرق بين التحليل العاملي الاستكشافي والتحليل العاملي التوكيدي ،التحليتل العتامليوتحلي ت تتل املكون ت تتات الرئيس ت تة ،الاش ت تترراكيات وتق ت تتديراتها املبدئي ت تتة وبع ت تتد الاش ت تتتقاق ،املص ت تتفوفة الارتباطي ت تتة
واملصفوفة املرخفضة والقيم القطرية لكل م هم ،الجذور الكامنتة والتبتاين املفستر ،التشتبعات ،مصتفوفة
البت تتواكي ،محك ت تتات تحديت تتد ع ت تتدد العوامت تتل ،الت ت تتدوير املتعامت تتد واملائ ت تتل والفت تترق بي هم ت تتا ،مصت تتفوفة ال ت تتنمط
ومص تتفوفة البني تتة ،ج تتودة الح تتل الع تتاملي ،م تتا يج تتب مراعات تته للوص تتول للح تتل الع تتاملي ألامث تتل م تتن حي تتث
العالقات بين املتغيرات الداخلة في التحليل وحجم العينة املناسب
-التعريف ببرامج إلاحصاء الجديدة مثل Amos & Lisrell :والتطبيق عليها.

املجموع
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الوحدات

1

3

2

6

3

9

3

9

2

6

1

3

2

6

1
14

3
34

 6مكونات املقرر (مجموع ساعات الاتصال في الفصل الدراس ي):
املحاضرة

الدروس الرخاصة

العملي

أخرى

 34ساعة

ال يوجد

 15ساعة

ال يوجد

 -4دراسة إضافة خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة في ألاسبوع (املطلوب هنا املعدل
املتوق للفصل الدراس ي وليس املتطلبات املحددة في كل أسبوع):
ً ً
 3ساعة بواقع ساعتين أسبوعيا نظرا للطبيعة التطبيقية للمقرر
 – 4تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم لكل مجال من مجاالت التعلم املوضحة فيما يلي
يج توضيح:
أ – امل ـ ـ ـ ـعــرف ــة
ً
 .1وصف املعرفة التي سيتم اكتسابها في املقرر :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يوضح املفاهيم إلاحصائية السابق تعلمها.يبين طبيعة ودور إلاحصاء في البحث العلمي.يفرق بين الفروض البحثية والفروض إلاحصائية وأخطاء التحقق م ها.يحدد ألاسلو إلاحصائي املناسب في فل نوع البيانات وطبيعة الفرض إلاحصائي.يقارن بين ألاساليب إلاحصائية الاستداللية املرختلفة. .6إستراتيجيات التعليم (التدريس) املطلوب استخدامها لتطويرتلك املعرفة
املحاضرة في مراجعة بعض املفاهيم إلاحصائية ،وشروط كل أسلو إحصائي وافرراضاته وكيفية التحليلوتفسير النتائج وكتابة التقارير.
املناقشة والحوار ،الحاالت املناسبة الستخدام ألاسلو إلاحصائي ،ومت يستخدم والنتائج املتوقعة عنداستخدامه.
النمذجة ،في عرض نماذج من التحليل باستخدام البرامج املرختلفة ،وتوضيح إجراءات وخطوات التحليلفي كل أسلو .
التدريب ،وذلك في محاولة تدريب الطال على الاستخدام الذاتي لكل أسلو . .4طرق تقييم املعرفة املكتسبة
الاختبارات التحريرية.الاختبارات العملية.إنجاز التدريبات والتكليفات املصاحبة للمقرر.املالحظة.111

ب – املهارات املعرفية (إلادراكية)
ً
.1املهارات املعرفية املطلوب تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يكتسب مهارة التخطيط من خالل التخطيط لكيفية تنفيذ التحليالت املطلوبة.يكتسب القدرة على اتخاذ القرار من خالل تحديد ألاسلو املناسب لنوعية البيانات املعروضة.يفسر نواتج التحليالت إلاحصائية.ينقد التحليالت إلاحصائية في بعض البحوث والدراسات السابقة..6إستراتيجيات التعلم املستخدمة في تطويراملهارات املعرفية:
حل املشكالت (في صورة بحوث علمية تحتاج لتحليل إحصائي)املناقشة.املحاضرة.املناقشة والحوار.التعلم التعاوني.التدريب.التعلم الذاتي..4طرق تقييم املهارات املعرفية املكتسبة:
مالحظة أداء الطال في الجانب العملي من املقرر.الاختبارات العملية.الاختبارات التحريرية.املشاركة والتفاعل في أثناء املحاضرات.ج – مهارات العالقات البينية (الشخصية) واملسؤولية (إن وجدت)
 .1وصف ملهارات العالقات الشخصية م آلاخرين ،والقدرة على تحمل املسؤولية املطلوب تطويرها:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يكتسب مهارة إدارة الوقا.يحررم آراء آلاخرين.يعمل في فريق.يلرزم بالقواعد املنظمة للعمل.يتحمل املسؤولية ،من خالل اختيار ألاسلو إلاحصائي والنواتج التي يتم التوصل إليها ،والتقارير ال هائيةالتي يتم تصميمها وتسليمها.
111

.6إستراتيجيات التعليم املستخدمة في تطويرهذه املهارات والقدرات:
التعلم التعاوني ،حيث يقسم الطال في مجموعات توزع عليهم بيانات خاصة بمشكالت بحثية معينةيطلب م هم تحليلها.
النمذجة ،بتنفيذ نماذج لطرق التحليل املرختلفة وتفسير النواتج وكتابة التقارير من خالل أستاذ املقرر أوالطال .
التدريبات العملية.الواجبات املنزلية.عرض الطالب إلنجازه عن تكليف معين ،ويتم التقييم من قبل زمالؤه. .4طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل املسؤولية:
مالحظة أداء الطال في الجانب العملي من املقرر.املشاركة والتفاعل أثناء املحاضرات.الالرزام بتسليم التكليفات في مواعيدها املقررة.د – مهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية):
 .1وصف مهارات الاتصال وتقنية املعلومات املطلوب تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب
ً
قادرا على أن:
يوفف املهارات العددية املستخدمة في تطبيق ألاساليب إلاحصائيةيكتسب مهارات استخدام برنامج SPSSيوفف مهارات البحث عن املعلومات عبر شبكة إلانررنايوفف مهارات الحاسب آلالي في تحليل البيانات وكتابة التقرير ال هائي للتحليل.يتمكن من املهارات الحسابية من خالل إنجاز التحليالت إلاحصائية.يتقن مهارات التعامل مع الكمبيوتر والبحث في شبكة املعلومات.يوفف مهارات الطالب في التواصل وإلانصات. .6إستراتيجيات التعليم املستخدمة في تطويرهذه املهارات:
تشجيع الطالب ملتابعة املواقع إلاليكررونية املهتمة بالتطبيقات إلاحصائية والتواصل معها.النمذجة.التدريبات العملية.الواجبات املنزلية.العروض التقديمية.-البحث في شبكة املعلومات.
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.4طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية):
مالحظة أداء الطال في الجانب العملي من املقرر.الاختبارات العملية.الاختبارات التحريرية.املشاركة والتفاعل أثناء املحاضرات.متابعة نشاط الطالب في بعض املواقع املرتبطة بالتطبيقات إلاحصائية.التواصل إلاليكرروني في تسليم التكليفات والرد عليها.هـ املهارات الحركية (إن كانت مطلوبة):
( )Iوصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفس ي) املطلو تطويرها في هذا املجال :ال يوجد
( )iiإسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير املهارات الحركية :ال يوجد
( )iiiطرق تقييم اكتسا الطلبة للمهارات الحركية :ال يوجد
ا
رابعا) تحديد الجدول الزمني ملهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراس ي
ألاسبوع
طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو اختبار
رقم
املستحق
التقييم قصير ،أو مرروع جماعي ،أو اختبارفصلي ...الخ
8
اختبار قصير
1
مستمر
مشاركة وتكليفات
2
14
اختبار عملي
3
نهاية الفصل
اختبار نهائي
4

يسبة الدرجة إلى
درجة التقييم النهائ
% 15
% 15
% 24
% 54

ا
خامسا) الدعم املقدم للطلبة
إلاجراءات أو الترتيبات املعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املرورة
وإلارشاد ألاكاديمي للطال املحتاج لذلك (م تحديد مقدار الوقت – الساعات املكتبية الذي يتواجد
فيه أعضاء هيئة التدريس في ألاسبوع):
إيميل عضو هيئة التدريس ،الساعات املكتبية املحددة مسبقا وعددها  4ساعات أسبوعياا
سادسا) مصادرالتعلم
 – 1الكت الرئيسة املطلوبة:
صالح عالم ( )2444تحليل بيانات البحوث النفسية والرربوية والاجتماعية .دار الفكر العربي .القاهرة.111

صالح الدين محمود عالم ( .)2445ألاساليب إلاحصائية الاستداللية البارامررية والالبارامررية ،القاهرة:دار الفكر العربي.
دمحم منصور الشافعي ( )2414إلاحصاء التقليدي واملتقدم في البحوث الرربوية :أسس نظرية وتطبيقيةباستخدام برامج  AMOSو  SPSSو  LISRELمكتبة الرشد ،الرياض.
 -6الكت واملراج املوص ي بها (الدوريات العلمية ،التقارير .......إلخ) (يرفق قائمة بذلك):

مجلةComputational Statistics & Data Analysis, ISSN: 01679473 :مجلةBritish Journal of Mathematical and Statistical Psychology, ISSN: 20448317 :املجلة العراقية للعلوم إلاحصائيةX1684855 :ISSN ، -4املواد إلالكترونية ومواق إلانترنت ........إلخ:

منتديات إلاحصائيين العر www.arabicstat.com :-اتحاد إلاحصائيين العر

http://www.uarabs.org :

 3مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوترأو ألاقراص املضغوطة أو املعاييراملهنية أو
ألانظمة :توفيرالبرامج إلاحصائية املطلوبة.
و) املرافق املطلوبة:
 – 1املرافق التعليمية (حجرات املحاضرات واملختبرات .الخ):
يخصص للمقرر قاعة مناسبة مزودة بجهاز عرض وسبورة ذات حجم مناسب وذلك للمحاضرات بواقع
ً
ساعتين أسبوعيا.
أجهزة الكمبيوترتخصيص ساعتين بجدول معمل الحاسب بالكلية للجزء العملي من املقرر بحيث يكون املعمل مزود بعددمناسب من أجهزة الحاسب آلالي.
توفير طابعة مركزية في املعمل.ز) تقييم املقرر وعمليات التحسين:
 -1إستراتيجيات الحصول على نتائج الطال وفاعلية التعليم:
اختبارات الاستبانات. أبحاث وأعمال الطال . املقارنات املرجعية لدرجات الطال في املقررات ألاخرى وفي املستويات السابقة. -2اإلستراتيجيات ألاخرى املتبعة في تقييم عملية التعلم إما عن طريق ألاستاذ أو عن طريق القسم:
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 تقييم القسم السنوي ألستاذ املقرر. الاستبانات املرخصصة لهذا الغرض. رأي الطال في املقرر وطرق التدريس املتبعة ومدى تحقيق الفائدة من املقرر -3عمليات تحسين التعليم:
 عقد ورش العمل والتدريبات ،وحث أعضاء هيئة التدريس على حضورها. الاهتمام باستخدام التكنولوجيا الحديثة ودمجها في تدريس املقرر. الاهتمام بالجانب التطبيقي للمقرر أك ر من الجانب النظري وضرورة توفير ألادوات الالزمة لذلك. تبادل الرخبرات مع أساتذة لنفس املقرر في الكلية وفي أقسام منافرة بكليات أخرى. -3للتحقق من مستويات إنجازالطلبة:
 يتم تصحيح عينة من أعمال الطال من قبل اللجان املكلفة من القسم. الاحتفاظ بأعمال الطال والتكليفات والعروض التي قدمها الطالب. مقارنة أداء الطالب في املقرر مع أدائه في املقررات ألاخرى القريبة الصلة باملقرر. استضافة أساتذة زائرين من أقسام منافرة في كليات أخرى ومساهمتهم في تصحيح أعمال الطال وعينةمن أوراق إلاجابة.
 -5الترتيبات والخطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسين:
التوازن ما بين املواضيع النظرية والتطبيقات العمليةإجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطال .إعداد ملف للمقرر يتيح متابعة ألاداء في املقرر وخطوات التحديث.تبادل الرخبرات وآلاراء بين أعضاء هيئة التدريس بالقسم املهتمين اهذا املجال.املراجعة الدورية للمقرر من قبل لجنة الرخطط واملناهج بالقسم.-محاولة تحديث املصادر واملراجع املعتمدة للمقرر من حيث ألخر.
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توصيف مقرر (إدارة وتصميم املناهج الاليكترونية)
املؤسسة:

جامعة القصيم

الكلية/القسم :الرربية  /تقنيات التعليم
أ)التعريف باملقرر الدراس ي ومعلومات عامة عنه :
 111تقن
.1اسم ورمز املقرر الدراس ي:
.6عدد الساعات املعتمدة 6 :ساعة نظري  1 +ساعة عملي
.4الفصل الذي يقدم فيه املقرر :الراب
.3البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراس ي.
ا
ّ
(في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج ،بين هذا بدال من إعداد قائمة بهذه البرامج)
.4اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراس ي:
.2السنة أو املستوى ألاكاديمي الذي يعطى فيه املقرر الدراس ي:
دكتوراه الفلسفة في املناهج وطرق التدريس العامة
.1املتطلبات السابقة لهذا املقرر (إن وجدت):
.1املتطلبات آلانية لهذا املقرر (إن وجدت):
.1موق تقديم املقرر إن لم يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:
ب) ألاهداف:
-1وصف موجز لنتائج التعلم ألاساسية للطلبة املسجلين في املقرر:
يهدف املقرر الى تزويد املتعلمين باملعلومات واملعارف واملهارات املرتبطة بإدارة وتصميم املناهج واملقررات
الاليكررونية ،وبعد الانتهاء من املقرر يكون املتعلم قادرا على أن:
يناقش أنظمة إدارة التعليم إلالكرروني.يعدد أنواع املصادر التعليمية وكيفية ربطها بالنظام.يحدد املداخل ألاساسية لبناء املقرر.يناقش املنهجية العلمية في تصميم املقررات.يناقش أسس ونماذج التصميم التعليمي.يحدد بعض ألامثلة لنماذج التصميم التعليمي. .يميز أنواع املصادر التعليمية وكيفية ربطها بالنظام يتمكن من مهارات :إدارة سجالت الطال  ،إرسال واستقبال الواجبات واملهام ومتابعة أنشطة الطال ،وأساليب التقييم وبناء الاختبارات اليكررونيا.
 يوفف إسرراتيجيات متنوعة لبناء املناهج إلالكررونية.113

 يناقش القضايا الرربوية في تطوير املحتوى إلالكرروني. يوفف واجهات التطبيق الذكية. التصميم التعليمي للتعلم املمزوج(Blended Learning).-2صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين املقرر الدراس ي( .مثل الاستخدام املرزايد لتقنية
املعلومات أو مراجع إلانررنا ،والتغييرات في املحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة).
تحليل ودراسة مفردات املقررات الشبيهة اهدف املقارنة املرجعية مع جامعات مثيلة.تقديم موضوعات جديدة تسهم في تطوير املقرر وفق مستجدات املجتمع.تحديث املراجع ومصادر املعلومات بما يتماش مع املستجدات.الاستفادة من املواد إلالكررونية على شبكة إلانررنا من مواقع ذات صلة باملقرر.ج) توصيف املقرر الدراس ي (مالحظة :ينبيي إرفاق توصيف عام في الاستمارة املستخدمة في النشرة
التعريفية أو الدليل).
 1املوضوعات التي ينبيي تناولها:
قائمة املوضوعات
نظريات ونماذج التصميم التعليمي وأمثلة عليها.أنظمة إدارة التعليم إلالكررونيإسرراتيجيات بناء مناهج التعلم إلالكرروني
إنشاء املقرر وطريقة إدارتهاملنهجية العلمية في تصميم املقرراتبناء املداخل ألاساسية للمقررأنواع املصادر التعليمية وكيفية ربطها بالنظامإدارة سجالت الطالإرسال واستقبال الواجبات واملهام ومتابعة أنشطة الطالأساليب التقييم وبناء الاختباراتتطوير وتكامل املحتوى إلالكرروني.-القضايا الرربوية في تطوير املحتوى إلالكرروني.

عدد ألاسابيع

ساعات التدريس

2

6

2

9

3

9

3

9

1

3

واجهات التطبيق الذكية.

2

6

التصميم التعليمي للتعلم املمزوج(Blended Learning).

2

6

-2مكونات املقرر الدراس ي (إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراس ي):
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املحاضرة:

مادة الدرس:

املرختبر

عملي/ميداني /تدريبي

 34ساعة

أخرى:

 15ساعة

ً
 .3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا( .ينبيي أن يمثل هذا
املتوسط لكل فصل دراس ي وليس املطلو لكل أسبوع):
 .4تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلمّ ،بين لكل من مجاالت التعلم املبينة أدناه ما يلي:
موجز سريع للمعارف أو املهارات التي يسعى املقرر الدراس ي إلى تنميتها.توصيف إلسرراتيجيات التدريس املستخدمة في املقرر الدراس ي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.الطرق املتبعة لتقويم الطالب في املقرر الدراس ي لتقييم نتائج التعلم في هذا املجال الدراس ي.أ.املعارف:
 .1توصيف للمعارف املراد اكتسابها:
بعد الانتهاء من دراسة املقرر ينبيي أن يكون الطالب قادر على أن:
يعدد نظريات ونماذج التصميم التعليمي وأمثلة عليها.يتعرف أنظمة إدارة التعليم إلالكرروني.يعدد إسرراتيجيات بناء مناهج التعلم إلالكرروني.يتعرف أساليب إنشاء املقرر وطريقة إدارته.يتبع املنهجية العلمية في تصميم املقررات.يحدد املداخل ألاساسية لبناء املقرر.يتعرف أنواع املصادر التعليمية وكيفية ربطها بالنظام .يتعرف كيفية إدارة سجالت الطال .يجيد إرسال واستقبال الواجبات واملهام ومتابعة أنشطة الطال .يتعرف أساليب التقييم وبناء الاختبارات إليكررونيا.يحدد أساليب وطرق تطوير وتكامل املحتوى إلالكرروني.يناقش القضايا الرربوية في تطوير املحتوى إلالكرروني.يتعرف واجهات التطبيق الذكية.يتعرف التصميم التعليمي للتعلم املمزوج.112

 .6إستراتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف:
املحاضرة (باستخدام برنامج العروض التوضيحية).التعلم التعاوني.العصف الذه ي .4طرق تقويم املعارف املكتسبة:
اختبار تحريري لألجزاء النظرية.ألاسئلة الشفهية.الاختبارات العمليةب.املهارات إلادراكية:
ً
 .1توصيف للمهارات إلادراكية املراد تنميتها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يوفف مهارات التنظيم الذاتي في بعض املهام املسندة اليه في املقرر. يستخدم مهارات التصنيف والررتيب. يوفف مهارات التفكير الناقد. .6إستراتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
التعلم الفردي الذاتي.التعلم عبر أنظمة التعلم إلالكرروني.التعلم املدمج.العصف الذه ي. .4طرق تقويم املهارات إلادراكية لدى الطالب:
اختبارات قصيرة.الاختبارات إلالكررونية.املشاركة في املناقشات.ج .مهارات التعامل م آلاخرين وتحمل املسؤولية:
 .1وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل املسؤولية املطلوب تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر
ً
يكون الطالب قادرا على أن:
يمارس مهارات التواصل مع آلاخرين.يتعاون للعمل بروح الفريق.ينسق عمل مجموعة.يعمل ذاتيا أثناء تصميم ألانشطة.يوفف مهارات التواصل مع آلاخرين.يكون عالقات ايجابية مع آلاخرين.يعبر عن آلاراء وألافكار املرختلفة.111

يتقبل وجهات النظر املرختلفة.يتقبل النقد ويحررم آراء الاخرين. .6إستراتيجيات التعليم املستخدمة في تطويرهذه املهارات:
تكوين فريق عمل إلنجاز التكليفات داخل القاعة وألانشطة املرختلفة.مشاركات ومناقشات جماعية. .4طرق تقويم مهارات التعامل م آلاخرين والقدرة على تحمل املسؤولية لدى الطالب:
تقويم الطالب إثناء ممارستها للعمل الجماعي.مالحظة تفاعل الطالب مع زمالئه في أثناء العمل.تقويم إلاعمال الجماعية بشكل دوري.د .مهارات التواصل ،وتقنية املعلومات ،واملهارات العددية:
ً
 .1توصيف للمهارات املراد تنميتها في هذا املجال :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يوفف الحاسو في تدريس املادة العلمية.يتواصل مع أستاذ املادة عبر إلانررنايستخدم أساليب التواصل الاجتماعي والبريد إلالكرروني.يستخدم إلانررنا لتقديم متطلبات املادة. .6إستراتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
تشجيع الطالب على تصفح إلانررنا.تشجيع الطالب على طباعة البحوث.تشجيع الطالب في استخدام الحاسب في إنتاج وعرض أفكار ألانشطة املكلفة اها. .4طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:
إعداد تقرير البحث بمساعدة الحاسو .تقديم عرض باستخدام جهاز العرض أمام زمالئه.هـ .املهارات الحركية النفسية (إن وجدت):
 .1توصيف للمهارات الحركية النفسية املراد تنميتها ومستوى ألاداء املطلوب :بعد الانتهاء من املقرر يكون
ً
الطالب قادرا على أن:
 ينفذ عمليات حسابية وإحصائية على البيانات باستخدام البرمجيات الجاهزة.يوفف البرمجيات في املقررات إلالكررونية. .6إستراتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
البيان العملي.برامج الفيديو لعرض املهارات. .4طرق تقويم املهارات الحركية النفسية لدى الطالب:
بطاقة تقييم املنتج التليفزيوني والسيناريو.111

الاختبارات العملية. .4جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراس ي:
التقويم

مهمة التقويم (كتابة مقال ،اختبار،
مشروع جماعي ،اختبار نهائي...الخ)

ألاسبوع املحدد له

نسبته من التقويم ال هائي

1

مناقشات وواجبات وتكليفات

طوال الفصل الدراس ي

%15

2

الاختبار النصفي

8

%15

3

تطبيقات عملية

15

%24

4

الاختبار ال هائي

نهاية الفصل

%54

د .الدعم الطالب :
 1تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات وإلارشاد ألاكاديمي للطالب (أذكر قدر الوقا الذي يتوقع أن
يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع).
الاستشارات وإلارشاد ألاكاديمي في الساعات املكتبية املعلنة أسبوعيا.هـ .مصادرالتعلم:
 .1الكت املقررة املطلوبة:
جمال مصطفى الشرقاوي .)2449( ،التصميم واملنهج التكنولوجي ،مكتبة العطاء ،املنصورة.الغرا  ،إيمان دمحم2443( .م) .التعلم إلالكرروني :مدخل إلى التدريب غير التقليدي ،املنظمة العربية للتنمية إلادارية.القاهرة.
املوس  ،عبد هللا ،واملبارة ،أحمد (2445م) ،التعليم إلالكرروني ألاسس والتطبيقات.الرياض ،مؤسسة شبكة البيانات.الربيعي ،السيد محمود و(آخرون)1425( .هت) .التعليم عن بعد وتقنياته في ألالفية الثالثة .الرياض :مطابع الحميض ي،1425هت ،ط.1
 .6املراج الرئيسة:
دمحم عطية خميس ( .)2447الكمبيوتر التعليمي وتكنولوجيا الوسائط املتعددة ،ط ،1القاهرة ،دار السحا .يوسف أحمد عيادات( :)2444الحاسو التعليمي وتطبيقاته الرربوية ،الطبعة ألاولى ،عمان(ألاردن) ،دار املسيرة. .4الكت واملراج التي يوص ى بها (املجالت العلمية ،التقارير ،الخ) (أرفق قائمة بها)
عبد هللا املوس  ،أحمد املبارة :التعليم إلالكرروني :ألاسس والتطبيقات ،شبكة البيانات2445 ،دمحم عطية خميس :تكنولوجيا التعليم والتعلم ،دار السحا للنشر والتوزيع.2449 ، بدر الرخان :إسرراتيجيات التعليم إلاليكرروني ،شعاع للنشر والعلوم2445 ،حسن الباتع دمحم ،السيد عبد املولى السيد :التعلم إلالكرروني الرقمي (النظرية –التصميم – إلانتاج).2448 ،111

 .3املراج إلالكترونية ،مواق إلانترنت...الخ:
 .4مواد تعليمية أخرى مثل البرامج املعتمدة على الحاس آلالي/ألاسطوانات املدمجة ،واملعايير/اللوائح التنظيمية
الفنية:
و .املرافق الالزمة:
ّبين متطلبات املقرر الدراس ي بما في ذلك حجم فصول الدراسة واملرختبرات (أي :عدد املقاعد داخل الفصول الدراسية
واملرختبرات ،وعدد أجهزة الحاسب آلالي املتاحة...الخ).
 .1املباي (قاعات املحاضرات ،املختبرات ،الخ):
قاعة مزودة بأجهزة عرض الداتاشو . .6مصادرالحاس آلالي:
سبورة إلكررونية بروجيكتور حاسو .4مصادرأخرى (حددها...مثل :الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة ،أذكرها ،أو أرفق قائمة بها):
معمل حاسب آلي.ز .تقييم املقرر الدراس ي وعمليات تطويره
 .1إستراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:
توزيع استبانات على الطال في نهاية الفصل الدراس ي للحصول على تقييم خاص باملقرراستفتاء آلراء الزمالء في محتوى املقرر. .6إستراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم:
تقييم الزمالء في القسم ألداء عضو هيئة التدريس في تقديم املقرر وفعالية ألادوات.املراجعة الدورية للمقرر بناء على نتائج التعلم.التطوير املستمر للمقرر ملسايرة الاتجاهات الحديثة. .4عمليات تطويرالتدريس:
الاطالع املستمر فيما يتعلق باملقرر من خالل شبكة إلانررنا وإلاصدارات الحديثة.ألاخذ بمالحظات أعضاء هيئة التدريس من الداخل والرخارج. .3عمليات التحقق من معايير إلانجاز لدى الطال (مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين
ً
مستقلين ،والتبادل بصورة دورية لتصحيح الاختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى):
تخصيص وقا من املحاضرة ملناقشة الطال حول املعايير الفنية املعيارية.مراجعة عينة من أوراق إجابات الطال من قبل بعض أعضاء هيئة التدريس.مراجعة منتجات الطال من أستاذ آخر.161

 .4صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراس ي والتخطيط لتطويرها:
تحديث مصادر التعلم الرخاصة باملقررات للتأكد من مواكبته للتطورات املستحدثة.مقابلة املقرر بمقررات مماثلة تقدم في أقسام مماثلة بالجامعات املحلية وإلاقليمية.-مراجعة توصيف املقرر بشكل دوري.

161

توصيف مقرر (املنهج وتقويم التعلم) اختياري
الكلية :الرربية
القسم :املناهج وطرق التدريس
ً
أوال) تحديد املقرر واملعلومات العامة
-1رقم ورمز املقرر 744 :نهج
-2الوحدات2 :
-3الفصل الدراس ي الذي سيتم تقديم هذا املقرر فيه :الثاني
-4املتطلبات السابقة لهذا املقرر (إن وجدت)
-5املتطلبات املصاحبة لهذا املقرر (إن وجدت)
-6مكان تدريس املقرر إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:
قاعات الدراسات العليا بكلية الرربية
ا
ثانيا) ألاهداف:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يتعرف مفهوم تقويم التعلم ،وأغراضه ،وأدواره ،وعالقته باملنهج. يوضح فلسفة التقويم وأنواعه. يصف التقويم الصفي وأساليبه. يعدد أساليب تقويم مخرجات التعلم (املعرفية وغير املعرفية).يتمكن من مهارات تقويم التعلم الصفي ،وإعداد أدواته. يكتسب اتجاهات إيجابية نحو تقويم التعلم وأنواعه وأدواته.ا
ثالثا) وصف املقرر
-1املوضوعات املطلوب بحثها:
املوضوع
خلفية نظرية عن تقويم التعلم :ماهيته ،وأغراضه ،والدور الجديد له،
166

عدد ألاسابي
2

الوحدات
4

وعالقته باملنهج ،وعالقته بالتدريس
أنواع التقويم( :التشرخيص ي ،والتكوي ي ،والرختامي) ،ألاصيل ،الذاتي ،ألاترا
تقويم التعلم والتقويم كتعلم والتقويم من أجل التعلم
تقويم التعلم :ماهيته ،وأساليبه
تقويم مخرجات التعلم املعرفية وغير املعرفية
أدوات التقويم :املقابالت ،املالحظة ،قواعد القياس ( ،)Rubricملف إلانجاز،
الصحف ( ،)journalsالتقويم إلالكرروني
-6مكونات املقرر (مجموع ساعات الاتصال في الفصل الدراس ي):
العملي /امليداني /التدريب التعاوني أو الامتياز لطلبة
املحاضرة
التخصصات الصحية
 34ساعة
-4تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم
يجب توضيح ما يتعلق بكل مجال من مجاالت التعلم آلاتي ذكرها:
أ-املعرفة

.1وصف املعرفة التي سيتم اكتسابها في املقرر:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يوضح مفهوم التقويم ،وأغراضه ،وأدواره ،وعالقته باملنهج. يبين فلسفة التقويم وأنواعه. يوضح تقويم التعلم وأساليبه يعدد أساليب تقويم مخرجات التعلم (املعرفية وغير املعرفية)..2إستراتيجيات التعليم (التدريس) املطلوب استخدامها لتطويرتلك املعرفة
 املناقشة والحوار. العصف الذه ي. التعلم التعاوني. املحاضرة النظرية..3طرق تقييم املعرفة املكتسبة
 تكليفات بإعداد أمثلة على كل أداة من أدوات التقويم. تقييم بنائي. كتابة تقارير. اختبار نصفي.164

3
2
2
2

6
6
4
4

4

8

أخرى
-

 اختبار نهائي.ب-املهارات املعرفية (إلادراكية)
ً
.1املهارات املعرفية املطلوب تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يفرق بين أنواع التقويم (التشرخيص ي ،والتكوي ي ،والرختامي ،وألاصيل .)... يميز بين تقويم املفاهيم وتقويم املهارات. يتمكن من إعداد أدوات التقويم املرختلفة وفق تخصص الطالب. يوازن بين أساليب التقويم..6إستراتيجيات التعلم املستخدمة في تطويراملهارات املعرفية:
 العروض العملية تعلم ألاقران لعب ألادوار إسرراتيجيات ما وراء املعرفة ( ،KWLالتساؤل الذاتي ،خرائط املفاهيم).4طرق تقييم املهارات املعرفية املكتسبة
 نقد وتحليل أدوات التقويم املعدة من قبل الزمالء مالحظة الطال في أثناء دراسة املقرر إعداد تقارير التقييم الذاتيج-مهارات العالقات البينية (الشخصية) واملسؤولية (إن وجدت)
.1وصف مهارات العالقات الشخصية م آلاخرين ،والقدرة على تحمل املسؤولية املطلوب تطويرها:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يتعاون مع زمالئه في املتطلبات الثنائية أو الجماعية للمقرر يدير بعض حلقات النقاش في مواقف تعلمية أثناء املحاضرة.6طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على تحمل املسؤولية:
 تقويم ألاقران املناقشة الجماعية التقويم الذاتي.4إستراتيجيات التعليم املستخدمة في تطويرهذه املهارات والقدرات:
 التعلم التعاوني. املناقشة.163

 الحوار. التدريس التبادلي العصف الذه يد-مهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية) (إن وجدت):

ً
.1وصف املهارات العددية ومهارات الاتصال املطلوب تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا
على أن:
 الاتصال مع الزمالء وألاساتذة من خالل أدوات التواصل إلالكررونية يوفف إلانررنا في البحث عن أدوات التقييم وكيفية استخدامها يقيم الزمالء على بعض الاختبارات التحريرية يشارة في اقرراح قواعد القياس.6إستراتيجيات التعليم املستخدمة في تطويرهذه املهارات:
 العروض العملية تدريس ألاقران التعليم إلالكرروني.4طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية):
 املالحظة. الاختبار التحريري التقويم الذاتي تقويم الزمالءهـ-املهارات الحركية (إن كانت مطلوبة)
.1وصف املهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منرأ نفس ي) املطلوب تطويرها في هذا املجال :بعد
ً
الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يؤدي املقابلة بشكل جيد يمارس مالحظة ألاداء بشكل جيد يعد ملف إنجاز التعلم.6إستراتيجيات التعليم املستخدمة في تطويرهذه املهارات الحركية:
 لعب الدور العروض العملية زيارات ميدانية للمدارس ومالحظة أساليب التقويم املستخدمة164

.4طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية:
 بطاقة مالحظة التقويم ألاصيلإعداد تقرير عن زيارة صفيةا
رابعا) تحديد الجدول الزمني ملهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراس ي
ً
طبيعة مهمة التقييم( :مثال :مقالة ،أو اختبار ألاسبوع املستحق
رقم
التقييم قصير ،أو مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي
 ....أو غير ذلك)
طوال الفصل
املشاركة والحوار واملناقشة
1
طوال الفصل
إعداد تقارير وتقديم متطلبات
طوال الفصل
إعداد أمثلة تطبيقية على أدوات التقويم
2
8
اختبار نصفي
3
نهاية الفصل
اختبار نهائي
4

نسبة الدرجة إلى درجة
التقييم ال هائي
%14
%15
%14
% 15
% 54

ا
خامسا) الدعم املقدم للطالب
إلاجراءات أو الررتيبات املعمول اها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من اجل تقديم املشورة وإلارشاد
ألاكاديمي للطالب املحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقا – الساعات املكتبية الذي يتواجد فيها أعضاء
هيئة التدريس في ألاسبوع)
 الساعات املكتبيةالتواصل عبر البريد إلالكرروني. التواصل عبر الجوال والتطبيقات املتاحة عليها
سادسا) مصادرالتعلم
-1الكت الرئيسة املطلوبة:
 أبو عالم ،رجاء محمود ( .)2414تقويم التعلم ،عمان :دار املسيرة. نيتك تتو ج انت تتونى وبروخ تتارت ،س تتوزان ( )2412التقي تتيم الررب تتوي للطلب تتة ،ترجم تتة عل تتى عب تتد الرخ تتالق القرن تتي،إبراهيم مبارة الدوسري ،راشد سيف الحرزي ،حسين على الرخروص ي ،الريتاض :مكتتب الرربيتة العربتي لتدول
الرخليج.
 املن تتوفي ،س تتعيد ج تتابر( .)2411التقي تتيم الص تتفي :رؤي تتة معاص تترة للتقي تتيم الررب تتوي ،الق تتاهرة :مكتب تتة ألانجل تتواملصرية.
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-6املراج ألاساسية:
- Cross KP and Angelo TA (1993) Classroom Assessment Techniques: A Handbook for College Teachers. Ann
Arbor, MI: National Center for Research to Improve Postsecondary Teaching and Learning, University of
Michigan.
- Tomlinson, C A. & Moon R. (2013). Assessment and student success in a differentiated classroom,
ASCD. Association for Supervision and Curriculum Development
Flamer. - David Lambert and David Lines (2001), Understanding Assessment, Routledge
- PEGGY L. MAKI (2004), Assessing for learning, Stylus Publishing.

 عواضة ،هاشم2414( .م) .تقويم التعلم .بيروت :دار العلم للماليين. الدوستتري ،إب تراهيم مبتتارة2441( .م) .إطتتار مرجعتتي للتقتتويم الرربتتوي .الريتتاض :مكتتتب الرربيتتة العربتتي لتتدولالرخليج.
 العبس ي ،دمحم مصطفى2414( .م) .التقويم الواقعي في العملية التدريسية .عمان دار املسيرة. مهيدات ،عبدالحكيم علي; واملحاسنة ،إبراهيم دمحم2449( .م) .التقويم الواقعي .الرياض :دار جرير.عالم ،صالح الدين محمود2449( .م) .التقويم الرربوي البديل :أسس النظرية واملنهجية وتطبيقاته امليدانية.
القاهرة :دار الفكر العربي.
-4املراج املوص ي بها (الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ):
 ال يوجد-3املواد الاليكترونية ومواق إلانترنت  ....الخ:
www ASCD.org.-4مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو ألاقراص املضغوطة أو املعايير املهنية أو
ألانظمة:
 ال يوجدا
سابعا) تقييم املقرر وعمليات التحسين:
-1إستراتيجيات الحصول على نتائج الطال وفعالية التعلم:
 املناقشة والحوار مع الطال . مراجعة أعمال الطال استبانات تقويم املقرر-6إلاستراتيجيات ألاخرى املتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق ألاستاذ أو عن طريق القسم:
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 استخدام أساليب التقييم الصفي-4عمليات تحسين التعليم:
 التقويم الذاتي. املراجعة والتطوير املستمر للمقرر.-3عمليات التحقق من مستويات انجاز الطلبة (مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة
تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو
الاختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس املقرر في مؤسسة تعليمية أخرى).
 تشكيل لجنة في القسم لتحليل نتائج الاختبارات والرد على شكاوى الطال إن وجدت-4صف الترتيبات والخطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسين:
 تبادل الرخبرات مع أعضاء هيئة التدريس أصحا الرخبرة. تحليل نتائج الاختبار ال هائي. -مقارنة التوصيف مع توصيف املقرر في البرامج املنافرة بجامعات اململكة.

161

توصيف مقرر (طرق التدريس للفئات الخاصة) اختياري
الكلية :الرربية
القسم :املناهج
ا
أوال) تحديد املقرر واملعلومات العامة
 1رقم ورمز املقرر 745 :نهج
 2الوحدات:

6

 – 3الفصل الدراس ي الذي سيتم تقديم هذا املقرر فيه :الثاني
 – 4املتطلبات السابقة لهذا املقرر (إن وجدت)
 – 5املتطلبات املصاحبة لهذا املقرر (إن وجدت)
 – 6مكان تدريس املقرر إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية
ا
ً
ثانيا) ألاهداف :يتوقع في نهاية دراسة الطالب لهذا املقرر إن يكون قادرا على إن:
يحدد مفهوم ذوي الاحتياجات الرخاصة وفئاتهم واحتياجاتهم التعليميةيبين خصائص فئات ذوي الاحتياجات الرخاصة .وأساليب التعليم املناسبة لهميختار طرق التدريس التي تناسب كل فئة من ذوي الفئات الرخاصةيوفف تقنيات التعليم في التدريس للفئات الرخاصة.يصمم أنشطة تعليمية تناسب الفئات الرخاصة.يصمم برامج إثرائية للطال الفائقين.يشرخص ذوي صعوبات التعلم ويعالج هذه الصعوبات.يعد أدوات لتقويم تعلم الفئات الرخاصة.ا
ثالثا) وصف املقرر:
 – 1املواضيع املطلو بحوها
عدد ألاسابيع
املوضوع
1
مفهوم ذوي الاحتياجات الرخاصة واحتياجاتهم التعليمية
2
خصائص ذوي الاحتياجات الرخاصة وأساليب التعليم املناسبة لهم
3
طرق التدريس التي تناسب كل فئة من ذوي الفئات الرخاصة
2
تقنيات التعليم في التدريس للفئات الرخاصة
2
ألانشطة التعليمية للفئات الرخاصة
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الوحدات
2
4
6
4
4

تصميم برامج إثرائية للطال الفائقين
تشرخيص صعوبات التعلم في املناهج الدراسية ومواجهتها
تقويم تعلم الفئات الرخاصة
املجموع

1
2
2
15

 – 2مكونات املقرر (مجموع ساعات الاتصال في الفصل الدراس ي):
العملي  /امليداني  /التدريب التعاوني أو الامتياز لطلبة
املحاضرة
التخصصات الصحية
تتتتتتتتت
 34ساعة

2
4
4
34
أخرى
تتتتتتتت

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم لكل مجال من مجاالت التعلم املوضحة فيما يلي
يجب توضيح:
أ – امل ـ ـ ـ ـعــرف ــة
ً
-1وصف املعرفة التي سيتم اكتسااها في املقرر :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
-

يحدد مفهوم ذوي الاحتياجات الرخاصة وفئاتهم.
خصائص فئات ذوي الاحتياجات الرخاصة.
يلرخص طرق التدريس التي تتناسب وفئات ذوي الاحتياجات الرخاصة.
يذكر ألانشطة التعليمية التي تتناسب وذوي الاحتياجات الرخاصة.
يشرح مفهوم صعوبات التعلم وأنواعها وأسبااها وكيفية مواجهتها بالفصل الدراس ي.
توضيح أدوات تقويم تعلم الفئات الرخاصة
-2إسرراتيجيات التعليم (التدريس) املطلو استخدامها لتطوير تلك املعرفة

-

املحاضرة
املناقشة
حل املشكالت
التعلم التعاوني
-3طرق تقييم املعرفة املكتسبة

ألاسئلة الشفهيةالاختبارات التحريريةمتابعة البحوث التي ينجزها الطال من أعمال خالل تدريس املقرر141

ب – املهارات املعرفية (إلادراكية)
ً
-1املهارات املعرفية املطلو تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يكتشف ذوي الفئات الرخاصةينفذ طرق تدريس مختارة التي تتناسب مع ذوي الفئات الرخاصةيوفف تقنيات التعليم في تعليم الفئات الرخاصةيشرخص ذوي صعوبات التعلم بالفصل الدراس ي. يعد أدوات لتقويم تعلم الفئات الرخاصة -2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات املعرفية:
 املحاضرة املناقشة التعلم التعاوني التعلم باكتشاف التعليم الفردي إلارشادي -3طرق تقييم املهارات املعرفية املكتسبة:
 ألاسئلة الشفهية الاختبارات التحريرية تقييم ما ينجزه الطال من أعمالج – مهارات العالقات البينية (الشخصية) واملسؤولية (إن وجدت)
-1وصف ملهارات العالقات الشرخصية مع آلاخرين ،والقدرة على تحمل املسؤولية املطلو تطويرها:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يتعاون مع زمالئه في انجاز بعض املهام يدير الوقا بكفاءة في انجاز بعض املهام-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات والقدرات:
 املناقشة التعلم التعاوني دراسة العمل اثناء املحاضرة تكليف الطال ببعض املهام املرتبطة باملقرر-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات العالقات الشرخصية وقدرتهم على تحمل املسؤولية:
ألاسئلة الشفهية141

تقييم أعمال الطالمالحظة الطال في اثناء املحاضرةد – مهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية)( :أن وجدت)
-1وصف املهارات العددية ومهارات الاتصال املطلو تطويرها:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 استخدام اللغة العربية بكفاءة في التعبير عن أفكاره. يوفف تقنية املعلومات في تنمية قدراته املرتبطة باملقرر. يتواصل مع الجهات املرختصة بذوي الاحتياجات الرخاصة لتنمو معارفه املرتبطة باملقرر.-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات:
املناقشة.التعلم الفردي إلارشادي.دراسة العمل.-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية):
 ألاسئلة الشفهية. الاختبارات التحريرية. تقييم ألاعمال التي ينجزها الطال .هـ) املهارات الحركية (إن كانا مطلوبة)
 – 1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفس ي) املطلو تطويرها في هذا املجال:
 2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات الحركية:
 – 3طرق تقييم اكتسا الطلبة للمهارات الحركية:
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ا
رابعا) تحديد الجدول الزمني ملهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراس ي
نسبة الدرجة إلى درجة
ألاسبوع
طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو اختبار
رقم
التقييم ال هائي
املستحق
التقييم قصير ،أو مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي ...الخ
%15
طوال الفصل
بعض ألاعمال الفردية
1
%15
طوال الفصل
بعض ألاعمال الجماعية
2
%24
8
اختبار قصير
3
%54
نهاية الفصل
اختبار نهاية الفصل
4
ا
خامسا) الدعم املقدم للطلبة
إلاجراءات أو الررتيبات املعمول اها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة وإلارشاد
ألاكاديمي للطالب املحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقا – الساعات املكتبية الذي يتواجد فيه أعضاء
هيئة التدريس في ألاسبوع):
  2ساعة مكتبية أسبوعيالقاءات دورية مع الطال كل فررةً
الاتصال تلفزيونيا واليكررونيا بالطالا
سادسا) مصادرالتعلم
 – 1الكتب الرئيسة املطلوبة:
سيسيل د .ميرسر ،آن ر .ميرسير ( )2448تدريس الطلبة ذوي مشكالت التعلم ،ترجمة إبراهيم الزريقات،رضا الجمال ،ألاردن ،دار الفكر.
سوزان واينبرنر ( )2442تدريس ألاطفال ذوي صعوبات التعلم في الصفوف العادية .ترجمة عبد العزيزالسرطاوي ،وآخران ،دبي ،دار القلم.
كمال عبد الحميد زيتون ( )2443التدريس لذوي الاحتياجات الرخاصة ،القاهرة ،عالم الكتب.م الحديدي ( )2445إسرراتيجيات تعليم الطلبة ذوي الحاجات الرخاصة ،عمان ،دار الفكر – 2املراجع ألاساسية:
جيرهارات  ،بيل ( )1996تعليم املعوقين .ترجمة احمد سالمة .القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتابريتان ،ولفرد ( )1994منهج ذوي الاحتياجات الرخاصة .ترجمة زيدان السرطاوي وعزيز السرطاوي ،الرياضة :مكتبة الصفحات الذهبية
الربعي ،دمحم عبد العزيز ،عبد الحميد ،صبري عبد الحميد )2412( ،مناهج وإسرراتيجيات تدريس ذويالاحتياجات الرخاصة ،عمان ة دار الفكر
 – 3املراجع املوص اها (الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ)
توصيات املؤثر الثالث الندماج املعوقين في الحياة العامة  2728.فبراير القاهرة.144

صحيفة الرربية .القاهرة :رابطة الرربية الحديثة.مؤتمرات الجمعية املصرية لذوي الاحتياجات الرخاصة .القاهرة. – 4املواد إلالكررونية ومواقع إلانررنا  ...الخ:
http://www.alwatan.com/graphics/zood
http://www .gulifkids.com
http://www.amanjordan.org
 – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو ألاقراص املضغوطة أو املعايير املهنية أو
ألانظمة:
ا
سابعا) تقييم املقرر وعمليات التحسين:
 – 1إسرراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
 ألاسئلة الشفهية اثناء املحاضرات اختبار منتصف الفصل املقابالت الفردية للطال اثناء الساعات املكتبية – 2إلاسرراتيجيات ألاخرى املتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق ألاستاذ أو عن طريق القسم:
 تحليل استجابات الطال املرختلفة ،ومعرفة ردود أفعالهم للمقرر عقد لقاء بين رئيس القسم والطال ومناقشتهم فيما يدرسون – 3عمليات تحسين التعليم:
 تطوير ألاداء التدريس في ضوء نتائج تقييم الطال . الاستفادة من تقنيات التعليم في تدريس املقرر. – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة (مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة
تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو
الاختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس املقرر في مؤسسة تعليمية أخرى)
اختبار بعض إجابات الطال في اختبار منتصف الفصل وتصحيحها ومراجعة النتائج مع مصحح آخر. – 5صف الررتيبات والرخطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسين:
حذف بعض املوضوعات أو تقديمها أو تأخيرهاتطوير أساليب تنفيذ املقرر143

توصيف مقرر (إلاشراف املنهي على املعلم) اختياري
الكلية :الرربية
القسم :املناهج وطرق التدريس
ا
أوال) تحديد املقرر واملعلومات العامة
-1رقم ورمز املقرر 746 :نهج
-2الوحدات:

2

 – 3الفصل الدراس ي الذي سيتم تقديم هذا املقرر فيه :الثاني
 – 4املتطلبات السابقة لهذا املقرر (إن وجدت) ال يوجد
 – 5املتطلبات املصاحبة لهذا املقرر (إن وجدت) ال يوجد
 – 6مكان تدريس املقرر إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:
قاعات الدراسات العليا بكلية الرربية.
ا
ً
ثانيا) ألاهداف :في نهاية دراسة املقرر إن يكون الطالب قادرا على إن:
 يحدد مفهوم إلاشراف املنهي كمكون من مكونات إلاشراف الرربوي.يصيغ أهداف لإلشراف املنهي التخصص ي.تصميم أدوات وأساليب إلاشراف املنهي.يحلل الاتجاهات املعاصرة لإلشراف املنهي.يستنتج دور إلاشراف املنهي في تحقيق املجتمعات املهنية التعليمية.يقررح حلول ملعوقات إلاشراف املنهي.تقييم إلاشراف املنهي باململكة في ضوء الاتجاهات العاملية.ا
ثالثا) وصف املقرر:
 – 1املواضيع املطلو بحوها
املوضوع
مفهوم إلاشراف املنهي وأسسه وتطوره التاريخي وعالقته باإلشراف الرربوي
أهداف إلاشراف املنهي ومجاالته
أساليب وأدوات إلاشراف املنهي،

عدد ألاسابي
1
2

الوحدات
2
4

3

6

الاتجاهات املعاصرة في إلاشراف املنهي

2

4
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دور إلاشراف املنهي في تحقيق املجتمعات املهنية التعلمية
املعوقات التي تواجه إلاشراف املنهي والسبل املقررحة لتالفيها
استعراض واقع إلاشراف املنهي باململكة العربية السعودية مع التطرق لبعض
التجار والتطبيقات املحلية والدولية املعاصرة لإلشراف املنهي على املعلم
 – 2مكونات املقرر (مجموع ساعات الاتصال في الفصل الدراس ي):
العملي  /امليداني  /التدريب التعاوني أو الامتياز لطلبة
املحاضرة
التخصصات الصحية
تتتتت
 34ساعة

2
1

4
2

4

8

أخرى
تت

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم لكل مجال من مجاالت التعلم املوضحة فيما يلي
يجب توضيح:
أ – امل ـ ـ ـ ـعــرف ــة
-1وصف املعرفة التي سيتم اكتسااها في املقرر:
ينبيي مع نهاية دراسة املقرر أن تكتسب املعارف النظرية واملفاهيم ألاساسية عن إلاشراف املنهي وأسسهوتطوره التاريخي وعالقته باإلشراف الرربوي وأهدافه وأساليبه وأدواته ،ودوره في تحقيق املجتمعات
املهنية التعلمية،
-2إسرراتيجيات التعليم (التدريس) املطلو استخدامها لتطوير تلك املعرفة
-

التأمل الذاتي.
التعلم التعاوني.
العصف الذه ي.
املناقشة

-3طرق تقييم املعرفة املكتسبة:
 الاختبارات التحريرية. البحوث. التقارير.ب – املهارات املعرفية (إلادراكية)
ً
-1املهارات املعرفية املطلو تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يحلل الكتابات والرؤى حول إلاشراف املنهي يكامل بين املعارف املكتسبة والتطبيق العملي لهذه املعارف.142

-2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات املعرفية:
 املناقشة. التعلم الذاتي. التعلم التعاوني.-3طرق تقييم املهارات املعرفية املكتسبة:
 الاختبارات التحريرية. القراءة الناقدة. التقارير والبحوث.ج – مهارات العالقات البينية (الشخصية) واملسؤولية (إن وجدت)
-1وصف ملهارات العالقات الشرخصية مع آلاخرين ،والقدرة على تحمل املسؤولية املطلو تطويرها :بعد
ً
الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يتعاون مع زمالئه في املتطلبات الثنائية أو الجماعية للمقرر. يدير لعض حلقات النقاش في مواقف تعلمية أثناء املحاضرة.-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات والقدرات:
 التعلم التعاوني. املناقشة. الحوار-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات العالقات الشرخصية وقدرتهم على تحمل املسؤولية:
 تقويم ألاقران املناقشة الجماعيةد – مهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية)( :أن وجدت)
-1وصف املهارات العددية ومهارات الاتصال املطلو تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب
ً
قادرا على أن:
 يستخدم شبكة املعلومات. يوفف مهارة البحث.-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات:
 املناقشة العروض العملية التعليم إلالكرروني-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية):
141

 تحليل التقارير ومالحظة عروض الطلبة.هـ) املهارات الحركية (إن كانا مطلوبة)
 -1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفس ي) املطلو تطويرها في هذا املجال:
ال يوجد
-2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات الحركية:
ال يوجد
-3طرق تقييم اكتسا الطلبة للمهارات الحركية:
ال يوجد
ا
رابعا) تحديد الجدول الزمني ملهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراس ي
رقم
التقييم

طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو اختبار
قصير ،أو مرروع جماعي ،أو اختبارفصلي .الخ

ألاسبوع املستحق

1
2
3
4

اختبار فصلي
بحوث وتقارير أسبوعية
التفاعل واملشاركة
الاختبار ال هائي

8
طوال الفصل
طوال الفصل
نهاية الفصل

يسبة الدرجة
إلى درجة
التقييم النهائ
% 15
% 24
% 15
% 54

ا
خامسا) الدعم املقدم للطلبة
إلاجراءات أو الررتيبات املعمول اها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة وإلارشاد
ألاكاديمي للطالب املحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقا – الساعات املكتبية-الذي يتواجد فيه أعضاء
هيئة التدريس في ألاسبوع):
ً
الساعات املكتبية ( 2ساعتان أسبوعيا)التواصل من خالل البريد إلالكرروني والجوال.ا
سادسا) مصادرالتعلم
 – 1الكت الرئيسة املطلوبة:
دمحم عيد ديراني .إلاشراف الرربوي على املعلمين :دليل لتحسين التدريس .عمان :عمادة البحث العلميبالجامعة ألاردنية.2441 ،
141

. الطبعة الثانية، دار الفكر: عمان.تطبيقات ومفاهيم في إلاشراف الرربوي. طارق عبدا لحميد البدري.2442
Allyson Davys and Liz Beddoe. (2010) Best Practice in Professional Supervision: A Guide for the Helping Professions.
Debra J. Anderson; Robert L. Major; Richard R. Teacher Supervision That Works: A Guide for University Supervisors, MitchellPraeger Publishers, 1992
: – املراج ألاساسية6
2415 . جامعة امللك سعود. اتجاهات حديثة في إلاشراف الرربوي.عبد العزيز البابطين: عمان. اتجاهات حديثة في إلاشراف الرربوي. عوض هللا سليمان،سالمة عبد العظيم حسين; عوض هللا.2446 . الطبعة ألاولى،دار الفكر
. الطبعة ألاولى، مركز طارق للرخدمات الجامعية، عمان، إلاشراف الرربوي اتجاهات حديثة،راتب السعود.1423
-Jeffrey Glanz; Linda S, Paradigm Debates in Curriculum and Supervision: Modern and
Postmodern Perspectives, 2000.
-Lunenburg, Fred CEducation ,Techniques in the Supervision of Teachers: Pre-service and Inservice Applications, , Vol. 118, No. 4, Summer 1998.
) الخ... التقارير، – املراج املوص ى بها (الدوريات العلمية4
 عمان/  دار فنديل للنشر والتوزيع. أساليب تطبيقاته: إلاشراف الرربوي فلسفته. إبراهيم الرخطيب2443.
Debra J. Anderson; Robert L. Major; Richard R. Teacher Supervision That Works: A Guide for University Supervisors, Mitchell Praeger Publishers, 1992
Jeffrey Glanz; Linda S , Paradigm Debates in Curriculum and Supervision: Modern and Postmodern Perspectives,., 2000.
Lunenburg, Fred CEducation ,Techniques in the Supervision of Teachers: Preserves and In-service Applications, , Vol. 118, No. 4, Summer 1998.
: الخ...  – املواد إلالكررونية ومواقع إلانررنا4
 ال يوجد – مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو ألاقراص املضغوطة أو املعايير املهنية أو5
:ألانظمة
 ال يوجد141

ا
سابعا) تقييم املقرر وعمليات التحسين:
-1إسرراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
 استبانات تقويم املقرر.-2إلاسرراتيجيات ألاخرى املتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق ألاستاذ أو عن طريق القسم:
 تقويم ألاقران -3عمليات تحسين التعليم:
 التقويم الذاتي. املراجعة والتطوير املستمر للمقرر. -4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة (مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو
هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات
أو الاختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس املقرر في مؤسسة تعليمية أخرى)
 التقويم الجماعي. -5صف الررتيبات والرخطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسين:
من خالل:
 املالحظات التي يسجلها ألاساتذة في نهاية تدريس املقرر. سيمنارات القسم الرخاصة بمراجعة توصيف املقررات. -مقارنة التوصيف مع توصيف املقرر في البرامج املنافرة بجامعات اململكة.
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توصيف مقرر (تقويم البرامج التعليمية) اختياري
الكلية :الرربية
القسم :املناهج وطرق التدريس
ا
أوال) تحديد املقرر واملعلومات العامة
-1رقم ورمز املقرر 747 :نهج
-2الوحدات6 :
 – 3الفصل الدراس ي الذي سيتم تقديم هذا املقرر فيه :الثاي
 – 4املتطلبات السابقة لهذا املقرر (إن وجدت) ال يوجد
 – 5املتطلبات املصاحبة لهذا املقرر (إن وجدت) ال يوجد
 – 6مكان تدريس املقرر إن لم يكن في املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:
قاعات الدراسات العليا بكلية الرربية.
ا
ً
ثانيا) ألاهداف :في نهاية دراسة املقرر إن يكون الطالب قادرا على:
 -التعرف على مفهوم تقويم املنهج والبرامج التعليمية. -إدراة أساليب وأدوات تقويم املناهج والبرامج التعليمية. -التمييز بين التقويم الكمي والكيفي للمناهج والبرامج التعليمية. -تعرف مداخل تقويم املناهج والبرامج التعليمية. -تطبيق نماذج تقويم املناهج والبرامج التعليمية في تقويم بعض املناهج والبرامج التعليمية. -إلاملام بمعايير تقويم البرامج واملشروعات التعليمية. -التوصل إلى معوقات تقويم املناهج والبرامج التعليمية. -تعرف بعض تجار تقويم املناهج والبرامج التعليمية الدولية والاتجاهات الرربوية.ا
ثالثا) وصف املقرر:
 – 1املواضيع املطلو بحوها
املوضوع
مفهوم تقويم املناهج والبرامج التعليمية ومستوياته
أسس وأدوات تقويم املناهج والبرامج التعليمية

عدد ألاسابيع
1
2
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الوحدات
2
4

مداخل تقويم املناهج الدراسية والبرامج التعليمية
بعض نماذج تقويم املناهج والبرامج التعليمية
ثقافة املعايير والجودة وانعكاساتها في تقويم املناهج
والبرامج التعليمية
معوقات تقويم املناهج والبرامج التعليمية
بعض التجار الدولية واملحلية في تقويم املناهج
والبرامج التعليمية والاتجاهات الرربوية

2
2
3

4
4
6

2
3

4
6

 – 2مكونات املقرر (مجموع ساعات الاتصال في الفصل الدراس ي):
املحاضرة
 34ساعة

العملي  /امليداني  /التدريب التعاوني أو الامتياز لطلبة
التخصصات الصحية
تتتتت

أخرى
تت

 – 3تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم لكل مجال من مجاالت التعلم املوضحة فيما يلي
يجب توضيح:
أ – امل ـ ـ ـ ـعــرف ــة
-1وصف املعرفة التي سيتم اكتسااها في املقرر:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
يكتسب املعارف النظرية واملفاهيم ألاساسية عن تقويم املناهج والبرامج التعليمية وطبيعته وخصائصه
ونماذجه ومعاييره والتعرف على بعض التجار في ذلك.
-2إسرراتيجيات التعليم (التدريس) املطلو استخدامها لتطوير تلك املعرفة
 التعلم التعاوني. العصف الذه ي.املناقشة-3طرق تقييم املعرفة املكتسبة
 الاختبارات التحريرية. البحوث.ب – املهارات املعرفية (إلادراكية)
ً
-1املهارات املعرفية املطلو تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
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يكامل بين املعارف املكتسبة والتطبيق العملي لهذه املعارف.يقيم بعض املناهج والبرامج التعليمية.-2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات املعرفية:
 املناقشة. التعلم الذاتي. التعلم التعاوني.-3طرق تقييم املهارات املعرفية املكتسبة:
الاختبارات التحريرية.القراءة الناقدة.البحوث.ج – مهارات العالقات البينية (الشخصية) واملسؤولية (إن وجدت)
-1وصف ملهارات العالقات الشرخصية مع آلاخرين ،والقدرة على تحمل املسؤولية املطلو تطويرها:
ً
بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب قادرا على أن:
 يقدم الطالب مع زمالئه حلقات نقاش. يتعاون الطالب مع زمالئه في تقويم بعض البرامج التعليمية.-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات والقدرات:
 التعلم التعاوني. املناقشة.الحوار-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات العالقات الشرخصية وقدرتهم على تحمل املسؤولية:
تقويم ألاقراناملناقشة الجماعية.د – مهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية)( :أن وجدت)
-1وصف املهارات العددية ومهارات الاتصال املطلو تطويرها :بعد الانتهاء من املقرر يكون الطالب
ً
قادرا على أن:
 يتواصل مع أستاذ املقرر والزمالء وتقييم مهاراتهم في ذلك. يوفف شبكة املعلومات.يستخدم مهارة البحث.134

-2إسرراتيجيات التعليم املستخدمة في تطوير هذه املهارات:
املناقشةالتعلم باالستكشافالتعليم إلالكرروني-3طرق تقييم اكتسا الطلبة ملهارات الاتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات الحسابية (العددية):
الاختباراتعدد املشاركة باملوقع إلالكرروني.هـ) املهارات الحركية (إن كانا مطلوبة)
 – 1وصف للمهارات الحركية (مهارات عضلية ذات منشأ نفس ي) املطلو تطويرها في هذا املجال:
ال يوجد
- 2إسرراتيجيات التعلم املستخدمة في تطوير املهارات الحركية:
ال يوجد
 – 3طرق تقييم اكتسا الطلبة للمهارات الحركية:
ال يوجد
ا
رابعا) تحديد الجدول الزمني ملهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراس ي
ألاسبوع املستحق
طبيعة مهمة التقييم (مثال :مقالة ،أو اختبار
رقم
التقييم قصير ،أو مشروع جماعي ،أو اختبار فصلي...
الخ
8
اختبار فصلي
1
طوال الفصل
بحوث وتقارير
2
طوال الفصل
التفاعل واملشاركة
3
نهاية الفصل
الامتحان ال هائي
4
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نسبة الدرجة إلى
درجة التقييم
ال هائي
%15
%24
%15
%54

ا
خامسا) الدعم املقدم للطلبة
إلاجراءات أو الررتيبات املعمول اها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة وإلارشاد
ألاكاديمي للطالب املحتاج لذلك (مع تحديد مقدار الوقا – الساعات املكتبية-الذي يتواجد فيه أعضاء
هيئة التدريس في ألاسبوع):
ً
الساعات املكتبية ( 2ساعتان أسبوعيا)التواصل من خالل البريد إلالكرروني والجوال.ا
سادسا) مصادرالتعلم
 – 1الكتب الرئيسة املطلوبة:
 الدوسري ،إبراهيم ( )1422إطار مرجعي للتقويم الرربوي .الرياض :مكتب الرربية العربي لدول الرخليج. -سعادة ،جودت وإبراهيم ،عبد هللا ( )1425املنهج املدرس ي املعاصر .عمان :دار الفكر.

 –2املراجع ألاساسية:
 أبو عنا  ،سعد(1426هت) في التقويم الرربوي مداخل واتجاهات .الرياض. دمحم ،وائل وعبد العظيم ،ريم( )1432تصميم املنهج املدرس ي .عمان :دار املسيرة. – 3املراجع املوص اها (الدوريات العلمية ،التقارير ...الخ)
جميع الدوريات واملجالت العلمية الصادرة من كليات الرربية في الجامعات السعودية.مجلة املناهج وطرق التدريس الصادرة عن الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس. بحوث املؤتمر الدولي الثاني للقياس والتقويم.2415 ، – 4املواد إلالكررونية ومواقع إلانررنا  ...الخ:
ال يوجد – 5مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو ألاقراص املضغوطة أو املعايير املهنية أو
ألانظمة:
ال يوجدا
سابعا) تقييم املقرر وعمليات التحسين:
 – 1إسرراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم:
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استبانات تقويم املقرر.
 – 2إلاسرراتيجيات ألاخرى املتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق ألاستاذ أو عن طريق القسم:
 تقويم ألاقران – 3عمليات تحسين التعليم:
 التقويم الذاتي.املراجعة والتطوير املستمر للمقرر. – 4عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة (مثال :فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضو هيئة
تدريس مستقل لعينة من أعمال الطلبة ،وقيام أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو
الاختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس املقرر في مؤسسة تعليمية أخرى)
التقويم الجماعي. – 5صف الررتيبات والرخطط املعدة للمراجعة الدورية لفاعلية املقرر والتخطيط للتحسين:
 من خالل تحديث توصيف املقرر.-مقارنة توصيف املقرر باستمرار مع توصيفات املقرر لدى املؤسسات والكليات ألاخرى.
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البند السادس عرر مالحظــات
أية مالحظات ترغب الكلية إضافتها لتدعيم الطلب إن وجدت

.1نظرا ألن القسم يمنح درجة املاجستير في املناهج وطرق التدريس بنظام املسارات التخصصية،
فهناة حاجة ماسة لفتح برنامج الدكتوراه الستيعا الرخريجين من برنامج املاجستير.
.2فتح هذا البرنامج يلب الطلب املرزايد من خريجي برامج املاجستير في املناهج وطرق التدريس من
الجامعات السعودية املرختلفة على استكمال الدكتوراه.
.3يتوافر بقسم املناهج نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس على رتبتي أستاذ ،وأستاذ مشارة
بما يضمن تنفيذ متميز للبرنامج.
.4تسعى الكلية لالعتماد ألاكاديمي ،ومن ثم يعد برنامج الدكتوراه بقسم املناهج قيمة مضافة
وللكلية في خدمة املجتمع املحلي وتلبية ملتطلبات سوق العمل واحتياجاته من الكوادر
البحثية في املجال الرربوي.
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البند الساب عرر :السيرة الذاتية ألعضاء هيئة التدريس
السيرة الذاتية أ.د /محسن حامد فراج
مديرالبرنامج
1

البيانات الشخصية

الاس ــم

أ.د /محسن حامد فراج

تاريخ ومكان امليالد

 1124/11/12القاهرة -مصر

الحالة الاجتماعية

متزوج

ال ـعـنوان

كلية التربية-جامعة القصيم بريدة
جوال 1426634134

6

املؤهالت الدراسية

الدرجة العلمية

التخصا

الجهة املانحة لها

التاريخ

دكتوراه

مناهج وطرق تدريس

جامعة عين شمس مصر

1996

ماجستير

مناهج وطرق تدريس

جامعة عين شمس مصر

1992

الدبلوم الرخاص

مناهج وطرق تدريس

جامعة عين شمس مصر

1994

الدبلوم املهنية في الرربية

مناهج وطرق تدريس

جامعة عين شمس مصر

1988

بكالوريوس في العلوم والرربية

الفيزياء والكيمياء

جامعة عين شمس مصر

1987

4

التخصا ومجاالت الاهتمام

التخصا العام

املناهج وطرق التدريس

التخصا الدقيق

املناهج وطرق تدريس العلوم
131

مجاالت الاهتمامات العلمية

3

5

التعلم الفعال–خرائط املنهج ونواتج التعلم –أعمال املراجعة الرخارجية -تأليف كتب
العلوم املدرسية ودليل املعلم -املعايير والاتجاهات الحديثة في التدريس

السجل الوظيف
الوظيفة

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

أستاذ
أستاذ
أستاذ مشارة
أستاذ مساعد

جامعة القصيم كلية الرربية
جامعة عين شمس كلية الرربية
جامعة عين شمس كلية الرربية
جامعة عين شمس كلية الرربية

 2412آلان
2412-2449
2449-2441
2441-1996

ألاعمال إلادارية واللجان

مسمى العمل إلاداري /اللجان واملهام

التاريخ

مدير برنامج الدكتوراه بالقسم

1437/1436

رئيس وحدة إلارشاد ألاكاديمي بالكلية

1437/1435
1436/35

رئيس تحرير مكلف مجلة العلوم الرربوية والنفسية بالجامعة

1435/1434

رئيس لجنة إعداد برنامج املاجستير وفق املسارات بالقسم

1434

عضو لجنة تطوير املناهج بكلية الرربية جامعة القصيم
عضو لجنة الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس

1437/1433

عضو اللجنة الاجتماعية بقسم املناهج وطرق التدريس – جامعة القصيم
عضو لجنة إلارشاد ألاكاديمي والطالبي بكلية الرربية جامعة القصيم
عضو لجنة الرربية امليدانية بقسم املناهج وطرق التدريس– جامعة القصيم

1434/1433
1434/1433
1434/1433

6

ألابحاث العلمية املنرورة

اسم الباحث (الباحثين)

عنوان البحث والناشروالتاريخ

د .محسن حامد فراج (مشررة)

بحث بعنوان "رؤية تربوية مقررحة للتنمية املهنية املستدامة للمعلم باململكة العربية السعودية في ضوء
التحول نحو اقتصاد املعرفة" املؤتمر الرخامس إلعداد املعلم بكلية الرربية – جامعة أم القرى ،فبراير
2416

د .محسن حامد فراج (مشررة)

بح تتث بعن تتوان "تص تتور مقر تترح ل تتدور بع تتض املؤسس تتات الرربوي تتة بمنطق تتة القص تتيم ف تتي تنمي تتة وع تتي الش تتبا
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باملرخاطر املرورية" منشور بمجلة العلوم الرربوية والنفسية بجامعة القصيم ،العدد ( )2املجلد ( )7ابريتل
.2414
د .محسن حامد فراج (مشررة)

بح تتث بعن تتوان "فاعلي تتة برن تتامج ق تتائم عل تتى املس تتتحدثات الكيميائي تتة ف تتي تنمي تتة الق تتدرة عل تتى ح تتل املش تتكالت
الكيميائيتتة والاتجتتاه نحتتو تطبيقاتهتتا املجتمعيتتة لتتدى طتتال املرحلتتة الثانويتتة" منشتتور فتتي مجلتتة دراستتات فتتي
املناهج وطرق التدريس العدد  ،146مايو 2449م.

د .محسن حامد فراج(منفرد)

"برنتتامج إثرائتتي فتتي العلتتوم لطتتال املرحلتتة الثانويتتة ملواجهتتة فتتواهر التفكيتتر الالعلم ت الناشتتئة عتتن بعتتض
املناهج الرخفية" ،منشور في مجلة الرربية العلمية ،سبتمبر 2449م

د .محسن حامد فراج(منفرد)

فاعلي تتة برن تتامج متع تتدد املص تتادر الاليكرروني تتة ف تتي مق تترر أس تتاليب ت تتدريس العل تتوم ف تتي تنمي تتة ال تتوعي ب تتالتعلم
التتذاتي والاتجتتاه نحتتو مصتتادر التتتعلم الاليكررونتتي لتتدى ط تال التتدبلوم املهنيتتة بكليتتة الرربيتتة جامعتتة عتتين
شمس" ،منشور في مجلة دراسات في املناهج وطرق التدريس .العدد  ،141ديسمبر 2448م

د .محسن حامد فراج (مشررة)

"تطتوير متتنهج الفيزيتتاء بالصتتف ألاول الثتتانوي لتنميتتة بعتض قتتيم املواطنتتة والانجتتاز املعرفتتي لتتدى الطتتال "،
منشور في مجلة كلية الرربية بجامعة ألازهر العدد  ،135مارس 2448م

د .محسن حامد فراج(منفرد)

بحث بعنوان “القضايا الالزمتة للثقافتة البيةيتة متن ختالل محتتوى منتاهج الفيزيتاء بالصتفين الحتادي عشتر
والثاني عشر بسلطنة عمان" ،منشور ضمن كتا ندوة التلوث البيئتي :أستبابه وستبل معالجتته ،املنعقتدة
في كلية الرربية بعبري سلطنة عمان  4-3ابريل 2447م

د .محسن حامد فراج (مشررة)

بحتتث بعنتتوان “التتوعي باملرختتاطر البيةيتتة لتتدى بعتتض فئتتات املجتمتتع وتالميتتذ املرحلتتة إلاعداديتتة ومتتدى تنتتاول
كت تتب العل تتوم لتل تتك املرخ تتاطر ،منش تتور ف تتي مجل تتة الرربي تتة العلمي تتة املجل تتد الرخ تتامس الع تتدد الثال تتث ،س تبتمبر
2442م

د .محسن حامد فراج(منفرد)

"رؤية مقررحة إلعداد وتدريب املعلم في ضوء الحالة الراهنة ومتغيرات املستقبل" 2447م

د .محسن حامد فراج (مشررة)

بحث بعنوان "الوعي باملرخاطر البيةية لدي طال كلية الرربية بصاللة "دراسة تقويمية" ديسمبر .2445

د .محسن حامد فراج

ورقتتة عمتتل بعنتتوان "إعتتداد املعلتتم :تحتتديات الحاضتتر ومتطلبتتات املستتتقبل" قتتدما للنتتدوة العلميتتة التتتي
عقدتها النقابة العامة للمعلمين بمصر ،،القاهرة (2442/14/22م).

د .محسن حامد فراج (مشررة)

مقال بعنوان "املتدخل الجمتالي فتي الرربيتة العلميتة " منشتورة بمجلتة الرربيتة العلميتة ،املجلتد الرابتع ،العتدد
الرابع ،ديسمبر 2441م

د .محسن حامد فراج(منفرد)

مق تتال بعن تتوان "ت تتدريس العل تتوم ف تتي املرحل تتة الثانوي تتة للمواطن تتة" منش تتورة بمجل تتة الرربي تتة العلمي تتة ،املجل تتد
الرابع ،العدد الثالث ،سبتمبر 2441م.

د .محسن حامد فراج (مشررة)

ورقتتة عمتتل بعنتتوان " التميتتز للجميتتع :متتدخل لتطتتوير التعلتتيم " عرضتتا فتتي متتؤتمر اتحتتاد املعلمتتين العتتر ،
املنعقد بالقاهرة في الفررة من .2441/7/1116

د .محسن حامد فراج (مشررة)

ورقتتة عمتتل بعنتتوان "إعتتداد املعلتتم :الواقتتع واملتتأمول " عرضتتا فتتي متتؤتمر اتحتتاد املعلمتتين العتتر  ،املنعقتتد
بالقاهرة في الفررة من .2441/7/1116

د .محسن حامد فراج (مشررة)

بح تتث بعن تتوان " وح تتدة مقررح تتة ف تتي الفيزي تتاء البيةيت تتة لط تتال الص تتف ألاول الث تتانوي وأثره تتا عل تتى تحصت تتيل
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املفتاهيم والاتجاهتات نحتو الفيزيتاء ونحتو البيئتة " منشتور فتتي مجلتة كليتة الرربيتة جامعتة عتين شتمس العتتدد
الرخامس والعشرون (الجزء الثاني) .2441
د .محسن حامد فراج (منفرد)

بحتث بعنتوان " فعاليتة تتدريس وحتدة مقررحتة باستتخدام نمتوذج الشتكل " "vاملعرفتي فتي تنميتة فهتم طبيعتتة
العل تتم وعملياتت تته ومه تتارات التفكي تتر املنطق تتي والتحص تتيل الدراست ت ي ف تتي م تتادة العلت تتوم ل تتدى تالميت تتذ املرحلت تتة
املتوسطة بالسعودية " منشور في مجلة دراسات في املناهج وطرق التدريس العدد( )68يناير .2441

د .محسن حامد فراج(منفرد)

بحتتث بعنتتوان " متتدى تنتتاول محتتتوى متتنهج العلتتوم باملرحلتتة املتوستتطة باململكتتة العربيتتة الستتعودية ألبعتتاد
العلتتم وعملياتتته وفهتتم التالميتتذ لهتتا" منشتتور بمجلتتة الرربي تتة العلميتة،املجل تتد الثال تتث ،العتتدد الثتتاني ،يوليتتو
2444م.

د .محسن حامد فراج(منفرد)

بحتث بعنتتوان " تنميتتة بعتض عناصتتر التنتتور البيئتي لتتدى طتتال كليتة الرربيتتة جامعتتة امللتك خالتتد باستتتخدام
املوديوالت التعليمية " .منشور بمجلة الرربية العلمية (،املجلد الثالث)( ،العدد ألاول) ،مارس 2444م.

د .محسن حامد فراج(منفرد)

بحتث بعنتتوان " تنميتتة التتوعي الوقتتائي لتتدى تالميتتذ املرحلتتة الابتدائيتتة باململكتتة العربيتتة الستتعودية " .منشتتور
ف تتي أعم تتال امل تتؤتمر العلم تتي الثال تتث للجمعي تتة املص تترية للرربي تتة العلمي تتة –الرربي تتة العلمي تتة للق تترن الح تتادي
والعشرين (باملا -أبو سلطان ،إلاسماعيلية) ،يوليو 1999م (املجلد الثاني)

ألايرطة التدريسية

7

املرحلة

الدراسات

املقررات التدريسية التي ساهم في تدريسها

الجامعية

العليا

قضايا بحثية



دكتوراه

التدريس للكبار



دكتوراه

الجمعيات العلمية العاملية واملحلية



دكتوراه

اتجاهات حديثة في طرق تدريس العلوم



ماجستير

قراءات في املناهج وطرق تدريس العلوم



ماجستير

قضايا ومشكالت في املناهج وطرق تدريس العلوم



ماجستير

املناهج الدراسية وتقنيات التعليم



ماجستير

الاتجاهات الحديثة للبحث



ماجستير

الاتجاهات الحديثة في مناهج التخصص



ماجستير

قراءات في املناهج



ماجستير
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طرق تدريس العلوم

بكالوريوس

الدبلوم الرخاصة

املناهج

بكالوريوس

دبلوم عام

إلاشراف على طال التدريب امليداني

بكالوريوس

دبلوم عام

التدريس املصغر

بكالوريوس

دبلوم عام



دبلوم عام

مبادئ التدريس

بكالوريوس



استخدام الحاسب آلالي في التدريس

بكالوريوس



مهارات التعلم الذاتي

بكالوريوس



طرق التدريس لذوى الاحتياجات الرخاصة

بكالوريوس



الرربية البيةية

بكالوريوس



إسرراتيجيات التدريس

بكالوريوس



كفايات :التخطيط إلاسرراتيجيات إتقان املحتوي .

بكالوريوس



طرق تدريس العلوم وتكنولوجيا التعليم

التوقي

الاسم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :أ.د /محسن حامد فراج
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم

التاريخ
 1437/2/2هت

..............

 :د /عبد الرحمن النصيان
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السيرة الذاتية أ.د /سعيد السعيد
البيانات الشرخصية

1
الاس تتم

أ.د سعيد دمحم دمحم السعيد

تاريخ ومكان امليالد

القليوبية –مصر 1954/12/16

البريد إلالكرروني

dr_elsaed@yahoo.com

2

املؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

الدكتوراه
املاجستير
دبلوم خاصة
دبلوم عامة في الرربية
بكالوريوس الزراعة
3

4

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

املناهج و طرق التدريس
املناهج و طرق التدريس
الرربية
تدريس العلوم
كيمياء حيوية

الرربية –جامعة عين شمس
الرربية –جامعة عين شمس
الرربية –جامعة عين شمس
الرربية –جامعة عين شمس
كلية الزراعة جامعة القاهرة

يوليو 1984
سبتمبر 1981
يونيو 1978
يونيو 1977
يونيو 1972

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام

املناهج و طرق التدريس

التخصص الدقيق

مناهج وطرق تدريس العلوم و الرربية البيةية

متجاالت الاهتمام
العلمية

تقويم املناهج وتطويرها – تدريس العلوم – الرربية البيةية
إعداد املعلم وتدريبه – برامج تعليم الكبار – مناهج ذوي الاحتياجات

السجل الوفيفي
الوفيفة

أستاذ مساعد
أستاذ مشارة
أستاذ
رئيس قسم املناهج
أستاذ

جهة العمل وعنوانها
كلية الرربية جامعة عين شمس
كلية الرربية جامعة عين شمس
كلية الرربية جامعة عين شمس
كلية الرربية جامعة عين شمس
كلية الرربية جامعة القصيم
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التاريخ
1984
1994
1995
2444
2449

5

ألاعمال إلادارية واللجان

مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام
عضو مجلس إدارة مركز البحوث الرربوية
رئيس لجنة تطوير املاجستير
رئيس اللجنة العلمية بقسم املناهج.
6

التاريخ
14311436
14321434
14351436

النتاج العلمي
عنوان البحث

اسم الباحث (الباحثين)

أ.د سعيد السعيد و د.صالح العجاجي دور مناهج العلوم املطورة باملرحلة
املتوسطة في تنمية الوعي املائي للطال
أ.د سعيد السعيد و أ.شريفة الزهراني فاعلية إسرراتيجية املتناقضات في
التحصيل وتنمية مهارات التفكير العلمي
لدى طال املرحلة املتوسطة
تقييم آراء معلمي العلوم باملرحلة
أ.د سعيد السعيد و أ .حمد الحربي
الابتدائية في ضوء متطلبات تدريس
العلوم املطورة.
.د سعيد السعيد و أ .عبد هللا الشمري دور مناهج العلوم باملرحلة الابتدائية في
تنمية املفاهيم العلمية ومهارات
الاستقصاء لدى التالميذ
7

منشور

فبراير  2411مجلة دراسات
في املناهج وطرق التدريس
 2414مجلة دراسات في
املناهج وطرق التدريس

منشور

 2414مجلة دراسات في
املناهج وطرق التدريس

منشور

 2414مجلة دراسات في
املناهج وطرق التدريس

الدورات التدريبية

اسم الدورة
تدريب قيادات تعليم الكبار
تدريب معلمات محو ألامية
تدريب معلمات محو ألامية
إعداد قيادات تعليم الكبار
الرربية البيةية
املؤتمرات والندوات العلمية
املؤتمر /
الندوة

منشور /غير
منشور
منشور

تاريخ واجهة النشر

عنوان الدورة
إعداد برامج تعليم الكبار
اليمن
السودان
اتجاهات حديثة في تعليم الكبار
إدخال املفاهيم البيةية في املناهج

عنوان املؤتمر /الندوة
مؤتمر الدولي الثاني للجمعية املصرية للمناهج و التدريس
مؤتمر جمعية القراءة واملعرفة.
مؤتمر الجمعية املصرية للرربية العلمية
143

تاريخها
2446
2445
2446
2446
2445

مكان انعقادها
قطر
اليمن
السودان
الجزائر
قطر

التاريخ

مكان الانعقاد

2414
2414
2414

القاهرة – مصر
القاهرة مصر
القاهرة –مصر

9

ألانشطة التدريسية
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها

طرق التدريس
املناهج
أسس بناء املناهج و تطويرها
أساليب تدريس
دراسات ميدانية
اتجاهات حديثة في بناء املناهج
الاسم

املرحلة
الجامعية
*
*




الدراسات
العليا


*
*
*

*



التوقي

اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :أ.د سعيد دمحم دمحم السعيد
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم :د .عبد الرحمن النصيان
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............................
............................

التاريخ

السيرة الذاتية أ.د /سعيد جابراملنوفي

1

6

البيانات الشخصية
الاس تتم

أ .د .سعيد جابر محمود املنوفي

تاريخ ومكان امليالد

1954/2/23م املنوفية

البريد إلالكرروني

sgmenoufy@yahoo.com

املؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

بكالوريوس علوم وتربية
ماجستير في الرربية
دكتوراه

" رياضيات
تدريس الرياضيات
تدريس الرياضيات

" جامعة املنوفية
جامعة املنوفية
جامعة عين شمس

1978م
1983م
1987

4

3

التخصا ومجاالت الاهتمام
التختصص العام

املناهج وطرق التدريس

التخصص الدقيق

تدريس الرياضيات

متجاالت الاهتمام
العلمية

الجديد في تربويات الرياضيات – تدريس الرياضيات وتنمية التفكير
الاتجاهات الحديثة في التقييم

السجل الوظيف
الوفيفة

معيد بقسم مناهج وطرق
منوطرق
الرياضيات
مناهج
تدريس مساعد
مدرس
مناهجم
تدريس1981
مدرس/
5/14
الرياضيات
وطرقمنتدريس
تدريس1984
أستاذ/
2/22
رياضيات
تدريسممناهج
مساعد
أستاذ مناهج

جهة العمل وعنوانها
كلية الرربية جامعة املنوفية
كلية الرربية جامعة املنوفية
كلية الرربية جامعة املنوفية
كلية الرربية جامعة املنوفية
كلية الرربية جامعة املنوفية

التاريخ
من 1978/11/3م
1984/2/22
1988/1/17
في 1993/2/1م
2443/4/27
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4

ألاعمال إلادارية واللجان

مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام
رئيس قسم املناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم
وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
وكيل الكلية لشئون التعليم والطال في

2

التاريخ
في 2443/8/5م
2449 /2 /24
2449/8/31

النتاج العلمي

اسم الباحث
(الباحثين)

عنوان البحث
التطورات الحديثة في مجال تعليم
وتعلم الرياضيات ومدي مواكبة برامج
تدريب معلمي الرياضيات اثناء الرخدمة
لها

سعيد جابر
املنو في
سعيد جابر
املنوفى  +رضا
مسعد السعيد

منشور/
غير منشور
منشور

إمكانية تدريس بعض مفاهيم
املجموعات للتالميذ املعاقين سمعيا
باستخدام قراءة الشفاه والهجاء اليدوي
أزمتتة املصتتطلح الرربتتوى [ دراستتة تحليليتتة
في مجال املناهج وطرق التدريس
رؤية مستقبلية لتدريس إلاحصاء
باملرحلة إلاعدادية للتغلب على صعوبات
تدريسها

تاريخ واجهة النشر
املت ت تتؤتمر العلمت ت تتي الثت ت تتاني للجمعيت ت تتة املصت ت تترية للمنت ت تتاهج
بعن ت ت ت تتوان :إع ت ت ت تتداد املعل ت ت ت تتم ،الرراكم ت ت ت تتات والتح ت ت ت تتديات،
إلاس تتكندرية 1518يولي تتو  ،1994ص ص 1386 1375
.
مجلتتة كليتتة الرربيتتة بجامعتتة املنوفيتتة – العتتدد الثتتاني –
السنة السادسة  1991ص58 16
الرربية املعاصرة العدد الثامن عشر – السنة الثامنة
أغسطس  1991ص .128 – 97

منشور

املؤتمر العلمي الثالث للجمعية املصرية للمناهج،
إلاسكندرية 48أغسطس 1991

معرفة معلمي الرياضيات باملرحلة
الابتدائية بالقسمة

املؤتمر الرربوي الثالث العداد املعلم بعنوان :املعلم
تأمل واستشرق املستقبل ،اململكة العربية السعودية،
مكة املكرمة 1999م

تجريب تدريس بعض موضوعات
الاحصاء الاستداللي لطال الصف
الثاني من املرحلة الاعدادية ،
دور كليات الرربية في تنمية الاتجاهات
الايجابية نحو مهنة التدريس لدي طالاها

مجلة العلوم الرربوية والنفسية ،العدد الثاني –
السنة السابعة ،ابريل 1991م ص ص .51
مجلة العلوم الرربوية والنفسية ،السنة السابعة،
العدد الثاني ،ابريل 1991م ،ص ص – 194 167
. 66
رسالة الرخليج العربي ،العدد الرابع والثمانون ،السنة
الثالثة والعشرون1422 ،هت 2442م ،ص ص – 72
149
مجلة البحوث الرربوية ،العدد الاول ،السنة السادسة

الحس العددي وبعض املتغيرات
املرتبطة به،
قلق الرياضيات لدي تالميذ املرحلة
141

عشر 2441م

الاساسية وبعض املتغيرات املرتبطة به،
إسرراتيجية مقررحة لتخفيفه،
فعالية استخدام التعليم التعاوني في
تحصيل الهندسة والاتجاه نحو
الرياضيات لدي طال الصف الثاني
املتوسط،
فعالية املدخل املنظومي في تدريس
حسا املثلثات وأثره على التفكير
املنظومي لدي طال املرحلة الثانوية.
برنامج مقررح لتنمية الابداع الرياض ي
لدي طال الصف الاول الثانوي
Mathematical Teaching for Gifted
.in Egypt

مجلة العلوم النفسية والرربوية 2442م

 ،املؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية املصرية
للمناهج ،بعنوان :مناهج التعليم في ضوء مفهوم
الاداء 25 – 24 ،يوليو 2442
 ،املؤتمر العلمي لجمعية تربويات الرياضيات 18 17
اغسطس 2442
British Society for Research into Learning
MathematicsVol.27 No.2 pp1319.March 2008
ورقة مقدمة إلى مؤتمر جودة برامج الدراسات العليا
املنعقد بجامعة املنوفية في  27 – 26فبراير 2449
ص ص 175182
مؤتمر كلية الرربية بقنا جامعة جنو الوادي
2445م
بحث مقبول للنشر في مجلة كلية الرربية جامعة
املنوفية()2414
.ورقة بحثية مقدمة إلى املؤتمر الرابع في تعليم
الرياضيات وتعلمها في التعليم العام ،الجمعية
السعودية للعلوم الرياضية (جسر )

تطوير الدراسات العليا من حتالل التتعلم
الالكررونى.
ً
برنامج إعداد معلم الرياضيات تحقيقا
ملبدأ الجودة الشاملة،
تطوير الرربية العملية بكلية الرربية
جامعة القصيم
تنمية البراعة الرياضية

1

الدورات التدريبية

اسم الدورة
1
2
3
4
5

عنوان الدورة
)!( ToT
)ToT (2
تطوير كليات الرربية
الجودة في مؤسسات التعليم
الجامعى
تصميم املقرر

تاريخها
2443/2/14
19/5/ 2003
2445/9/24
2449 /14/7
2449/8/22

مكان انعقادها
دار الضيافة جامعة عين شمس
دار الضيافة جامعة عين شمس
جامعة القاهرة
دار املدفعية بالقاهرة
مركز التعليم الطب جامعة عين
شمس

املؤتمرات والندوات العلمية
املؤتمر  /الندوة
1

عنوان املؤتمر /الندوة
املؤتمر العلمي الثالث للجمعية املصرية للمناهج
141

التاريخ
 8-4أغسطس 1991

مكان الانعقاد
الاسكندرية فندق سان

2
 ،املؤتمر العلمي
الثاني للجمعية
املصرية للمناهج
4
5
6

1

املؤتمر الرربوي الثالث إلعداد املعلم :املعلم تأمل
واستشرف املستقبل
إعداد املعلم ،الرراكمات والتحديات ،الاسكندرية

مؤتمر جودة برامج الدراسات العليا املنعقد
بجامعة املنوفية
املؤتمر الثالث لكلية الرربية النوعية
الجمعية السعودية للعلوم الرياضية (جسر)

1999م
1518يوليو199 4

استيفانو
اململكة العربية السعودية،
مكة املكرمة
الاسكندرية فندق سان
استيفانو

 27 – 26فبراير 2449

جامعة املنوفية

2414/4/27
1435//7/2729

كلية الرربية النوعية أشمون
جامعة امللك سعود

ألايرطة التدريسية
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها

املرحلة
الجامعية







أسس بناء املناهج
طرق تدريس الرياضيات
مناهج البحث الرربوى
اتجاهات حديثة في طرق التدريس
تطوير املناهج
الاحصاء الرربوى

التوقي

الاسم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :سعيد جابرمحمود املنوفى
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم :د .عبد الرحمن النصيان

141

............................
............................

الدراسات
العليا






التاريخ

السيرة الذاتية أ.د /حمدي فرغلى
1

البيانات الشرخصية

الاس تتم

حمدي دمحم مرس فرغلى

تاريخ ومكان امليالد

 1958/3/23أسيوط ج /م  /ع

البريد إلالكرروني

Hamdy.mohamed984@yahoo.com

2

3

4

املؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

بكالوريوس العلوم والرربية
الدبلوم الرخاص في الرربية
ماجستير مناهج وطرق تدريس
دكتوراه مناج وطرق تدريس

رياضيات
مناهج وطرق تدريس
رياضيات
رياضيات

جامعة اسيوط
جامعة اسيوط
جامعة اسيوط
جامعة اسيوط

1982
1985
1987
1994

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام

مناهج وطرق تدريس

التخصص الدقيق

طرق تدريس رياضيات

متجاالت الاهتمام
العلمية

التدريس
البحث العلم

السجل الوفيفي
جهة العمل وعنوانها

التاريخ

الوفيفة
معيد

كلية الرربية بأسيوط

1982

مدرس مساعد

كلية الرربية بأسيوط

1987

اليمن

1994

مدرس
أستاذ مساعد
استاذ

كلية الرربية أ

كلية املعلمين املدينة املنورة

1992

كلية الرربية بأسيوط

2414

121

ألاعمال إلادارية واللجان

5

مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام
ال يوجد
6
اسم الباحث
(الباحثين)
حمدي دمحم
مرس
حمدي دمحم
مرس
حمدي دمحم
مرس
حمدي دمحم

النتاج العلمي
عنوان البحث
فاعلية إسرراتيجية مبنية على التعلم املوقفى في عالج صعوبات
التعلم الرخاصة باملشكالت اللفظية الرياضية لدى تالميذ املرحلة
الابتدائية
اثر استخدام نموذج ( دى بونو ) على تنمية التفكير التوليدي لدى
تالميذ املرحلة إلاعدادية
صعوبات تطبيق منظومة التقويم الشامل على تالميذ الحلقة ألاولى
من مرحلة التعليم ألاساس ي ومقررحات عالجها
برنامج تدريبي مقررح للطال املعلمين بكلية الرربية الستخدام
ألانشطة الاثرائية

7
اسم الدورة
معايير الجودة
التعلم النشط
املعايير
النشر
التقويم
8

التاريخ

منشور /غير
منشور
منشور

منشور
منشور
منشور

تاريخ واجهة النشر
 2414املجلة العلمية كلية الرربية
أسيوط مجلد  26عدد  1ج2
 2447مجلة دراسات مستقبلية
جامعة أسيوط عدد14
 2447ألاردن جامعة الزرقاء مؤتمر
الرربية العملية والتقويم
 2411ألاردن جامعة جرش مؤتمر
الرربية واملجتمع الحاضر
واملستقبل

الدورات التدريبية
عنوان الدورة
معايير الجودة في العملية التدريسية
إسرراتيجيات التعلم النشط وأساليب تقويمه
اعداد معايير أداء معلم ما قبل الجامعة
النشر الدولى
تقويم أداء الطالب املعلم

تاريخها
2448
2447
2445/ 2444
2444
2445

مكان انعقادها
جامعة اسيوط
كلية الرربية جامعة اسيوط
القاهرة  /اسكندرية
جامعة اسيوط
جامعة اسيوط

املؤتمرات والندوات العلمية

املؤتمر  /الندوة
الجمعية املصرية للمناهج و ط ت
كلية الرربية بالغردقة
الجمعية املصرية للمناهج و ط ت
كلية الرخدمة الاجتماعية
رؤى تحديثية
الرربية واملجتمع

عنوان املؤتمر /الندوة
تطوير التعليم في ضوء معايير الجودة
تكامل الرربية والعلوم وآلادا في اعداد
معلم القرن 21
مناهج التعليم والهوية الثقافية
الابعاد الاجتماعية في جودة التعليم العالي
رؤى تحديثية لبرامج الرربية العملية
الرربية واملجتمع – الحاضر واملستقبل
121

التاريخ
2447
2448

مكان الانعقاد
جامعة عين شمس
الغردقة

2448
2448
2448
2411

جامعة عين شمس
جامعة اسيوط
جامعة الزرقاء الاردن
جامعة جرش الاردن

9

ألانشطة التدريسية

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
طرق تدريس الرياضيات املناهج
تطوير املناهج
تمهين الرياضيات
قاعة بحث
حلقة بحث
تصميم ألادوات البحثية

الدراسات
العليا

املرحلة
الجامعية
/

/
/
/
/
/
التوقي

الاسم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :أ د  /حمدي دمحم مرس فرغلى
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم :د /عبد الرحمن النصيان

126

حمدي فرغلي
............................

التاريخ

السيرة الذاتية أ.د /دمحم الربعي
البيانات الشخصية

1

الاس ت ت تتم

د /دمحم بن عبد العزيز الربعي

تاريخ ومكان امليالد

 1973 / 7 / 31م بريدة – القصيم السعودية

الحتتالة الاجتمتتاعية

مت تتزوج
جامعة القصيم – كلية الرربية

ال تع ت ت ت تتنوان

قس تتم املناهج وطرق التدريس

املؤهالت الدراسية

6

الدرجة العلمية

التخصص

البكالوريوس

تربية رياضيات

الجهة املانحة لها

التاريخ

جامعة إلامام – كلية اللغة العربية

1996

املاجستير

تعليم القراءة

جامعة وسا فرجينيا USA

2002

املاجستير

التعليم الثانوي

جامعة وسا فرجينيا USA

2445

الدكتوراه

املناهج وطرق تدريس

جامعة وسا فرجينيا USA

2445

التخصا ومجاالت الاهتمام

4

التختصص العام

املناهج وطرق التدريس

التخصص الدقيق

طرق تدريس اللغة العربية

متجاالت الاهتمام
العلمية

ً
التعليم بممارسته الفعلية ميدانيا مع تطوير أدوات التعاطي مع تلك املمارسة – تمهين املعلم وإجراء ونشر
الدراسات والبحوث حولها – مهارات تدريس اللغة العربية وما يتعلق بتعليم القراءة – التدريب القبلي
لطال الجامعات والتدريب بأشكاله ومستوياته.

124

3

السجل الوظيف

الوفيفة
معلم
معيد
أستاذ مساعد
أستاذ مشارة
أستاذ

4

جهة العمل وعنوانها
املعهد العلمي ببريدة
جامعة إلامام  +جامعة القصيم  +سنوات البعثة والدراسة
جامعة القصيم
جامعة القصيم
جامعة القصيم

التاريخ
1999 – 1996
2445 1999
2449 2445
2415 – 2449
2415

ألاعمال إلادارية واللجان

مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام


التدريس في كليات البنات في مدينتي بريدة وعنيزة  2448 – 2445م























رئيس قسم الرربية وعلم النفس بجامعة القصيم  2449 2446م
رئيس قسم املناهج وطرق التدريس بجامعة القصيم  – 2449وحت آلان
عضو ورئيس لجنة الفحص للمتقدمين للوفائف بالقسم  – 2445وحت آلان .
عضو مجلس كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية  2449 – 2446م
عضو مجلس كلية الرربية بجامعة القصيم  – 2449وحت آلان .
عضو لجنة الرربية العملية بالقسم  2446 – 2445م
املشرف العام على الرربية العملية بجامعة القصيم  – 2447وحت آلان
عضو اللجنة ألاكاديمية بالجامعة واملعينة لتطوير ألاداء ألاكاديمي لألستاذ الجامعي  2446 – 2445م
عضو فريق العمل لتفعيل دور ألاستاذ الجامعي وتطويره على مستوى اململكة العربية السعودية – 2445
 2446م
لجنة إعداد مشروع مجلس الطال بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية  2447م
عضو
عضو لجنة اختبار القياس بمنطقة القصيم  2449 – 2448 – 2447 – 2446م
املشرف العام على لجان قبول املاجستير بقسم املناهج  2414 – 2449م
عضو لجنة الكراس ي العلمية بكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية .
عضو الجمعية السعودية للدراسات الرربوية والنفسية ( جسرن )
مدر معتمد لدى املؤسسة العامة للتعليم الف ي والتدريب املنهي .
عضو مجلس الرربية والتعليم بمنطقة القصيم  2414م
عضو لجنة توطين الوفائف الدائمة بجامعة القصيم  2414م
عضو الجمعية العمومية بجمعية أسرة للزواج .
أستاذ الدراسات العليا بجامعة القصيم منذ عام  2449م .
عضو لجنة الدبلومات الدائمة بعمادة خدمة املجتمع بجامعة القصيم  – 2448وحت آلان .
عضو العديد من اللجان العاملة داخل وخارج الجامعة .
123

التاريخ





















رئاسة اللجنة الثقافية والرربوية بمركز الريان الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية  2446 2445م
رئاسة اللجنة العلمية ملؤتمر القصيم للجهات الرخيرية  2447 2446م .
مدير إدارة التدريب في املجمع الرخيري ببريدة  2447 – 2446م .
مشرف التدريب بإدارة التدريب بعمادة خدمة املجتمع بجامعة القصيم  2446م .
املشاركة في عضوية لقاء الجمعيات ألاهلية باملنطقة الشرقية  2447م
إقامة وإلقاء العديد من الدورات واملحاضرات الرخدمية للمجتمع في مجال العالقات الزوجية ( عدد ) 17
إقامة وإلقاء العديد من ورش العمل املتخصصة في بناء وتطوير الذات ( عدد ) 6
إقامة وإلقاء العديد من الدورات في الثقة بالنفس ( عدد ) 8
إقامة العديد من الدورات في الاختبارات التحصيلية ( عدد ) 1
إقامة وإلقاء العديد من الدورات في مجال التعامل مع الجمهور للقيادات واملدراء التنفيذيين ( عدد ) 3
إقامة وإلقاء العديد من دورات التطوير املوجهة لقيادات ألامن العام ( عدد ) 2
إقامة عدد دورات في دراسة الحالة لدور الرربية الاجتماعية والجهات املرختصة برعاية ألاحداث ( عدد ) 3
املشاركة في تحضير وإلقاء وإعداد وإقامة كثير من الندوات واملحاضرات املتخصصة والعامة ( عدد ) 11
والعديد من الدورات وورش العمل املقدمة للمتخصصين والطال واملعلمين وأعضاء هيئة التدريس
بالجامعات .
اللجنة الثقافية والرربوية بمركز الريان الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية  2446 2445م
رئاسة
رئاسة اللجنة العلمية ملؤتمر القصيم للجهات الرخيرية  2447 2446م .
مدير إدارة التدريب في املجمع الرخيري ببريدة  2447 – 2446م .
مشرف التدريب بإدارة التدريب بعمادة خدمة املجتمع بجامعة القصيم  2446م .
املشاركة في عضوية لقاء الجمعيات ألاهلية باملنطقة الشرقية  2447م

ألابحاث العلمية املنشورة

اسم الباحث (الباحثين)

عنوان البحث والناشر والتاريخ

د .دمحم بن عبد العزيز الربعي

مؤسسات التكوين املنهي للمعلمين في اململكة العربية السعودية بين الواقع واملأمول من وجهة نظر املرختصين
واملمارسين ملهنة إعداد املعلمين

د .دمحم بن عبد العزيز الربعي

نظم ومعايير الالتحاق بمهنة التعليم في اململكة العربية السعودية بين الواقع واملأمول من وجهة نظر
املتخصصين واملمارسين ملهنة التعليم

د .دمحم بن عبد العزيز الربعي

معايير مقررحة لبرامج الالتحاق بمهنة التدريس ملعلمي املرحلتين املتوسطة والثانوية في اململكة العربية
السعودية من وجهة نظر خبراء الرربية

د .ماهر بن دمحم الغانم

د .ماهر بن دمحم الغانم
د .دمحم بن عبد العزيز الربعي

املعايير الضابطة لتقديم املساعدات الرخيرية من قبل الجهات املعنية ملستحقيها من
وجهة نظر املرختصين والرخبراء واملستفيدين

د .دمحم بن عبد العزيز الربعي

تطوير مناهج اللغة العربية في اململكة العربية السعودية في ضوء متطلبات مجتمع املعرفة (الاحتياجات
وآلاليات)
124

د .دمحم بن عبد العزيز الربعي

دور املناهج الدراسية في تعزيز مفاهيم ألامن الفكري لدى طال الجامعات في اململكة العربية السعودية

د .دمحم بن عبد العزيز الربعي

دور املؤسسات الرربوية نحو التوجيه املبكر للشبا للحد من الحتوادث املرورية
ً
ألاسترة واملدرستة نموذج تتا

د .دمحم بن عبد العزيز الربعي

1

تقويم فعالية مقررات طرق التدريس في إعداد طال قسم اللغة العربية بجامعة القصيم للرربية امليدانية

ألايرطة التدريسية

املرحلة

الدراسات

املقررات التدريسية التي ساهم في تدريسها

الجامعية

العليا

أساسيات املناهج

√



طرق التدريس

√



مهارات التدريس

√



طرق التدريس العامة والرخاصة



√

الرربية العملية





التوقي

الاسم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :أ.د /دمحم عبد العزيزالربعي
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم

 :د /عبد الرحمن النصيان

..............
..............
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التاريخ

السيرة الذاتية د /صالح العجاجي
1

البيانات الشخصية

الاس ــم
تاريخ ومكان امليالد

1964/12/19م بريدة – اململكة العربية السعودية

الحالة الاجتماعية

مرزوج

ال ـعـنوان

6

صالح بن عبدهللا بن دمحم العجاجي

القصيم – بريدة  ،،ص266 .

املؤهالت الدراسية

الدرجة العلمية

التخصا

الجهة املانحة لها

التاريخ

بكالوريوس علوم زراعية

علوم أغذية

كلية الزراعة – جامعة امللك سعود

1984م

ماجستير تعليم زراعي

تعليم زراعي

كلية الرربية – جامعة كانساس الحكومية

1993م

دكتوراه مناهج وطرق تدريس

مناهج وطرق تدريس تعليم زراعي

كلية الرربية – جامعة كانساس الحكومية

1998م

4

التخصا ومجاالت الاهتمام

التخـصا العام

مناهج وطرق تدريس

التخصا الدقيق

مناهج وطرق تدريس في التعليم الزراعي

مـجاالت الاهتمام العلمية

جميع ما يتعلق بالرربية والتعليم عموما ،وما يتعلق باملناهج وطرق التدريس خصوصا
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4

السجل الوظيف

الوظيفة
معلم
استاذ مساعد
أستاذ مشارة
5

جهة العمل وعنوانها
املؤسسة العامة للتدريب التق ي واملنهي
املؤسسة العامة للتدريب التق ي واملنهي
كلية الرربية – جامعة القصيم

1994 – 1984م
2448 – 2444م
 2448م

ألاعمال إلادارية واللجان

مسمى العمل إلاداري /اللجان واملهام
رئيس قسم الصناعات الزراعية املؤسسة العامة للتدريب التق ي واملنهي
عميد كلية التقنية الزراعية املؤسسة العامة للتدريب التق ي واملنهي
وكيل كلية التقنية الزراعية املؤسسة العامة للتدريب التق ي واملنهي
عضو الجمعية الوطنية ألامريكية ملدراء املدارس الثانوية
عضو الجمعية ألامريكية لإلشراف وتطوير املناهج
عضو الجمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس

6

التاريخ

التاريخ
1994 – 1986م
2443 – 2444م
2449 – 2443م
1995م
1996م
2414م

الابحاث العلمية املنرورة

اسم الباحث (الباحثين)

عنوان البحث والناشروالتاريخ

صالح بن عبدهللا العجاجي

(( دور الكليات التقنية في إكساب املهارات املطلوبة في سوق العمل السعودي :دراسة تقويمية))
مجلة بحوث علم النفس والتعليم ،جامعة املنوفية ،جمهورية مصر العربية2447 ،م

صالح بن عبدهللا العجاجي

(( مدركات أصحاب العمل للعالقة بين التدري التقني وألاداء التنظيمي :دراسة استقصائية ))
مجلة الدراسات في املناهج والتعليم ،جمهورية مصر العربية2447 ،م

صالح بن عبدهللا العجاجي

(( سد الفجوة بين التعليم العام والتعليم الفني :نحو إستراتيجية لتحسين مستقبل التعليم في
اململكة العربية السعودية )) مجلة التعليم ،جمهورية مصر العربية2446 ،م

صالح بن عبدهللا العجاجي

(( مركلة انخفاض رغبات الطالب لاللتحاق بكليات الزراعة وارتفاع معدل تسربهم )) املؤتمر
العلمي ألاول "دور كليات الرربية النوعية في مشروع تطوير التعليم الجامعي بمصر" جامعة قناة
السويس كلية الرربية النوعية ببورسعيد جمهورية مصر العربية2445 ،م

(فردي)

(فردي)

(فردي)

(مشررة)
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(( دراسة مقترحة من منظور تقني لتطويربرنامج مناهج الكليات التقنية في اململكة العربية
السعودية )) مؤتمر الجودة دولة الكويا 2442م

صالح بن عبدهللا العجاجي
(مشررة)

7

ألايرطة التدريسية

املقررات التدريسية التي

املرحلة

الدراسات

ساهم في تدريسها

الجامعية

العليا

مقررات في التقنية الزراعية

X

مقررات في التقنية البيةية

X

مقررات في املناهج وطرق التدريس

X

التوقي

الاسم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :د /صالح عبد هللا العجاجي
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم

 :د /عبد الرحمن النصيان

..............
..............
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التاريخ

السيرة الذاتية د /خالد املعثم

البيانات الشرخصية

1
الاس تتم

خالد بن عبد هللا بن صالح املعثم

تاريخ ومكان امليالد

1391/7/1هت

البريد إلالكرروني
2

kasm.math@hotmail.com

املؤهالت العلمية

الدرجة العلمية
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
3

4

الرس

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

بكالوريوس الرربية في العلوم
تخصص (رياضيات)
ماجستير آلادا في طرق تدريس
الرياضيات
دكتوراه الفلسفة في مناهج وطرق
تدريس الرياضيات

قسم املناهج وطرق التدريس،
كلية الرربية ،جامعة امللك سعود
قسم املناهج وطرق التدريس،
كلية الرربية ،جامعة امللك سعود
قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرربية،
جامعة أم القرى

1414هت
(1993م)
1421هت
(2444م)
1429هت
(2448م)

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام

مناهج وطرق تدريس

التخصص الدقيق

مناهج وطرق تدريس الرياضيات

متجاالت الاهتمام
العلمية

البحث في تعليم الرياضيات ،تصميم وتقويم وتطوير مناهج الرياضيات املدرسية ،النمو املنهي ملعلم
ً
الرياضيات ،مخرجات التعلم (وخصوصا مكونات البراعة الرياضية :الاستيعا املفاهيمي ،الطالقة
إلاجرائية ،الكفاءة إلاسرراتيجية ،الاستدالل التكيفي ،الرغبة املنتجة)

السجل الوفيفي
الوفيفة

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

معلم
مررف تربوي
أستاذ مساعد
استاذ مرارك

وزارة الرربية والتعليم – إدارة الرربية والتعليم بمحافظة الرس
وزارة الرربية والتعليم – إدارة الرربية والتعليم بمحافظة الرس
جامعة القصيم – كلية العلوم وآلادا بالرس وكلية الرربية
جامعة القصيم – كلية الرربية

14141421هت
14211429هت
14291435هت
 1435آلان
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5

6

ألاعمال إلادارية واللجان
مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام

التاريخ

مدير مركز بحوث كلية الرربية ،بجامعة القصيم
مدير وحدة الاستشارات البحثية وإلاحصائية في كلية الرربية بجامعة القصيم
عضو مجلس الدراسات العليا بجامعة القصيم (ممثل كلية الرربية)
رئيس لجنة البرنامج التكاملي في قسم املناهج وطرق التدريس

1432هت وحت تاريخه
14341435هت
14351436هت
1345هت

النتاج العلمي

اسم الباحث (الباحثين)
خالد عبدهللا املعثم

دمحم صنا الحربي ،وخالد
عبدهللا املعثم
دمحم صنا الحربي ،وخالد
عبدهللا املعثم

خالد عبدهللا املعثم

عنوان البحث
َّ
وثائقية ملوقف ألاسر الوطنية من
دراسة
فكرة "الاستعانة ببيوت الرخبرة العاملية
املتخصصة في تطوير مناهج الرياضيات
والعلوم" باململكة العربية السعودية
مشكالت معلمي الرياضيات املبتدئين في
اململكة العربية السعودية من وجهة
نظرهم ومشرفيهم الرربويين
تصور مقررح لعالج مشكالت معلم
الرياضيات املبتدئ في اململكة العربية
السعودية من وجهة نظر خبراء تعليم
الرياضيات
توجهات أساتذة تعليم الرياضيات والعلوم
نحو مواءمة سلسلة تعليمية أجنبية
كأسلو لتطوير املناهج في اململكة العربية
السعودية

النشر

تاريخ واجهة النشر

منشور

مجلة كلية الرربية ،جامعة ألازهر ،ع(،)1/146
ديسمبر 2411م ،ص ص469544

منشور

مجلة العلوم الرربوية ،جامعة امللك سعود،
ع(1434 ،)2/25هت2413/م ،ص ص263341

منشور

منشور

خالد عبدهللا املعثم

توجهات إلانتاج العلمي في تعليم
الرياضيات املنشور في املجالت الرخليجية
املحكمة

منشور

خالد عبدهللا املعثم

تصور مقررح لتضمين إسهامات علماء
العر واملسلمين في كتب الرياضيات
املطورة (سلسلة ماجروهل) في املرحلة
الثانوية باململكة العربية السعودية

منشور
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مجلة رسالة الرربية وعلم النفس ،الجمعية
السعودية للعلوم الرربوية والنفسية (جسرن)،
جامعة امللك سعود ،ع( ،)46ذو الحجة
1435هت/أيلول 2414م ،ص ص247278
مجلة دراسات في املناهج وإلاشراف الرربوي،
الجمعية العلمية السعودية للمناهج وإلاشراف
الرربوي ،بجامعة أم القرى ،مج( ،)4ع(،)2
رجب 1433هت /مايو 2412م ،ص ص327444
مجلة تربويات الرياضيات ،الجمعية املصرية
لرربويات الرياضيات ،ب ها ،جمهورية مصر
العربية ،املجلد ( ،)16ج( ،)2أكتوبر 2413م،
ص ص131 74
مجلة البحوث النفسية الرربوية ،كلية الرربية،
جامعة املنوفية ،مصر ،ع( )3السنة (،)28
2413هت ،ص ص112153

الدورات التدريبية

7
اسم الدورة

8

عنوان الدورة
ألاساليب املتطورة في تصميم املنهج
إعداد وتحرير ألاوراق العلمية للنشر في املجالت
العلمية العاملية
الاتجاهات الحديثة في بناء برامج إعداد املعلم

1434/4/1115هت

الدوحة

2413 /8 /1234م

لندن

املؤتمرات والندوات العلمية

املؤتمر  /الندوة
املؤتمر العلمي العاشر للجمعية
املصرية لرربويات الرياضيات

عنوان املؤتمر /الندوة
"الاتجاهات الحديثة في تطوير
تدريس الرياضيات"

املؤتمر الدولي لوزارة التعليم
العالي باململكة العربية السعودية

املؤتمر الدولي لوزارة التعليم
العالي باململكة العربية السعودية

مؤتمر ICON
املؤتمر الرابع للجمعية السعودية
للعلوم الرياضية (جسر)
9

تاريخها
1433/3/2 2/28هت

مكان انعقادها
دبي

املؤتمر العالمي ألاول في مناهج
وتقنيات تدريس العلوم الشرعية
والعربية الواقع وسبل التطوير
املؤتمر الرابع في تعليم
الرياضيات وتعلمها في التعليم
العام (بحوث وتجار مميزة)

التاريخ
 34أغسطس 2414م
1433/5/2528هت
(2412/4/1724م)

مكان الانعقاد
جامعة عين شمس ،القاهرة،
جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي ،معارض
الرياض ،اململكة العربية
السعودية

1435/14/2527هت (/2123
2414/ 8م)

جامعة تورنتو كندا

1435/12/2729هت

جامعة امللك سعود ،الرياض،
اململكة العربية السعودية

ألانشطة التدريسية
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
طرق تدريس عامة ()RMED 332
طرق تدريس الرياضيات ()RMED 431
طرق تدريس الرياضيات ()RMED 475( )2
معمل الرياضيات ()MED 151
تربية ميدانية رياضيات ()MR 499
تربية ميدانية حاسب ))RCOM 499
إشراف ماجستير ()CUR 600
حلقة بحث في مناهج وطرق تدريس الرياضيات ()CUR 631

املرحلة
الجامعية

الدراسات
العليا



















التوقيع
الاسم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :د .خالد بن عبد هللا بن صالح املعثم ............................
............................
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم ..................... :
116

السيرة الذاتية د /خالد الدغيم

البيانات الشرخصية

1
الاس تتم

د .خالد بن إبراهيم بن صالح الدغيم

تاريخ ومكان امليالد

1972/44/28م الرس

البريد إلالكرروني

kdgiem@qu.edu.sa

2

3

املؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

كيمياء
مناهج وطرق تدريس العلوم
مناهج وطرق تدريس العلوم

كلية الرربية/جامعة امللك سعود
كلية الرربية/جامعة امللك سعود
كلية الرربية/جامعة أم القرى

1414هت
1422هت
1434هت

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام

مناهج وطرق تدريس

التخصص الدقيق

مناهج وطرق تدريس العلوم

متجاالت الاهتمام العلمية

 إعداد معلم العلوم وتطويره .
تقويم وتطوير مناهج العلوم في التعليم العام.
تقويم وتطوير البرامج الدراسية .
دمج تقنيات املعلومات والاتصال في التعليم .

4

السجل الوفيفي
الوفيفة

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

معلم

وزارة الرربية والتعليم

 1415هت

مشرف تربوي

وزارة الرربية والتعليم

 1422هت

محاضر

كلية املعلمين بالرس

 1426هت

محاضر

جامعة القصيم ،كلية العلوم وآلدا بالرس

 1428هت
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5

أستاذ مساعد

جامعة القصيم ،كلية الرربية

1434هت

أستاذ مشارة

جامعة القصيم ،كلية الرربية

1435هت

ألاعمال إلادارية واللجان
مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام

التاريخ

املشرف على وحدة إلاعداد العام والرربوي بكلية العلوم وآلادا بمحافظة

1431هت

املشرف على دبلوم الرربية العام بخدمة املجتمع بكلية العلوم وآلادا بالرس

1431

رئيس قسم الحاسب آلالي بكلية العلوم وآلادا بمحافظة الرس

1431هت

رئيس قسم الرربية الرخاصة بكلية العلوم وآلادا بمحافظة الرس

1431هت

رئيس قسم املناهج وطرق التدريس املكلف بكلية الرربية

1432هت

وكيل كلية الرربية لشؤون الطال بكلية الرربية

1432هت

وكيل كلية الرربية للدارسات العليا بكلية الرربية

1433هت

وكيل كلية الرربية للشؤون إلادارية بكلية الرربية

1434هت

عميد كلية العلوم وآلادا بمحافظة النبهانية

1435هت

عضو لجنة امللتقى العلمي الثالث ملركز البحوث بكلية العلوم وآلادا بالرس

1434هت

عضو اللجنة التنظيمية لدورة إعداد املنتسبات بكلية العلوم وآلادا بالرس

1434هت

5

تابع ألاعمال إلادارية واللجان
مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام

التاريخ

عضو لجنة الجداول الدراسية بكلية العلوم وآلادا بالرس

1431هت

عضو لجنة املعيدين واملبتعثين بكلية العلوم وآلادا بالرس

1432هت

عضو لجنة دراسة إعادة هيكلة كلية العلوم وآلادا بالرس

1432هت

عضو وحدة الجودة والاعتماد ألاكاديمي بكلية الرربية

1432هت
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رئيس لجنة الدراسات العليا بكلية الرربية

1432هت

رئيس لجنة تأديب الطال بكلية الرربية

1432هت

رئيس لجنة املشاكل الطالبية بكلية الرربية

1432هت

عضو لجنة إعداد خطة رياض ألاطفال بكلية الرربية

1432هت

عضو لجنة إعادة هيكلة كلية الرربية

1432ه

رئيس لجنة الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس

1433هت

رئيس لجنة التعيينات بكلية الرربية في العام الجامعي 1435/1434هت.

1434هت

عضو اللجنة التحضيرية لإلعداد للقاء الثالث لعمداء كليات الرربية واملنعقد بجامعة القصيم

1434هت

رئيس اللجنة إلاعالمية للقاء الثالث لعمداء كليات الرربية واملنعقد بجامعة القصيم

1434هت

عضو اللجنة املركزية للرخطط بجامعة القصيم

1435ه

6

النتاج العلمي

اسم الباحث (الباحثين)

عنوان البحث

منشور /غير
منشور

د .خالد إبراهيم الدغيم

دور مقررات العلوم باملرحلة الثانوية في تنمية معارف
الطال بالرراث العلمي إلاسالمي في مجال العلوم الطبيعية
واتجاههم نحوه

منرور

د .خالد إبراهيم الدغيم

مدى تناول محتوى كتب العلوم املطورة للمرحلة املتوسطة
باململكة العربية السعودية ملجاالت املنظور إلاسالمي
للعلوم الطبيعية

منرور

د .خالد إبراهيم الدغيم

فاعلية وحدة مقررحة في العلوم قائمة على املشكالت
الصحية في مرحلة املراهقة في تنمية الوعي الصحي والقدرة
على اتخاذ القرار لدى طال املرحلة املتوسطة

منرور

د .خالد إبراهيم الدغيم

تقويم برنامج إعداد معلمي علوم املرحلة الابتدائية بجامعة
القصيم في ضوء تضمينه لفلسفة مناهج العلوم املطورة
(سلسلة ماجروهل) وإسرراتيجيات تدريسها

منرور

د .خالد إبراهيم الدغيم

اتجاهات معلمي ألاحياء نحو تدريس مفاهيم الرربية
الجنسية املضمنة في مناهج ألاحياء باملرحلة الثانوية

مقبول للنرر

114

تاريخ واجهة النشر
مجلة كلية الرربية ت جامعة
ألازهر.أبريل 2412م ،العدد
148
مجلة الرربية العلمية.أكتوبر
 2412م ،املجلد،15العدد4
مجلة كلية الرربية جامعة
ب ها.يوليو2413م،
املجلد،25العدد95
مجلة العلوم الرربوية والنفسية
جامعة
القصيم.نوفمبر2413م،
املجلد،7العدد1
مجلة جامعة الطائف للعلوم
وآلادا بتاريخ / 14 / 7
1434هت

7

الدورات التدريبية

عنوان الدورة
الفعالية الشرخصية لعضو الهيئة التدريسية
العوملة وآليات تطوير املناهج وانعكاساتها على طرق وأساليب
التدريس
إدارة ألاداء وقيادة التغيير إلاسرراتيجي في املؤسسات التعليمية
تطوير التعليم العالي وطرق التقويم فيه
ألاساليب الحديثة في إعداد املعلم
إدارة الوقا والعادات السبع
دورة في اللغة إلانجليزية
8

 22ت 22يناير 2412م

كوالاملبور  /ماليزيا

 5ت 9مايو 2413م
17ت 26أبريل 2411م
 12أغسطس إلى 1سبتمبر 2413م
 18سبتمبر 2413م
 7مايو 2412م إلى 25يناير 2413م

إسطنبول  /تركيا
كوالاملبور  /ماليزيا
لندن  /بريطانيا
لندن  /بريطانيا
برزبن  /أسرراليا

املؤتمرات والندوات العلمية

عنوان املؤتمر /الندوة
املؤتمر العلمي الرابع عشر للجمعية املصرية للرربية العلمية" :
الرربية العلمية واملعايير الفكرة والتطبيق"
املؤتمر العلمي الرخامس عشر للجمعية املصرية للرربية العلمية" :
الرربية العلمية ..فكر جديد لواقع جديد"
ندوة تحكيم معايير اختبارات املعلمين ،حضور ومشاركة تحكيم
املعايير.
ندوة املعايير املهنية للمعلمين،
حضور ومشاركة تحكيم املعايير
ندوة التعليم إلالكرروني ومستقبل التعليم
9

تاريخها
 18ت 19ديسمبر 2441م

مكان انعقادها
جامعة القصيم

التاريخ

مكان الانعقاد

 1ت 3أغسطس 2414م

إلاسماعلية ،جمهورية مصر

 6ت 7سبتمبر 2411م

القاهرة ،جمهورية مصر
املركز الوط ي للقياس والتقويم،
الرياض
املركز الوط ي للقياس والتقويم،
الرياض
كلية العلوم وآلادا بالرس

 17ت1433/1/19هت
 5ت1432/11/7هت
 7فبراير 2411م،

ألانشطة التدريسية
املرحلة
الجامعية






املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
طرق تدريس عامة
طرق تدريس العلوم
تحليل محتوى كتب العلوم
النشاط املدرس ي
مناهج البحث في الرربية
عضو هيئة التدريس :د .خالد إبراهيم الدغيم
رئيس الــقســم

 :د .عبدالرحمن دمحم النصيان
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الدراسات
العليا






السيرة الذاتية د.خالد بن ناصربن صالح العوهلي

البيانات الشرخصية

1
الاس تتم

خالد بن ناصربن صالح العوهلي

تاريخ ومكان امليالد
البريد إلالكرروني
2

Dr.ohali.kh@hotmail.com

املؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

3

الجهة املانحة لها

التاريخ

التخصص

املاجستير -تقنيات التعليم

جامعة اليرموة

 2443م

الدكتوراه – تخصص مناهج عامة

الجامعة ألاردنية

 2445م

براءة اخرراع

مدينة امللك عبدالعزيز

 2411م

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام
التخصص الدقيق

املناهج وطرق التدريس
املناهج وطرق التدريس العامة

متجاالت الاهتمام
العلمية

4

السجل الوفيفي
الوفيفة

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

أستاذ مشارة

بجامعة القصيم  /كلية الرربية

1437/1436

أستاذ مساعد

بجامعة القصيم  /كلية الرربية

1436/1426

111

5

ألاعمال إلادارية واللجان
مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام

التاريخ

عضو لجنة الدراسات العليا بقسم املناهج
مرشد أكاديمي لطال وطالبات املاجستير
نائب رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بعنيزة
املدير التنفيذي بلجنة التنمية الاجتماعية بعنيزة
املشاركة في معارض دولية (كمخررع)

6

من عام 2411م
2411م
من عام2412م
2414م
من عام2413م
2411م
من عام2412م
 2412م
2414

إلى
إلى
إلى
إلى

النتاج العلمي

اسم الباحث
(الباحثين)

عنوان البحث

منشور /غير
منشور

خالد بن ناصر العوهلي

مدى توافر قيم املواطنة ومفاهيمها في كتب الرربية

منشور

تاريخ واجهة النشر

الوطنية باململكة العربية السعودية من وجهة نظر
املعلمين
خالد بن ناصر العوهلي

ّ
الصفية وعالقتها بأنماط التفكير
عناصر البيئة

منشور

لدى طلبة املرحلة الثانوية
خالد بن ناصر العوهلي

منشور

مدى استخدام معلمي املرحلة الثانوية في القصيم
للذكاء املتعدد في العملية التدريسية

خالد بن ناصر العوهلي

منشور

Educational Challenges to Teacher as Seen by
High School Teachers in Saudi Arabia

خالد بن ناصر العوهلي

7

A Rationalization Electrical Postpaid Device

Journal of American
Science

life science journal

الدورات التدريبية
اسم الدورة

عنوان الدورة

إقامة ورش عمل ودورات تدريبية
دورة إعداد املدربين (  )34ساعة تدريبية

تاريخها
من عام 2447م إلى

مكان انعقادها
إدارة التعليم بعنيزة

2412م
إعداد املدربين
111

 9/29إلى 2443/14/4م

جامعة القصيم

إقامة ورشة عمل بوزارة املياه والكهرباء

ترشيد الطاقة

2412م

وزارة املياه والكهرباء

املؤتمرات والندوات العلمية

املؤتمر  /الندوة
حضور مؤتمرات ودورات تدريبية
دورة إعداد وتحرير ألاوراق العلمية للنشر في
املجالت العلمية العاملية ) 25 ( .ساعة
تدريبية
الحضور والتكريم في منتدى امللكية الفكرية
(املبتكرون امللهمون).
حضور مؤتمر نظام الجامعات العاملية
الرائدة بالرياض

9

عنوان املؤتمر /الندوة

التاريخ

الدوحة ت قطر

 2413م

وزارة التعليم العالي

مكان الانعقاد

2412م

السعودية  -الرياض

/22-19ابريل2411/م

السعودية

ألانشطة التدريسية
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها

الاسم

املرحلة
الجامعية







التوقيع

اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :د .خالد بن ناصر العوهلي
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم  :د .عبد الرحمن النصيان

111

............................
............................

الدراسات
العليا







السيرة الذاتية د /احمد التويجري

البيانات الشرخصية

1
الاس تتم

د.أحمد بن دمحم التويجري

تاريخ ومكان امليالد

1394/7/1ه

البريد إلالكرروني

amt20131434@hotmail.com

املؤهالت العلمية

2

الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

بكالوريوس
بكالوريوس
ماجستير

كيمياء
أصول دين
مناهج وطرق تدريس علوم
شرعية
مناهج وطرق تدريس تربية
إسالمية

كلية الرربية/جامعة امللك سعود
كلية الشريعة/جامعة إلامام دمحم بن سعود
كلية الرربية/جامعة امللك سعود

1413هت
1424هت
1425هت

كلية الرربية/جامعة أم القرى

1431هت

دكتوراه

التخصص ومجاالت الاهتمام

3

التختصص العام

مناهج وطرق تدريس

التخصص الدقيق

مناهج وطرق تدريس علوم شرعية

متجاالت الاهتمام
العلمية

البحوث والدراسات التطبيقية
الدورات التدريبية في مجال التخصص وتطوير الذات

4

السجل الوفيفي

الوفيفة
معلم
مشرف تربوي
مشرف تدريب تربوي
مشرف تخطيط تربوي
أستاذ مساعد

جهة العمل وعنوانها
في املرحلتين الابتدائية واملتوسطة بمدينة بريدة
إلادارة العامة للرربية والتعليم بمنطقة القصيم
إلادارة العامة للرربية والتعليم بمنطقة القصيم
إلادارة العامة للرربية والتعليم بمنطقة القصيم
قسم املناهج وطرق التدريس بجامعة القصيم
111

التاريخ
14141418هت
1422 1419هت
1431 1423هت
1433 1431ه
 1433حت آلان

ألاعمال إلادارية واللجان

5

مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام
رئيس قسم املناهج وطرق التدريس بجامعة القصيم
وكيل كلية العلوم وآلادا بمحافظة ألاسياح بمنطقة القصيم
رئيس لجنة الدراسات العليا بقسم املناهج واملشرف ألاكاديمي للدبلوم الرربوي
بجامعة القصيم
النتاج العلمي
6
اسم الباحث
(الباحثين)
د .أحمد م
التويجري
د .أحمد م
التويجري
د .أحمد م
التويجري
د .أحمد م
التويجري ود.
هدى امام
7

8

عنوان البحث
مدى تحقق أهداف املشروع الشامل لتطوير املناهج في
ضوء املمارسات التدريسية ملعلمي املرحلتين الابتدائية
واملتوسطة بمنطقة القصيم
برنامج تدريبي مقررح لتنمية مهارارات ادارة الصف لدى
الطال املعلمين للعلوم الشرعية بجامعة القصيم
واقع تدريس معلمي العلوم الشرعية ملهارات التفكير الناقد
باملرحلة الثانوية بمنطقة القصيم التعليمية
تقويم برامج تدريب معلمي اللغة العربية والرربية الاسالمية
كي ضوء الاحتياجات التدريسية الالزمة لتدريس املناهج
املطورة باململكة العربية السعودية

التاريخ
1433هت و1435ه
 1434حت آلان
 1434و 1435و1436ه

منشور /غير
منشور
منشور

تاريخ واجهة النشر
مجلة العلوم الرربوية والنفسية
بجامعة القصيم 2413/1434

منشور
املؤتمر الثاني بكلية الرربية النوعية
بجامعة املنوفية 2414 /1435
مقبول للنشر مجلة العلوم الرربوية بجامعة الامام
دمحم بن سعود الاسالمية
2414/1435
مقبول للنشر مجلة دراسات في املناهج وطرق
التدريس التابعة للجمعية املصرية
/القاهرة 2415م

الدورات التدريبية
عنوان الدورة
التخطيط إلاسرراتيجي
إعداد املدربين
التعلم إلالكرروني املتقدم
الاتجاهات الحديثة في إعداد املعلم
املؤتمرات والندوات العلمية

عنوان املؤتمر /الندوة
بناء املناهج
إعداد املعلم في فل املتغيرات املعاصرة
بناء املعلم في القرن الحادي والعشرين
مناهج العلوم الشرعية في العالم إلاسالمي
ألانشطة التدريسية
9

مكان انعقادها

تاريخها
1434/8هت
1434/11هت
1435/6هت
1435/14هت

اسطنبول /تركيا
عمادة التطوير الاكاديمي بجامعة القصيم
سيؤول /كوريا الجنوبية
اململكة املتحدة /لندن

التاريخ
2445م
2447م
2413م
2414م

111

مكان الانعقاد
جامعة امللك سعود بالرياض
جمعية جسرن /الرياض
جامعة املنوفية /جمهورية مصر العربية
كندا

املرحلة
الجامعية







املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
مهارات التدريس وكفاياته
أساسيات املناهج
طرق التدريس العامة
الرربية امليدانية
مناهج البحث في الرربية
الاتجاهات الحديثة في بناء املناهج
الاسم /د .أحمد بن دمحم التويجري
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم  :د.عبد الرحمن النصيان

التوقيع /أحمد دمحم
............................

116

الدراسات
العليا







السيرة الذاتية د .خالد العوض
البيانات الشرخصية

1

خالد عبدالرحمن بن مضحي العوض

الاس تتم
تاريخ ومكان امليالد
البريد إلالكرروني
2

3

kalawadh@gmail.com

املؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

بكالوريوس -
ماجستير
دبلوم
دكتوراه

لغة انجليزية
املناهج وطرق التدريس
إشراف تربوي
املناهج وطرق التدريس

جامعة امللك سعود بالرياض
جامعة امللك سعود بالرياض
جامعة امللك سعود بالرياض
جامعة امللك سعود بالرياض

 1994م
 2444م
 1417هت
2448

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام
التخصص الدقيق
متجاالت الاهتمام العلمية

4

املناهج وطرق التدريس
املناهج وطرق تدريس اللغة انجليزية
إشراف تربوي

السجل الوفيفي
الوفيفة

معلم لغة انجليزية
مشرف تربوي ملادة اللغة الانجليزية
أستاذ مساعد في قسم املناهج وطرق التدريس
5

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

ألاسياح ،وزارة الرربية
وزارة الرربية
كلية الرربية ،جامعة القصيم

1994 -1994
1997 -1994
 2448حت الان

ألاعمال إلادارية واللجان
مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام

التاريخ

وكيل عمادة الدراسات العليا للتطوير والجودة جامعة القصيم
رئيس اللجنة العلمية قسم املناهج وطرق التدريس كلية العلوم وآلادا
أمين اللجنة الدائمة للرخطط والبرامج عمادة الدراسات العليا
عضو مجلس الدراسات العليا بجامعة القصيم
114

2413-2411
2449 – 2448
2413-2411
2413-2411

النتاج العلمي

6
اسم الباحث
(الباحثين)
خالد العوض

خالد العوض

خالد العوض

7

عنوان البحث
أثر برنامج تدريبي في مهارات الحياة على
طال املرحلة الابتدائية ( باللغة
إلانجليزية)
مشكالت تدريس اللغة إلانجليزية في
املرحلة املتوسطة في منطقة القصيم
من وجهة نظر املعلمين(باالنجليزية)
من البنيوية إلى ما بعد البنيوية:التحول
الفكري في نظرية املنهج عند برونر
(باإلنجليزية)

املؤتمر ألامريكي الكندي للمواد
الدراسية،

 15-14نوفمبر 2411
كوالاملبور ،ماليزيا ،الجامعة
املفتوحة املاليزية.
 23 -24مايو  ، 2413تورنتو،
كندا ،جامعة ريرسون.

املؤتمر الدولي للتعلم مدى
الحياة

املؤتمر الدولي للمواد الدراسية

 14-6أبريل 2414

الدورات التدريبية
اسم
الدورة

عنوان الدورة

تاريخها

مكان انعقادها

إدارة وتطبيق الدراسة الذاتية
املؤسسية
إسرراتيجيات النجاح في كتابة
املقررحات البحثية

 5-4اكتوبر  2411م

املجلس الثقافي البريطاني ،عمادة التطوير
ألاكاديمي ،جامعة القصيم
مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية
بالتعاون مع جامعة امللك عبد هللا للعلوم
والتقنية
عمادة التطوير ألاكاديمي ،جامعة القصيم
عمادة التطوير ألاكاديمي ،جامعة القصيم

تحليل املواقع إلالكررونية
تطبيقات برنامج  SPSSفي البحث
العلمي
ورشة عمل القيادة ألاكاديمية

8

منشور /غير منشور

تاريخ واجهة النشر

الاتصال غير اللفظي واملنهج
الرخفي
املؤتمرات والندوات العلمية
املؤتمر /
الندوة

 31-34أكتوبر 2414م

 24أكتوبر  2414م
 27-26يناير  2449م
 17-16مايو 2414
 2 -1نوفمبر  2448م.

التاريخ

عنوان املؤتمر /الندوة

مركز القيادة ألاكاديمية ،وزارة التعليم العالي،
اململكة العربية السعودية.
دورة تربوية ملعلمي اللغة إلانجليزية الجدد ،وزارة
الرربية

مكان الانعقاد

املؤتمر الدولي للتعلم مدى الحياة

 15-14نوفمبر 2411

كوالاملبور ،ماليزيا ،الجامعة املفتوحة
املاليزية.

املؤتمر ألامريكي الكندي للمواد الدراسية،
املؤتمر الدولي للمواد الدراسية

 23 -24مايو . 2413
 14-6أبريل 2414

تورنتو ،كندا ،جامعة ريرسون
النمسا ،جامعة فيينا.

113

ندوة العوملة وأولويات الرربية
مؤتمر تنمية إلابداع في تدريس اللغة
إلانجليزية في املرحلة الابتدائية

9

كلية الرربية ،جامعة امللك سعود

 22-24أبريل .2444

الجمعية الكورية لتدريس إلانجليزية في
املرحلة الابتدائية جامعة سيؤول
الوطنية في الرربية ،سيول ،كوريا

 19 – 18يناير ، 2413

ألانشطة التدريسية
املرحلة
الجامعية







املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
تطوير املناهج

الاسم

التوقيع

اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :د .خالد العوض............................
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم  :د .عبد الرحمن النصيان ............................

114

الدراسات
العليا







السيرة الذاتية د.عالء سعودي

البيانات الشرخصية

1
الاس تتم

عالء الدين حسن إبراهيم سعودي

تاريخ ومكان امليالد

القاهرة 1973/7/18

البريد إلالكرروني

D.alaahassan@gmail.com

املؤهالت العلمية

2

الدرجة العلمية
الدكتوراة
املاجستير
3

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

املناهج و طرق التدريس
املناهج و طرق التدريس

الرربية –جامعة عين شمس
الرربية –جامعة عين شمس

2447
2444

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام

املناهج و طرق التدريس

التخصص الدقيق

اللغة العربية

متجاالت الاهتمام العلمية
4

السجل الوفيفي
الوفيفة

أستاذ مشارة
5

جهة العمل وعنوانها
كلية الرربية جامعة القصيم

التاريخ
1436/1435

ألاعمال إلادارية واللجان
مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام

لجنة الدراسات العليا
لجنة الجودة
لجنة املشكالت الطالبية

112

التاريخ

النتاج العلمي

6

اسم الباحث
(الباحثين)
عالء سعودي

7

عنوان البحث
تنمية مهارات القراءة الابتكارية واستقاللية التعلم
لدى طال املرحلة الثانوية في ضوء مهارات القرن
الحادي و العشرين باستخدام إسرراتيجية إعادة
إنتاج النص
تنمية كفايات تدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها
لدى املعلمين و تطوير معتقداتهم نحوها في ضوء
مدخل تعليم القائم على املهام

منشور /غير
منشور
منشور

منشور

تاريخ واجهة النشر
 2413مجلة املناهج وطرق
التدريس

 2414مجلة كلية الرربية جامعة
عين شمس

الدورات التدريبية
اسم الدورة

8

عنوان الدورة

مكان انعقادها

تاريخها

املؤتمرات والندوات العلمية
املؤتمر /
الندوة

عنوان املؤتمر /الندوة
مؤتمر الدولي الثاني للجمعية
املصرية للمناهج و التدريس
مؤتمر جمعية القراءة و املعرفة.

9

مكان الانعقاد

التاريخ
2414

القاهرة – مصر

2414

القاهرة مصر

ألانشطة التدريسية
املرحلة
الجامعية
*
*





املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
طرق التدريس
املناهج
أسس بناء املناهج و تطويرها
أساليب تدريس
دراسات ميدانية
الاسم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :عالء الدين حسن سعودي
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم  :د .عبد الرحمن النصيان

111

التوقيع
.....................
............................

الدراسات
العليا


*
*
*


السيرة الذاتية د .عبد الحميد صبري
1

البيانات الشرخصية

الاس تتم

عبدالحميد صبري عبدالحميد جا هللا

تاريخ ومكان امليالد

محافظة الشرقية جمهورية مصر العربية 1972/5/9م

البريد إلالكرروني

An_asapry@yahoo.com

2

املؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

ليسانس آدا وتربية
دبلوم خاص في الرربية
ماجستير مناهج وطرق تدريس
دكتوراه مناهج وطرق تدريس
أستاذ مساعد

جغرافيا
مناهج وطرق تدريس
طرق تدريس جغرافيا
طرق تدريس جغرافيا
طرق تدريس جغرافيا

كلية الرربية جامعة الزقازيق
كلية الرربية جامعة ب ها
كلية البنات جامعة عين شمس
كلية البنات جامعة عين شمس
اللجنة العلمية الدائمة لررقيات أعضاء
هيئة التدريس مصر

1994
1996
2441
2446
2413

3

التخصص ومجاالت الاهتمام

التختصص العام

مناهج وطرق تدريس

التخصص الدقيق

مناهج وطرق تدريس اجتماعيات(جغرافيا)

متجاالت الاهتمام

بناء وإعداد املناهج والبرامج التعليمية ،استخدامات وتطبيقات الحاسب في املنظومة التعليمية،
الرربية القيمية ،تنمية التفكير عبر املنهج ،تبسيط املعارف العلمية لألطفال ،تأليف وإعداد الكتب
واملقررات التعليمية إعداد ألادلة التدريبية
الرربية املدنية واملواطنة ،الفكر الرربوي إلاسالمي وانعكاساته في املناهج الدراسية

العلمية
4

السجل الوفيفي
الوفيفة

معلم دراسات اجتماعية
معيد
مدرس مساعد
مدرس
أستاذ مساعد
أستاذ مساعد
أستاذ مشارة

جهة العمل وعنوانها
وزارة الرربية والتعليم مصر
املركز القومي للبحوث الرربوية والتنمية
املركز القومي للبحوث الرربوية والتنمية
املركز القومي للبحوث الرربوية والتنمية
كلية الرربية جامعة القصيم
املركز القومي للبحوث الرربوية والتنمية
كلية الرربية جامعة القصيم
111

التاريخ
1998 1995
2441 1998
2446 2441
2449 2446
2415 2449
2413
2415

5

ألاعمال إلادارية واللجان

مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام
أمين قسم املناهج وطرق التدريس كلية الرربية جامعة القصيم
منسق الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس
عضو لجنة مراجعة الرخطط الدراسية بجامعة القصيم فرع العلوم إلانسانية
عضو لجنة الجودة بقسم املناهج وطرق التدريس
عضو لجنة الرربية العملية بقسم املناهج وطرق التدريس
عضو لجنة إعادة هيكلة كلية الرربية – جامعة القصيم
مقرر لجنة برنامج املاجستير املنهي بقسم املناهج وطرق التدريس
6

التاريخ
2411 2449
 2411وحت تاريخه
2412 2414
2412 2414
2411 2449
2412 2411
1436 /2415

النتاج العلمي

م

الباحث

عنوان البحث

مكان وجهة النشر

السنة والعدد

الصفحات

1

د /عبدالحميد صبري

أثر استخدام إسرراتيجية املتشااهات وألانشطة املصاحبة
في تنمية بعض مهارات الرخرائط والتحصيل والاتجاه نحو
الجغرافيا لدى تالميذ الصف الرابع الابتدائي

مجلة عالم الرربية
رابطة الرربية
الحديثة

عدد  .23السنة .8

173 117

2

د /عبدالحميد صبري

فعالية وحدة مطورة في الجغرافيا متضمنة لبعض
املفاهيم الاقتصادية في اكتسا تالميذ الصف ألاول
إلاعدادي لهذه املفاهيم وفي تنمية وعيهم الاستهالكي

مجلة البحث
الرربوية املركز
القومي للبحوث
الرربوية والتنمية

3

د /عبدالحميد صبري

فعالية وحدة مطورة في الجغرافيا قائمة على أبعاد الرربية
املدنية في تنمية وعي تالميذ الصف الثاني إلاعدادي ببعض
القضايا املعاصرة

مجلة الجمعية
الرربوية للدراسات
الاجتماعية

4

د /عبدالحميد صبري

تصور مقررح ملناهج الدراسات الاجتماعية في املرحلة
إلاعدادية وأثره في تنمية التحصيل والوعي بأبعاد ألامن
الفكري والذاتية الثقافية لدى تالميذ الصف الثاني
إلاعدادي

مجلة الجمعية
الرربوية للدراسات
الاجتماعية

5

د /عبدالحميد صبري

تقويم مناهج الدراسات الاجتماعية باململكة العربية
السعودية في ضوء تعزيزها مرجعيات الاعتماد الحضاري
املتبادل

املجلة الرربوية

عدد  .36جزء .4

كلية الرربية

2412

6

د /عبدالحميد صبري

فاعلية تدريس الجغرافيا بإسرراتيجية مقررحة قائمة على
املدخل الجمالي ومدخل إلاعجاز العلمي للقرءان الكريم في
تنمية مهارات التفكير التأملي والقيم العلمية إلاسالمية

د /أسماء زكي دمحم
صالح

أكتوبر 2447.
عدد  .1جزء .2
السنة  .7يناير 2448

عدد .25

184 149

فبراير 2414
عدد .38
يناير 2412

جامعة عين شمس

111

944 891

املجلة الرربوية

عدد  37جزء 4

كلية الرربية جامعة
عين شمس

2413

119 81

والتحصيل لدى طال الصف ألاول إلاعدادي

7

د /عبدالحميد صبري

7

فعالية تدريس الجغرافيا باستخدام إسرراتيجية التكعيب
في تنمية بعض املهارات الجغرافية ومهارات ما وراء املعرفة
والتحصيل لدى طال الصف الثاني إلاعدادي

مجلة الجمعية
الرربوية للدراسات
الاجتماعية

الدورات التدريبية

اسم الدورة
اللغة إلانجليزية
تعليم الاقتصاد

عنوان الدورة
دراسة اللغة إلانجليزية
تضمين املفاهيم الاقتصادية في مناهج التعليم

الاستشعار من بعد

الاستشعار من بعد وعلوم الفضاء

2448

تنمية قدرات أعضاء
هيئة التدريس
الاستبانة إلالكررونية
املؤتمرات والندوات العلمية

دورات تنمية أعضاء هيئة التدريس والقيادات
الجامعية
بناء الاستبانات إلالكررونية

2412

املؤتمر /
الندوة
مؤتمر

مقبول للنشر بتاريخ
2413 /9/15

عنوان املؤتمر /الندوة
تربية املواطنة ومناهج الدراسات الاجتماعية

تاريخها
2441 1999
2447 2446

2413

مكان انعقادها
الجامعة ألامريكية مصر
املركز ألامريكي لتعليم الاقتصاد
(جنو أفريقيا املكسيك مصر)
الهيئة القومية لالستشعار من
البعد وعلوم الفضاء مصر
جامعة الزقازيق مصر
كلية الرربية جامعة القصيم

التاريخ

مكان الانعقاد

2448

القاهرة مصر

ألانشطة التدريسية
املرحلة
الجامعية


املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
اتجاهات حديثة في املناهج
مهارات التدريس
أساسيات املناهج
تطوير املناهج نظرياته ونماذجه
اتجاهات حديثة في طرق التدريس
مناهج وإسرراتيجيات تدريس الفئات الرخاصة

***
***



التوقيع
...........................
..........................

الاسم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :د /عبدالحميد صبري
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم :د /عبدالرحمن بن دمحم النصيان
111

الدراسات
العليا
***


***
***
****

السيرة د .عبد الرحمن النصيان
1

البيانات الشرخصية
الاس ــم

تاريخ ومكان امليالد
ال ـعـنوان

د .عبد الرحمن بن دمحم بن نصيان النصيان.
عام  1398هت  1978م ،بريدة ،القصيم ،اململكة العربية السعودية
 2987املوطأ ،بريدة ،القصيم 298752354 ،
اململكة العربية السعودية
nsaiean@qu.edu.sa /abomoath2002@yahoo.co

2

املؤهالت العلمية

الدرجة العلمية

التخصا

الجهة املانحة لها

التاريخ

البكالوريوس

اصول الدين

جامعة إلامام دمحم بن سعود

 1421هت  2444م

املاجستير في الرربية بتقدير ممتاز
مع مرتبة الشرف

مناهج وطرق تدريس

جامعة إلامام دمحم بن سعود

 1425هت  2445م

املاجستير في طرق البحث العلمي
الرربوي

مناهج البحث العلمي

جامعة اكسرر /اململكة املتحدة

 1434هت  2449م

الدكتوراه في فلسفة الرربية

الرربية

The University of Exeter
جامعة اكسرر /اململكة املتحدة

 1433هت  2412م

The University of Exeter

3

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام

املناهج وطرق التدريس

التخصص الدقيق

مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية– تدريس التفكير ومهاراته
ً
التعليم بممارسته الفعلية ميدانيا مع تطوير أدوات التعاطي مع تلك املمارسة -تمهين
ً
املعلم وإجراء ونشر الدراسات والبحوث حولها -التعليم بممارسته الفعلية ميدانيا مع
تطوير أدوات التعاطي مع تلك املمارسة  -تعليم وتعلم مهارات التفكير في الفصول
الدراسية -التطوير والتدريب

متجاالت الاهتمام العلمية

111

السجل الوفيفي

4

الوظيفة
معلم
معيد
محاضر
أستاذ مساعد
5

التاريخ

جهة العمل وعنوانها
وزارة الرربية والتعليم
جامعة إلامام  +جامعة القصيم  +سنوات البعثة والدراسة
جامعة القصيم  +سنوات البعثة والدراسة
جامعة القصيم

 1421هت
 1422هت
 1431هت
 1433هت

 2444م م
 2441م
 2414م
 2412م

ألاعمال إلادارية واللجان
مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام

التاريخ

عضو لجنة التطوير ألاكاديمي بجامعة القصيم

 1425هت  2445م

رئيس قسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرربية املكلف بجامعة القصيم

 1433هت  2412م

عضو مجلس كلية الرربية بجامعة القصيم

 1433هت  2412م

وكيل عمادة خدمة املجتمع للتطوير والجودة بجامعة القصيم

 1436هت  2414م

أمين املجلس الاستشاري لعمادة خدمة املجتمع بجامعة القصيم
العالي
التعليم
مخرجات
لجنةالوزارة
مرروع
القصيم
بجامعة
املجتمعية
لقاسراكة
تفعيل الش
أمين
مرروع الوزارة لقاس مخرجات التعليم العالي
عضو مجلس معهد البحوث والرخدمات الاستشارية بجامعة القصيم

 1436هت  2414م
 1436هت  2414م

رئيس قسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرربية بجامعة القصيم

 1436هت  2414م

6

 1436هت  2414م

النتاج العلمي
منشور /غير منشور
منشور

تاريخ وجهة النشر
مجلة البحوث النفسية والرربوية بكلية
الرربية جامعة املنوفية.
1 2013

تقويم محتوى مناهج الفقه في املرحلة
املتوسطة في ضوء مهارات تفكير ما
وراء املعرفية

منشور

د .عبدالرحمن بن دمحم بن نصيان
النصيان.

نموذج تدريس ي تفاعلي مقررح لتفعيل
تعليم وتعلم مهارات التفكير في
الفصول الدراسية

تحا النشر

املؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الرربية
ُ
النوعية جامعة املنوفية بعنوان " قضايا
التعليم في فل ألالفية الثالثة الواقع
واملأمول".
3 2014
مجلة البحوث الرربوية والنفسية بكلية
الرربية جامعة القصيم.

د .عبدالرحمن بن دمحم بن نصيان

الكفايات الالزمة التي ينبيي أن يمتلكها

مقبول للنشر

اسم الباحث (الباحثين)
د .عبدالرحمن بن دمحم بن نصيان
النصيان.
أ.د .سعيد جابر املنوفى
د .عبدالرحمن بن دمحم بن نصيان
النصيان.

عنوان البحث
تطوير برنامج الرربية امليدانية بكلية
الرربية جامعة القصيم

116

1436هت 2415/م
املؤتمر (الدولي السابع – العربي العاشر)

معلمتو العلوم الشرعية للقيام
بدورهم في تنمية مهارات التفكير في
الفصول الدراسية

النصيان.

7

لكلية الرربية النوعية جامعة املنصورة
بعنوان " التعليم العالي النوعي في مصر
والعالم العربي ودورة في تنمية املجتمع"
1436هت 2415/م

الدورات التدريبية

اسم الدورة
تصميم الاستبانات إلالكررونية

عنوان الدورة
مركز البحوث بكلية الرربية

تاريخها
1434/6/28هت

مكان انعقادها
القصيم

نماذج وتطبيقات ملعايير عاملية إلعداد
والتعليمية
الرربوية
املدربين
الكوادراعداد

مركز لندن لالستشارات والتدريب

82413/12م

عمادة التطوير الاكاديمي بجامعة القصيم

92413/29م

لندن
يوم واحد
القصيم
 21يوم

املؤتمرات والندوات العلمية

8

عنوان املؤتمر /الندوة
The Third JURE & EARLI 2011 Conference.

املؤتمر  /الندوة
The Third JURE & EARLI 2011
Conference
املعلم العصري في فل ضمان جودة التعليم رؤى
املؤتمر العلمي الدولي ألاول لكلية
وآفاق مستقبلية
الرربية النوعية جامعة املنوفية
املؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية
الرربية النوعية جامعة املنوفية

ُ
قضايا التعليم في فل ألالفية الثالثة الواقع
واملأمول".

مستقبل التعليم في السنوات املبكرة
 2414التميز كاملعيار

مستقبل التعليم في السنوات املبكرة 2414
التميز كاملعيار

9

التاريخ
20118

مكان الانعقاد
The UK , Exeter

في الفررة من 2934
أبريل 2413م.

املنوفية مصر

أبريل2414

املنوفية مصر

2414/6/25

جامعة سالفورد مانشسرر
اململكة املتحدة

ألانشطة التدريسية
املرحلة الجامعية

الدراسات العليا

املقررات التدريسية التي ساهم في تدريسها
اسس املناهج وتنظيماتها





تطوير املنهج تنظيماته ونماذجه





حلقة بحث في مناهج وطرق التدريس العامة  681نهج



أساسيات املناهج





طرق التدريس





114

النشاط املدرس ي





مهارات التدريس





الرربية العملية





الاسم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :د /عبد الرحمن النصيان
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم :د .عبد الرحمن النصيان

113

التوقيع
............................
............................

السيرة الذاتية د /سام السنيدى
البيانات الشرخصية

1
الاس تتم

سامي بن فهد بن راشد السنيدي

تاريخ ومكان امليالد

الرياض

البريد إلالكرروني

Ssniedie@qu.edu.sa

2

3

املؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

دكتوراه

الفلسفة في الرربية

جامعة إكسرر  /بريطانيا

2412/11/13

ماجستير

مناهج البحث الرربوي

جامعة إكسرر  /بريطانيا

2448

ماجستير

املناهج وطرق التدريس

جامعة إلامام دمحم بن سعود بالرياض

هت  2445م 1425

دبلوم

دبلوم الرربية العام

جامعة إلامام دمحم بن سعود بالرياض

2442

بكالوريوس

الشريعة

جامعة إلامام دمحم بن سعود فرع القصيم

 1419هت  1999م

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام

املناهج وطرق التدريس

التخصص الدقيق

املناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية

متجاالت الاهتمام العلمية

4

دمج التكنولوجيا بالتعليم -تنمية مهارات التفكير في التعليم

السجل الوفيفي
الوفيفة

جهة العمل وعنوانها

معلم
معيد
محاضر
أستاذ مساعد

وزارة الرربية والتعليم
جامعة القصيم  +سنوات البعثة والدراسة
جامعة القصيم  +سنوات البعثة والدراسة
جامعة القصيم

114

التاريخ
 1424ت  1421هت
 1421هت  2444م
1999م –  2444م
 1431هت  2414م
 1434هت  2413م

ألاعمال إلادارية واللجان

5

مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام
رئيس قسم تقنيات التعليم كلية الرربية  /جامعة القصيم
مساعد املشرف العام للجامعة إلالكررونية فرع القصيم
وكيل عمادة الدراسات العليا للتطوير والجودة بعمادة الدراسات العليا جامعة القصيم
اللجنة الدائمة للجودة والتطوير والتخطيط بجامعة القصيم
اللجنة الدائمة الاستشارية بعمادة التعليم إلالكرروني والتعليم عن بعد بجامعة القصيم
6

النتاج العلمي

اسم الباحث
(الباحثين)

عنوان البحث

منشور /غير منشور

سامي السنيدي

The Virtual dialogic and its Pedagogical affordances in
the context of Islamic education

تحا النشر

سامي السنيدي
و
ناصر منصور

Is there a space for creativity in Islamic education? Can
the context of Islamic education Electronic
? brainstorming (EBS) help with technology

تحا النشر

سامي السنيدي

ELECTRONIC BRAINSTORMING IN SAUDI PRIMARY
EDUCATION

منشور

7

8

التاريخ
14341435
14341435
 1435حت الان
1436
1436

تاريخ واجهة النشر

July, 201224

الدورات التدريبية
تاريخها

مكان انعقادها

اسم الدورة
الاستبانة إلالكررونية في مجال
البحث الرربوي

عنوان الدورة
الاستبانة إلالكررونية في
مجال البحث الرربوي

1434/7

كلية الرربية  /جامعة القصيم
جامعة القصيم

دورة إعداد املدربين

دورة إعداد املدربين

34/11/2327

جامعة وليفرهامبتون

مهارات الاتصال والحوار

مهارات الاتصال والحوار

2412

املؤتمرات والندوات العلمية
املؤتمر  /الندوة

عنوان املؤتمر/
الندوة

EDULEARN12 (4th annual International
Conference on Education and New Learning
)Technologies
112

التاريخ

مكان الانعقاد

24 July, 2012

برشلونة  /أسبانيا

The International Symposium on Education,
Psychology, Society and Tourism
مؤتمرات امللحقية الثقافية الرخامس والسادس

9

2414/3/28

طوكيو  /اليابان

2412/2411

كوفنرري  /لندن

ألانشطة التدريسية
املرحلة
الجامعية
√
√




املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
أساسيات املناهج
طرق التدريس الحديثة
طرق التدريس
املناهج الدراسية وتقنيات التعليم
الاتجاهات الحديثة في طرق التدريس
التوقيع
الاسم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :د سامى السنيدى
اسم وتوقي رئيس الــقســم  :د/عبد الرحمن النصيان

............................
...............

111

الدراسات
العليا


√
√
√

السيرة الذاتية د .بدردمحم الضلعان
البيانات الشرخصية

1

بدربن دمحم بن عبد هللا الضلعان

الاس تتم
تاريخ ومكان امليالد

 1414 / 1 /1هـ -السعودية

البريد إلالكرروني

badr012@hotmail.com

2

املؤهالت العلمية
الدرجة العلمية
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

3

التخصص
رياضيات
مناهج وطرق تدريس
رياضياتPh.D.
in Education

متجاالت الاهتمام العلمية

املناهج وطرق التدريس
املناهج وطرق تدريس الرياضيات
الدورات التدريبية  -التعليم الإللكرروني -البحث العلمي

السجل الوفيفي

الوفيفة
رئيس قسم
5

الجهة املانحة لها
كلية املعلمين بالرس
جامعة امللك سعود بالرياض
University of East Anglia (UEA) , UK

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام
التخصص الدقيق

4

التاريخ
1418هت
1427هت
 1436هت

جهة العمل وعنوانها
قسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرربية بجامعة القصيم

التاريخ
مستمر

ألاعمال إلادارية واللجان

مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام
رئيس وحدة الرربية امليدانية بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية املعلمين بالرس

1425هت حت 1429هت

مدير مركز التدريب وخدمة املجتمع بكلية املعلمين بالرس

1427هت حت  1429هت

رئاسة وعضوية العديد من اللجان الدائمة بكلية املعلمين بالرس
مفتش في اعمال التعداد السكاني بمحافظة الرس
رئيس قسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرربية بجامعة القصيم.

1425هت حت 1429هت
للعام 1425هت

111

التاريخ

من عام 1437هت حت تاريخه

6
اسم الباحث
(الباحثين)
د .بدر الضلعان

7

النتاج العلمي
منشور /غير
عنوان البحث
منشور
’Published Responding to students
contributions in the
mathematics classroom: the
case of Saudi trainee primary
teachers.

تاريخ واجهة النشر
Published in Proceedings of
the Day Conference held at
the King's College, London,
2014, Volume 34 Number p:
13-19

الدورات التدريبية

تاريخها
عنوان الدورة
اسم الدورة
في الفررة  5-1جماد آلاخر
دورة تنمية القدرات إلادارية
القدرات إلادارية
1428هت
دورة املعالجة إلاحصائية spss
spss
في الفررة  11ذو القعدة 1428هت
دورة تنمية مهارات البحث العلمي
مهارات البحث العلمي
في الفررة  6-3محرم 1429هت
دورة فن إلالقاء املؤثر
فن إلالقاء
th
في الفررة 16 May 2015
Administrative Leadership
Leadership
8
املؤتمر  /الندوة
حضور
حضور
ورقة عمل

9

مكان انعقادها
بجامعة القصيم
بجامعة القصيم
بجامعة القصيم
بجامعة القصيم
University of East Anglia

املؤتمرات والندوات العلمية
مكان الانعقاد
التاريخ
عنوان املؤتمر /الندوة
كلية الرربية ،جامعة امللك سعود،
1423هت
ندوة مدرسة املستقبل
الرياض
كلية الرربية ،جامعة امللك سعود،
1424هت
ندوة املناهج :الاسس واملنطلقات
الرياض
London
March 2014 Day conference of the British Society for
Research into the Learning of Mathematics
)(BSRLM
ألانشطة التدريسية
املرحلة
الجامعية


التوقيع
د .بدر الضلعان
د .بدر الضلعان

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها

الاسم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د .بدر دمحم الضلعان
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم  :د .بدر دمحم الضلعان
111

الدراسات
العليا



السيرة الذاتية د .سلطان بن عبدهللا املحيميد
البيانات الشرخصية

1
الاس تتم

د .سلطان بن عبدهللا املحيميد

تاريخ ومكان امليالد

السعودية

البريد إلالكرروني

dr.s.almuhaimeed@gmail.com

املؤهالت العلمية

2

الدرجة العلمية
الدكتوراه

التخصص
املناهج وطرق تدريس اللغة إلانجليزية

املاجستير

دبلوم

3

الواليات املتحدة ألامريكية.
2414م

الواليات املتحدة ألامريكية.
جامعة القصيم ،اململكة العربية

في اللغة إلانجليزية والررجمة

2445م

السعودية.

اللغة إلانجليزية ،املدرسة السعودية للغات

بريدة ،اململكة العربية السعودية.

2444م

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام

املناهج وطرق التدريس

التخصص الدقيق

املناهج وطرق تدريس اللغة إلانجليزية

متجاالت الاهتمام العلمية

4

جامعة كنا ستيا ،أوهايو،

2413م

جامعة كنا ستيا ،أوهايو،

في املناهج وطرق التدريس

البكالوريوس

الجهة املانحة لها

التاريخ

التدريب – الجودة والاعتماد -التقييم الصفي – اتجاهات حديثة في التدريس

السجل الوفيفي
الوفيفة

عميد عمادة
وكيل كلية
عضو مجلس كلية

جهة العمل وعنوانها
عميد عمادة ضمان الجودة والاعتماد ،جامعة القصيم.
وكيل كلية الرربية للتخطيط والتطوير والجودة
عضو مجلس كلية الرربية بجامعة القصيم
611

التاريخ
2415م
2414م2415-م
2414م – 2415م

عضو هيئة التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرربية
القصيم.وعلم النفس ،كلية اللغة العربية والدراسات
بجامعةالرربية
قسم
الاجتماعية،
القصيم.التعليم.
جامعةن ،وزارة
ابن خلدو
متوسطة
معهد العاملية ،القصيم ،اململكة العربية السعودية.

عضو هيئة التدريس
معيد
معلم لغة إنجليزية
مدر لغة إنجليزية
5

2414م
2447م
2446م
2445م

ألاعمال إلادارية واللجان
مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام

التاريخ

رئيس اللجنة الدائمة للجودة في جامعة القصيم.
عضو لجنة الرخطط واملناهج في جامعة القصيم
عضو مجلس جامعة القصيم
رئيس لجنة املعيدين واملحاضرين بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرربية ،جامعة القصيم.
عضو اللجنة الدائمة للجودة ،جامعة القصيم.
رئيس لجنة مراجعة الررجمة للدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرربية ،جامعة القصيم.
رئيس لجنة أتمتة التقديم على قسم الرربية البدنية
عضو لجنة الدراسات العليا بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرربية ،جامعة القصيم.
عضو لجنة الرربية امليدانية بقسم الرربية وعلم النفس ،كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية ،جامعة القصيم.

2416م
2416م
2415م
2415م
2415
2414م
2414م
2414م
2447م

أمين لجنة يوم املهنة التاسع لجامعة القصيم.

2416م
2416-2415م

أمين وعضو لجنة إعداد وصياغة تقرير الاعتماد املؤسس ي لجامعة القصيم
أمين وعضو بيا خبراء الجودة جامعة القصيم

6
اسم الباحث
(الباحثين)
د .سلطان
املحيميد
د .سلطان
املحيميد
د .سلطان
املحيميد
د .سلطان
املحيميد

2415م

النتاج العلمي
منشور /غير منشور

عنوان البحث

 Task Based English Language Teaching in Saudi Intermediateدراسة منرورة
Schools.
واقع استخدام املمارسات التدريسية البنائية ملعلمي اللغة إلانجليزية في

مقبولة للنشر

املرحلة املتوسطة (دراسة تقويمية على منطقة القصيم).
 Task-Based Language Teaching Enhances Reading Comprehension.مقال جار تسليمه
 Perspectives Where the Zone Proximal Development Informs Taskمقال تم تسليمه Based Language Teachingللنشر بعنوان:

د .سلطان

املشاركة في ترجمة املعيار الثالث وممارساته من معايير مؤسسة)(NCATE

املحيميد

الدولية لالعتماد ألاكاديمي والرخاص بالرخبرات امليدانية واملمارسات العيادية.
611

تاريخ واجهة
النشر

د .سلطان

(واقع ممارسات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القصيم ألدوات التقويم غير

املحيميد

املباشر)

د .سلطان

 Task Based English Language Teaching in Saudi Intermediateدراسة منرورة

املحيميد

7

بحث قيد الدراسة

Schools.

الدورات التدريبية
تاريخها
2415م
2415م

مكان انعقادها
بريطانيا
جامعة القصيم

اسم الدورة
الاعتماد ألاكاديمي
ضبط الجودة

2415م

كلية الرربية /جامعة القصيم

2415م
2414م

كلية الرربية /جامعة القصيم
عمادة البحث العلمي /جامعة
القصيم
معهد الدراسات والرخدمات
الاستشارية /جامعة القصيم.
جامعة القصيم
كلية الرربية /جامعة القصيم
كلية الرربية /جامعة القصيم
جمعية أسرة/بريدة
معهد العاملية/بريدة

2414م2415م

كلية الرربية /جامعة القصيم

2415م

جامعة القاهرة/مصر

2415م

جامعة القاهرة/مصر

استخدام التكنولوجيا في
التدريس
Iso9001

حضور دورة تدريبية بعنوان تطوير املناهج الدراسية في التعليم
العام في ضوء الاختبارات الدولية
حضور دورة تدريبية بعنوان استخدام التكنولوجيا في التدريس

2415م

جامعة القاهرة/مصر

2415م

جامعة القاهرة/مصر

Iso9001:2015 Awareness Training Course

2415م

Promoting Innovation

Promoting Innovation In Higher Education

2416م

هيئة املواصفات
واملقاييس/الرياض
جامعة طيبة/املدينة املنورة

سياسة ضبط الجودة
)(4 Mat
ورشة عمل
ورشة عمل
)(4 Mat
دمج التقنية في التعليم
أساليب التقييم الصفي
فن إلالقاء
تقديم دورات دراسية
الجودة والتطوير الرربوي
معايير الجودة
الاتجاهات الحديثة في
التدريس
تطوير املناهج الدراسية

عنوان الدورة
حضور البرنامج التدريبي البريطاني لالعتماد ألاكاديمي
حضور ورشة عمل (توحيد سياسة ضبط الجودة البرامجية
بجامعة القصيم)
إقامة ورشة عمل (توحيد سياسة ضبط الجودة البرامجية
بجامعة القصيم)
تقديم دورة تدريبية بعنوان دوائر التعلم )(4 Mat
املشاركة في ورشة تحديد نقاط القوة والضعف والفرص
والتهديدات.
املشاركة في ورشة تحديد نقاط القوة والضعف والفرص
والتهديدات.
حضور دورة تدريبية بعنوان دوائر التعلم )(4 Mat
حضور دورة تدريب دمج التقنية في التعليم
حضور دورة تدريب أساليب التقييم الصفي
حضور دورة تدريب فن إلالقاء
دورات دراسية في اللغة إلانجليزية ملتدربي املؤسسة العامة
للتدريب التق ي واملنهي
إلاشراف على عدد من الدورات وورش العمل في مجال الجودة
والتطوير الرربوي
حضور دورة تدريبية بعنوان معايير الجودة في العملية
التدريسية
حضور دورة تدريبية بعنوان الاتجاهات الحديثة في التدريس
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2415م
2414م
2415م
2415م
2415م
2446م

8
املؤتمر /
الندوة
حضور
حضور
حضور
حضور
9

املؤتمرات والندوات العلمية
عنوان املؤتمر /الندوة

التاريخ

مكان الانعقاد

مؤتمر بارقمو السنوي الثاني والثالثون لنظرية املنهج
واملمارسات الصفية
مؤتمر ينقستاون ملشاركة ألابحاث الرربوية (أي أر أي).
مؤتمر قياس ألاداء وتطبيق نظام املؤشرات الرئيسة
ودوره في تعزيز الجودة الشاملة في جامعات الوطن العربي
مؤتمر هاواي الدولي للرربية

2411م

الواليات املتحدة ألامريكية

2414م
2415

الواليات املتحدة ألامريكية
جامعة طيبة/املدينة املنورة

2415م

الواليات املتحدة ألامريكية

ألانشطة التدريسية

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
التدريس في عدد من الدبلومات الرربوية واللغة إلانجليزية بالتعاون مع عمادة خدمة املجتمع.

الاسم

املرحلة
الجامعية







التوقيع

اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د .سلطان عبد هللا املحيميد
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم  :د .بدر دمحم الضلعان
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د .سلطان املحيميد
د .بدر الضلعان

الدراسات
العليا







السيرة الذاتية د .عبد هللا الغدوي
1
الاس تتم

د.عبدهللا بن دمحم ابن صالح الغدوني

تاريخ ومكان امليالد

السعودية  ،القصيم

البريد إلالكرروني

Dr.aamm1434@gmail.com

2

3

البيانات الشرخصية

املؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

البكالوريوس
املاجستير
الدكتوراه

الشريعة
الرربية
املناهج وطرق التدريس

جامعة إلامام دمحم بن سعود إلاسالمية
جامعة إلامام دمحم بن سعود إلاسالمية
جامعة إلامام دمحم بن سعود إلاسالمية

1421ه ت
1428هت
1433هت

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام
التخصص الدقيق
متجاالت الاهتمام العلمية

4

مناهج وطرق تدريس العلوم الشرعية
تقويم وتطوير املنهج – التفكير  -التدريب

السجل الوفيفي
الوفيفة
وكيل كلية
مدير مركز خدمة املجتمع
مركزالتعليمية
للشؤون
التطوير
مدير
والجودة
الجودة
مشرف

5

املناهج وطرق التدريس

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

منذ 1436-1435هت
كلية الرربية جامعة القصيم للشؤون التعليمية
1435هت
مدير مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر في كليات القصيم
عام 1434هت.
ألاهليةمركز التطوير والجودة في كليات القصيم ألاهلية
مدير
 1433ت1434هت
مشرف الجودة الشاملة في العام الدراس ي

ألاعمال إلادارية واللجان
مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام
رئيس لجنة الدراسات العليا في قسم املناهج وطرق التدريس ،كلية الرربية  ،جامعة القصيم
رئيس لجنة املشاكل الطالبية في كلية الرربية ،جامعة القصيم
رئيس لجنة التأديب في كلية الرربية ،جامعة القصيم
عضو لجنة رفع مستوى ألاداء في إدارة الرربية والتعليم
عضو لجنة تفعيل يوم الجودة العالمي في التعليم العام "
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التاريخ
منذ 1436-1435هت .
منذ 1436 -1435هت.
منذ 1437-1436هت.
عام 1434-1433هت .
1434هت".

مشرف جودة مقيم في مراكز الاختبارات لالنتسا املطور التابعة لجامعة إلامام دمحم بن سعود
إلاسالميةفي مراكز الاختبارات للتعليم املطور والانتسا التابعة لجامعة امللك فيصل
إلاشراف
6

النتاج العلمي

اسم الباحث
(الباحثين)
د .عبد هللا الغدوني
د .عبد هللا الغدوني

7

عنوان البحث

منشور /غير منشور

تاريخ واجهة النشر

فاعلية نموذج ( )4matفي تحصيل طال املرحلة في
مقرر الفقه واتجاهاتهم نحوه
تقويم مقرر الحديث باملرحلة الثانوية في ضوء قيم
الرربية إلاعالمية

قيد النشر

1436

قيد النشر

1436

الدورات التدريبية
عنوان الدورة
اسم الدورة
تطوير املناهج الدراسية في التعليم العام في
الاختبارات
ضوء الاختبارات الدولية ( PISA , PIRLS .
الدولية
)TIMSS
الاتجاهات الحديثة في التدريس
التدريس

استخدام
التكنولوجيا

استخدام التكنولوجيا في التدريس

(الفورمات)

دائرة التعلم الطبيعية (الفورمات)

8
املؤتمر  /الندوة
الرربية
الرربية
قياس
التوعية
9

عام 1434 -1433هت .
عام 1432ت1433هت .

تاريخها
2415

2415

2415

2415

مكان انعقادها
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات ،جامعة
القاهرة .
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات ،جامعة
القاهرة .
مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة
التدريس والقيادات ،جامعة
القاهرة .
عمادة التطوير الجامعي ،جامعة
القصيم .

املؤتمرات والندوات العلمية
التاريخ
 34-26مايو 2415 -
 -6-4نوفمبر 2415 -
1437 /5/27هت
1437/5 /9-7هت

عنوان املؤتمر /الندوة
التعليم والرربية
الرربية وعلم النفس
التقويم الرربوي في ضوء املعايير املهنية للمعلمين
املرخدرات الرقمية وأثرها على الشبا العربي
ألانشطة التدريسية

املرحلة
الجامعية



املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
اتجاهات حديثة في املناهج
تقويم املناهج
614

مكان الانعقاد
أمريكا  /جامعة هارفارد
ناغويا  /اليابان
جامعة الباحة
جامعة نايف العربية للعلوم ألامنية

الدراسات
العليا



املناهج وطرق التدريس
طرق تدريس خاصة



الاسم

التوقيع

اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس  :د.عبدهللا بن دمحم الغدوني
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم :د.بدر بن دمحم الضلعان
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عبدهللا الغدوني
............................




السيرة الذاتية د /علي ألاحمدي
البيانات الشرخصية

1
الاس تتم

علي بن حسن بن حسين الاحمدي

تاريخ ومكان امليالد

1411هـ ـ 1111م  /املدينة املنورة

البريد إلالكرروني

) a.alahmadi@qu.edu.saرسمي)
 ( ahha555@gmail.comشرخص ي)

املؤهالت العلمية

2

الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

دكتوراه

مناهج وطرق تدريس العلوم

كلية الرربية /جامعة أم القرى

1429هت 2448/م

ماجستير

مناهج وطرق تدريس العلوم

كلية الرربية  /جامعة أم القرى

1424هت 2443/م

بكالوريوس

العلوم والرربية

كلية الرربية  /جامعة امللك عبدالعزيز

1413هت1992 /م

3

4

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام

املناهج وطرق التدريس

التخصص الدقيق

مناهج وطرق تدريس العلوم

متجاالت الاهتمام
العلمية

علم ألاحياء ،الثقافة العلمية ،قضايا البيئة والتلوث
البحث العلمي ،الاحصاء الرربوي

السجل الوفيفي
الوفيفة

جهة العمل وعنوانها

معلم
مشرف تربوي
أستاذ مساعد

وزارة التعليم (وزارة الرربية التعليم سابقا)
وزارة التعليم (وزارة الرربية التعليم سابقا)
وزارة التعليم جامعة القصيم

رئيس قسم الرياضيات
وكيل كلية العلوم وآلادا
للشؤون التعليمية

جامعة القصيم ت كلية العلوم وآلادا في عقلة الصقور
جامعة القصيم ت كلية العلوم وآلادا في عقلة الصقور
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التاريخ
1413هت 1429هت
1429هت1433هت
1433هت وحت آلان
1434 1433هت
1434هت وحت آلان

5

ألاعمال إلادارية واللجان

مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام
رئيس قسم الرياضيات
وكيل كلية العلوم وآلادا للشؤون التعليمية
عضو لجنة بناء ألاسئلة التخصصية في الرربية العلمية ملعلمي العلوم
والتقويم
الوط ي
املركز
املعاييرمن
عضو لجنة بناءبتكليف
بتكليف من املركز
للقياساململكة
ألاحياء في
ملعلمي
املهنية
والتقويموآلادا بعقلة الصقور
للقياس
الوط ي
لكلية العلوم
مقررحة
رئيس لجنة إعداد هيكلة
عضو املجلس الاستشاري للمعلمين في منطقة املدينة املنورة
6

جامعة القصيم ت كلية العلوم وآلادا في
الصقور
العلوم وآلادا في
عقلةكلية
جامعة القصيم ت
للقياسالصقور
املركز الوط ي عقلة
والتقويم في التعليم
العالي
املركز الوط ي للقياس والتقويم في التعليم
العالي
جامعة القصيم ت كلية العلوم وآلادا في
عقلةوالتعليم باملدينة
إلادارة العامة للرربية

التاريخ
1434 1433هت
1434هت وحت آلان
1433
1433
1433
1433

النتاج العلمي

اسم الباحث (الباحثين)

عنوان البحث

د /علي بن حسن الاحمدي

مستوى مقروئية النصوص العربية في كتب
العلوم الطبيعية في البحوث والدراسات الرربوية

تحقق معايير التنور التق ي ( )S T Lفي محتوى
د /علي بن حسن الاحمدي
مناهج العلوم املطورة للمرحلة املتوسطة باململكة
العربية السعودية ( دراسة تحليلية)
د /علي بن حسن الاحمدي مستوى مقروئية كتا العلوم املطور عن سلسلة
(  ) Mc Graw Hillللصف الثاني املتوسط في
د /يحي بن علي
اململكة العربية السعودية
فقيهي(ج/نجران)
د /علي بن حسن الاحمدي تصور مقررح لتضمين مفاهيم السياحة البيةية في
محتوى منهج العلوم املطورة في املرحلة املتوسطة
د /رشدان بن حميد
في اململكة العربية السعودية
املطرفي (ج/طيبة)
وثيقة املعايير املهنية ملعلمي الاحياء في اململكة
د /علي بن حسن
العربية السعودية
الاحمدي ،د /دمحم العقيل
د /خالد الرضيان
مدى تضمن محتوى منهج العلوم املطورة في
د /رشدان بن حميد
املرحلة املتوسطة ملعايير السياحة البيةية في
املطرفي (ج/طيبة)
اململكة العربية السعودية( دراسة تحليلية )
د /علي بن حسن الاحمدي
معايير محتوى برنامج الرربية املرورية في والية
د /علي بن حسن الاحمدي
مونتانا ألامريكية وآلية الاستفادة م ها في تطوير
محتوى املناهج الدراسية باململكة العربية
السعودية
تصور مقررح لتضمين ألاخالقيات الحيوية
د /علي بن حسن الاحمدي
( )Bioethicsفي محتوى منهج علم ألاحياء في
املرحلة الثانوية باململكة العربية السعودية
611

منشور /غير
منشور
مقبول للنشر

مقبول للنشر

تاريخ واجهة النشر
املجلة إلالكررونية للمؤتمر الدولي الثاني
لدراسات اللغة العربية والحضارة الاسالمية.
ماليزيا 2415.م
مجلة العلوم الرربوية والنفسية .جامعة البحرين
2414.م

منشور

املجلة املصرية للرربية العلمية .مجلد  ،17العدد
 ،2مارس2414 :م.

منشور

الكتا واملوقع الرسمي للمؤتمر الدولي السابع
للرربية البيةية مراكش اململكة املغربية 2413

منشور

املركز الوط ي للقياس والتقويم في التعليم العالي ،
1434هت

منشور

كتا املؤتمر الدولي ألاول للسياحة وآلاثار العال
السعودية 1434

منشور

كتا ندوة املجتمع وألامن السادسة ( التوعية
ألامنية في مناهج التعليم العام ) – الرياض
1432هت

منشور

كتا اللقاء السنوي الرخامس عشر للجمعية
السعودية للعلوم الرربوية والنفسية ( جسرن) (
تطوير التعليم :رؤى ونماذج ومتطلبات )

تطبيق معايير التنور التق ي العاملية ( )STLفي
د /علي بن حسن الاحمدي
تطوير مناهج املدرسة الثانوية في اململكة العربية
السعودية "تصور مقررح "
د /علي بن حسن الاحمدي واقع معرفة وتطبيق معلمي الرربية إلاسالمية في
دول الرخليج العربية إلسرراتيجيات تدريسية
د/عمر الشريوفي
مقررحة ( .دراسة مسحية )
د /خالد الراجح
فعالية برنامج تدريبي في الحوار على تنمية
أ /حسن الحازمي
د /علي بن حسن الاحمدي املهارات والاتجاهات نحو الحوار لدى معلمي
وطال املرحلة الثانوية في املدينة املنورة
د /عبدهللا الحربي
أ/دمحم املورعي
أ /دمحمالحجيلي
د /علي بن حسن الاحمدي اك ر من  34مقالة علمية وصحفية في املجالت
والصحف
7

منشور

الرياض1431هت
كتا ملتقى التعليم الثانوي ألاول – الرخبر 1434

منشور

مكتب الرربية العربي لدول الرخليج – الرياض –
1435

غير منشور

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوط ي – الرياض
1432

منشور

الدورات التدريبية

عنوان الدورة
دورة إعداد املدربين
ورشة عمل بناء الاختبارات للمعلمين
ورشة عمل فنيات كتابة ألاسئلة وتحكيمها
ورشة عمل مشروع املناهج
ت دورة في برنامج الرزم الاحصائية SPSS
ت دورة الاختبارات إلاحصائية الالمعلمية
ت دورة الاختبارات إلاحصائية املعلمية
دورة التدريس الحديث في الفصول الجامعية
ت الرخصة الدولية لقيادة الحاسب آلالي ICDL
ت الرخصة الدولية للحاسب وإلانررنا IC3
ت دورة في اللغة الانجليزية
ت دورة بناء املؤشرات الرربوية وتوفيفها
ت دورة إسرراتيجيات التدريس الجامعي الحديث
ت دورة الاعتماد الاكاديمي

تاريخها
1435هت
1433
1433
1433
1434هت
1431هت
1431هت
1434هت
1426هت2446/م
1425هت2445/م
1425هت2445/م
1434هت
1434هت
1434هت

عنوان املؤتمر /الندوة
املؤتمر الدولي السابع للرربية البيةية
املؤتمر ألاول لآلثار والسياحة
ندوة املجتمع وألامن السادسة ( التوعية ألامنية في مناهج
التعليم العام
611

مكان انعقادها
عمادة التطوير ألاكاديمي – ج .القصيم
املركز الوط ي للقياس والتقويم في التعليم العالي
املركز الوط ي للقياس والتقويم في التعليم العالي
إلادارة العامة للرربية والتعليم باملدينة
معهد إلادارة العامة
معهد إلادارة العامة
معهد إلادارة العامة
عمادة التطوير  /جامعة طيبة
مركز معد للتدريب
معهد نيوهورايزون
Direct English
إدارة التدريب  /وزارة الرربية والتعليم
عمادة التطوير  /جامعة طيبة
عمادة التطوير  /جامعة طيبة

التاريخ
2413 / 6 / 13 9م
1434/ 4/13هت

مكان الانعقاد
مراكش  /املغر
العال  /السعودية

 2734محرم1432هت

الرياض  /السعودية

اللقاء السنوي الرخامس عشر للجمعية السعودية للعلوم
الرربوية والنفسية ( جسرن) ( تطوير التعليم :رؤى ونماذج
ومتطلبات )

 1924محرم1431هت

ملتقى التعليم الثانوي ألاول
(استشراف مستقبل التعليم الثانوي في اململكة العربية
السعودية )
تجربة وزارة الرربية والتعليم حول املشروع الشامل
لتطوير املناهج في اململكة العربية السعودية ت ( الجمعية
السعودية للمناهج وإلاشراف الرربوي
9

 22ت1434 / 1/ 24هت
1427/4/24هت

الرياض  /السعودية

املنطقة الشرقية ت الرخبر

مكة املكرمة ت جامعة أم القرى

ألانشطة التدريسية
املرحلة
الجامعية
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
البكالوريوس
برنامج الدبلوم الرربوي
برنامج دبلوم مصادر التعلم
برنامج دبلوم مصادر التعلم
برنامج دبلوم مصادر التعلم
برنامج دبلوم إلارشاد والتوجيه
برنامج دبلوم مصادر التعلم
برنامج دبلوم مصادر التعلم
برنامج الدبلوم الرربوي
برنامج الدبلوم الرربوي
برنامج الدبلوم الرربوي
برنامج الدبلوم الرربوي
برنامج الدبلوم الرربوي

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
مبادئ البحث الرربوي
مناهج التعليم الابتدائي
معمل الرياضيات
مهارات التدريس
القياس والتقويم الرربوي
اتجاهات حديثة في التعليم والتعلم
التعلم إلالكرروني
تطبيقات الحاسب وإلانررنا في التعليم
صعوبات التعلم والتأخر الدراس ي
استخدام الحاسب في انتاج املواد التعليمية
دمج مصادر التعلم في املنهج
مهارات التدريس وكفاياته
مشكالت التدريس
استخدام الحاسب في التعليم
علم نفس النمو واملراهقة
نظام التعليم في اململكة العربية السعودية
التوقيع
الاسم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :د /علي بن حسن الاحمدي
اسم وتوقي رئيس الــقســم

...............

 :د/عبد الرحمن النصيان
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السيرة الذاتية د.ابراهيم البلطان
1

البيانات الشرخصية

الاس تتم

إبراهيم بن عبدهللا بن سليمان البلطان

تاريخ ومكان امليالد

1392/4/29هت الرس .

الحالة الاجتماعية

مرزوج .

ال تعتنوان

الرس – حي الجوازات – منزل  1644صندوق البريد  2129 /رقم الجوال 4544284984 /
البريد إلالكرروني Iasb39@hotmail.com /

2

3

املؤهالت الدراسية

الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

البكالوريوس

كيمياء

جامعة امللك سعود

1414هت

املاجستير

مناهج وطرق تدريس العلوم

جامعة امللك سعود

1426هت

الدكتوراه

مناهج وطرق تدريس العلوم

جامعة أم القرى

1432هت

التخصص ومجاالت الاهتمام

املناهج وطرق التدريس
التخصص الدقيق
التخـصا العام

مناهج وطرق تدريس العلوم

متجاالت الاهتمام العلمية

4

دمج التكنولوجيا الرقمية في تعليم العلوم .
إسرراتيجيات تعليم العلوم الحديثة .

السجل الوفيفي
الوفيفة

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

معلم كيمياء للمرحلة الثانوية

إدارة الرربية والتعليم بالرس

14151419هت

611

مشرف تربوي كيمياء ومختبرات

إدارة الرربية والتعليم بالرس

14241434هت

رئيس قسم تطوير املدارس التابع ملشروع امللك
التعليم
لتطوير
عبدهللا
مساعد
أستاذ

إدارة الرربية والتعليم بالرس

14311432هت

جامعة القصيم كلية الرربية قسم املناهج
ق
التدريسبالبدائع
وطر والعلوم
كلية آلادا

1433هت
14331435هت

كلية آلادا والعلوم بالبدائع

1436هت حت آلان

وكيل كلية
عميد كلية

5

ألاعمال إلادارية واللجان

مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام

التاريخ

وكيل كلية آلادا والعلوم بالبدائع

1434هت

نائب رئيس لجنة التطوير والجودة كلية آلادا والعلوم بالبدائع
أمين مجلس كلية آلادا والعلوم بالبدائع
عضو لجنة تطوير برامج املاجستير –قسم املناهج وطرق التدريس كلية الرربية جامعة القصيم .

1434هت
1434هت
1434هت

عضو اللجنة املرجعية لقسم الفيزياء كلية آلادا والعلوم بالبدائع

1434هت

6

الابحاث العلمية املنشورة

اسم الباحث (الباحثين)

عنوان البحث والناشر والتاريخ

د.خالد بن فهد الحذيفي .

(( تقويم أداء مشرفي املرختبرات املدرسية في ضوء مهامهم إلاشرافية من وجهة نظر محضري
املرختبرات ومعلمي العلوم ومديري املدارس في املرحلتين املتوسطة والثانوية )) مجلة القراءة واملعرفة،
العدد( ،)51فبراير2446م .

د.إبراهيم بن عبدهللا البلطان

القيم البيةية املتضمنة في كتب العلوم املطورة من سلسلة ماجروهل للصفين الرخامس والسادس
د.إبراهيم بن عبدهللا البلطان
من املرحلة الابتدائية في اململكة "دراسة تحليلية"(مجلة العلوم الرربوية والنفسية بجامعة القصيم.
العدد(2
املجلد()7
أبريل 2414
معلمي) .العلوم للتدريس املتمايز ومتطلبات تطبيقه من وجهة
استخدام
ومتطلبات
واقع
د.إبراهيم بن عبدهللا البلطان
ل
نظرهم(مقبو للنشرمجلة جامعة شقراء للعلوم إلانسانية )
فاعلية برنامج تدريبي مقررح في السالمة وألامان على إكسا محضري معامل العلوم املتطلبات
د.إبراهيم بن عبدهللا البلطان
املعرفية الالزمة للتعامل مع الحوادث املدرسية(تحا النشر)
كتا مطبوع بعنوان (التكنولوجيا الرقمية وتطبيقاتها في تعليم العلوم)2413 ،م ،دار الشروق
د.إبراهيم بن عبدهللا البلطان
للنشر والتوزيع،عمان ،ألاردن
ألانشطة التدريسية
7

616

املرحلة الجامعية

الدراسات العليا

املقررات التدريسية التي ساهم في تدريسها
الرربية امليدانية ED 470





مهارات التدريس MED330





8

الرخبرات الرربوية والعملية

معلم ملادتي الكيمياء والفيزياء في املرحلة الثانوية من عام 1415هت إلى 1419هت.
مشرف تربوي في إدارة الرربية والتعليم بمحافظة الرس من عام 1424هت حت عام 1431هت .
املشاركة في مشروع وزارة الرربية والتعليم لتطوير مختبرات العلوم عام 1426هت.
املشاركة مع فريق من وزارة الرربية والتعليم وجامعة امللك سعود بالرياض لدراسة واقع مختبرات العلوم في املرحلتين املتوسطة
والثانوية للبنين والبنات.
مدير وحدة تطوير املدارس في إدارة تعليم الرس التابعة ملشروع امللك عبدهللا بن عبدالعزيز لتطوير التعليم للعام من عام
1432هت حت عام 1433هت .
إعداد برنامج حاسوبي إلدارة املعامل املدرسية من خالل الحاسب آلالي معمم من قبل وزارة الرربية والتعليم على مستوى اململكة
العربية السعودية .
إعداد العديد من النشرات الرربوية حول طرق وأساليب تعليم العلوم .
تصميم وتنفيذ العديد من البرامج والحقائب التدريبية .
عضو رابطة الرربويين العر )Association of Arab Educators ( A.A.E.
عضو الجمعية العلمية السعودية للمناهج وإلاشراف الرربوي( جسما)جامعة أم القرى
أستاذ مساعد قسم املناهج وطرق التدريس،كلية الرربية،جامعة القصيم 1433هت.

9

املؤتمرات والندوات واللقاءات

املشاركة في العديد من اللقاءات والورش الرربوية واملؤتمرات والندوات املتعلقة بالرربية والتعليم ومن أهمها:
املؤتمر الدولي الرابع للتعليم العالي بعنوان"املسؤولية الاجتماعية للجامعات"2413،م .
مؤتمر بعنوان" املعلم العصري في فل ضمان جودة التعليم  ...رؤى وآفاق مستقبلية" 2413م ،كلية الرربية النوعية جامعة املنوفية،
جمهورية مصر العربية .
حلقة نقاش نظمها املركز الوط ي ألبحاث الشبا بعنوان"مخرجات التدريب التق ي واملنهي وتحديات سوق العمل2413 ،م ،جامعة امللك
سعود ،الرياض .
ندوة بعنوان "نظم الجودة والاعتماد في التعليم الجامعي إلاسالمي"1429 ،هت ،جامعة أم القرى،مكة املكرمة .
املؤتمر الرابع للمعلم بعنوان " أدوار ومسؤوليات املعلم في التعليم العام والعالي"1432 ،هت،جامعة أم القرى ،مكة املكرمة .
اللقاء ألاول ملديري وحدات تطوير املدارس باململكة1433،هت ،مشروع امللك عبدهللا لتطوير التعليم العام ،الرياض .
اللقاء السنوي الرخامس عشر للجمعية السعودية للعلوم الرربوية والنفسية(جسرن) بعنوان "تطوير التعليم رؤى ونماذج
ومتطلبات"1431،هت،جامعة امللك سعود بالرياض.
614

اللقاء السنوي الحادي عشر للجمعية السعودية للعلوم الرربوية والنفسية(جسرن) بعنوان "الرربية ومستقبل التعليم في
اململكة"1424،هت،جامعة امللك سعود بالرياض.
ندوة بعنوان"تعليم الكيمياء في مراحل التعليم العام" ،جامعة امللك سعود 1425/2/2224،هت .
ندوة بعنوان"بناء املناهج ألاسس واملنطلقات" ،كلية الرربية جامعة امللك سعود1424 ،هت.
ندوة بعنوان "مدرسة املستقبل"،كلية الرربية جامعة امللك سعود بالرياض1423،هت .
أسبوع التقنية في التعليم تحا عنوان"دمج التقنية في عمليتي التعليم والتعلم"1422هت ،في مقر وزارة الرربية والتعليم بالرياض.
اللقاء ألاول لرؤساء شعب العلوم باململكة واملقام في كلية العلوم الصحية بالرس عام 1422هت.
اللقاء ألاول ملشرفي مختبرات العلوم1422،هت ،في مقر وزارة الرربية والتعليم بالرياض.


حضور البرامج التدريبية

14

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14
11
12
13
14
15
16
17
18
19
24
21
22
23
24
25

اسم البرنامج التدريبي
تطوير نظم ضمان الجودة والاعتماد ألاكاديمي في التعليم العالي(تركيا)
التعلم إلالكرروني املتقدم (كوريا الجنوبية)
الاتجاهات الحديثة في برامج إعداد املعلم(لندن)
برنامج املشرفين الرربويين في جامعة إلامام (الرياض)
تطبيقات إلانررنا في التعليم
البحث في امليدان الرربوي
استخدام برنامج العروض في التعليم
الذكاء العاطفي للقادة
مهارات التدريس ّ
الفعال
تطبيقات الحاسو وإلانررنا في التعليم
رواد النشاط الاجتماعي
سبع خطوات للقيادة الصفية
مهارات التفكير
مهارات التعامل مع ألاطفال
وسائل وأساليب التدريب
إلاشراف الرربوي ّ
الفعال
الاتصال إلانساني ّ
الفعال في بيئة العمل
املستوى املتقدم للمحادثة اللغة الانجليزية
الثقة في النفس
سرعة الكتابة على الوورد
إعداد مشرفي مختبرات العلوم
الاجتماع ّ
الفعال
فن التعامل مع معامل الحاسب آلالي
خمس خطوات للتغيير
القياس والتقويم في الرربية والتعليم
613

تاريخه
1434هت
1435هت
1435هت
1424هت
1427هت
1428هت
1428هت
1427هت
1428هت
1427هت
1418هت
1427هت
1427هت
1427هت
1426هت
1425هت
1428هت
1425هت
1427هت
1428هت
1422هت
1422هت
1428هت
1428هت
1428هت

26
27

مهارات الاتصال الفعال
القيادة نحو إلابداع

11

1427هت
1432هت

الشكر والتقدير

خطا شكر وتقدير من مشروع امللك عبدهللا لتطوير التعليم 1433هت .
خطا شكر من مدير عام تقنيات التعليم بوزارة الرربية والتعليم عام 1423هت على تصميم وتطوير برنامج إدارة معامل العلوم
الطبيعية في املدارس .
خطا شكر من مدير إدارة الرربية والتعليم بالرس عام 1423هت على املشاركة في البرامج إلاعدادية للمعلمين .
خطا شكر من مدير إدارة الرربية والتعليم بالرس عام 1424هت على املشاركة في متابعة اختبارات التقويم في مدارس املحافظة .
خطا شكر من مدير إدارة الرربية والتعليم بالرس عام 1424هت على املشاركة في تنظيم اللقاء ألاول لرؤساء شعب العلوم باململكة .
خطا شكر من مدير إدارة الرربية والتعليم بالرس عام 1419هت على املشاركة في إلاعداد الحتفاالت الذكرى املئوية للملكة العربية
السعودية .
خطا شكر من مدير إدارة الرربية والتعليم بالرس عام 1418هت على املشاركة في تنفيذ برامج املجال العلمي لألنشطة الطالبية في
املرحلة الثانوية .
خطا شكر من مدير إدارة الرربية والتعليم بالرس عام 1418هت على إقامة معرض الظواهر العلمية في مدرسة ثانوية الرس .
خطا شكر من مدير إدارة الرربية والتعليم بالرس عام 1417هت على املشاركة في إقامة املسابقات الثقافية العلمية ملدارس املحافظة .

الاسم

التوقيع

اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :د.إبراهيم بن عبدهللا البلطان ............................
اسم وتوقي رئيس الــقســم

...............

 :د/عبد الرحمن النصيان
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السيرة الذاتية د /أسامة الجندى
البيانات الشخصية

1

الاس ت ت تتم

د  /أستامتة عثمان عبتتد الرحمتن عمر

تاريخ ومكان امليالد

جمهورية مصر العربية – القاهرة – 1957م

الحتتالة الاجتمتتاعية

مت تتزوج

ال تع ت ت ت تتنوان

قس تتم املناهج وطرق التدريس جامعة القصيم – كلية الرربية

املؤهالت الدراسية

6

الدرجة العلمية

التخصص

البكالوريوس

تربية رياضيات
املناهج وطرق تدريس
املناهج وطرق تدريس

الدبلوم الرخاصة
املاجستير

جامعة امللك عبد العزيز كلية الرربية

1979م

جامعة امللك عبد العزيز كلية الرربية
جامعة أم القرى كلية الرربية

1974م
 1982م

املناهج وطرق تدريس الرياضيات

الدكتوراه
4

الجهة املانحة لها

التاريخ

جامعة عين شمس – كلية الرربية

1991م

التخصا ومجاالت الاهتمام

التختصص العام

املناهج وطرق التدريس

التخصص الدقيق

طرق تدريس الرياضيات

متجاالت الاهتمام العلمية

تحليل وبناء البرامج التعليمية والنظم الرربوية والتنسيق بي ها استخدام التكنولوجيا خاصة في تعليم
الرياضيات – مهارات التفكير الرياض ي وتوفيف املعلومات لحل املشكالت ودعم اتخاذ القرار ...

3

السجل الوظيف

الوفيفة

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

باحث تربوي

كلية الت تتربية – جتتامعة أم الق تترى

1986 – 1983

612

مدرس مساعد

جامعة القاهرة – املعهد العالي للدراسات

1991 1988

مدرس املناهج وطرق تدريس التدريس
محاضر مساعد
أستاذ مساعد

جامعة القاهرة املعهد العالي للدراسات
سلطنة عمان – كلية الرربية للمعلمات
سلطنة عمان – كلية الرربية للمعلمات

1991
2444 1996
2444 – 2444

أستاذ مساعد

جامعة القصيم – كلية الرربية (اللغة العربية سابقا) سابقا)

1426هت

4

ألاعمال إلادارية واللجان

مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام
عضو لجنة البرنامج القومي لتكنولوجيا التعليم برئاسة بمجلس الوزراء مصر .
عضو مشروع البرمجيات التعليمية بمركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار .
عضو لجنة إنشاء دبلوم إعداد معلم الكمبيوتر باملعهد العالي للدراسات بجامعة القاهرة .
عضو مشروع"برامج التنمية العقلية لألطفال"بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي .
عضو مشاغل املناهج وطرق التدريس بكلية الرربية للمعلمات بسلطنة عمان .
عضو لجنة الرربية العملية بقسم املناهج وطرق التدريس كلية الرربية-جامعة القصيم .
منسق دبلوم الرربية العام بين قسم املناهج وطرق التدريس وعمادة خدمة املجتمع بجامعة القصيم

2

التاريخ
1994م
1995م
1996م
1994م
19972444م
14281432ﻫ
 1432ت 1434

ألابحاث العلمية املنرورة

عنوان البحث والناشر والتاريخ

اسم الباحث (الباحثين)
د/أسامة عثمان وآخرون

الرصيد اللغوي العربي لتالميذ الصفين الرخامس والسادس باملرحلة الابتدائي في اململكة العربية السعودية
مركز البحوث الرربوية والنفسية –جامعة أم القري 1444ﻫ

د/أسامة عثمان عبد الرحمن

كتابات متعددة بموسوعة الكويا العلمية امليسرة عن طبيعة الرياضيات وتاريخيها وعلمائها

د/أسامة عثمان عبد الرحمن

استخدام أسلو حل املشكالت في تعليم الرياضيات باملرحلة إلاعدادية 2441م

د/أسامة عثمان عبد الرحمن

أثر استخدام ألاهداف السلوكية على تحصيل تالميذ الصف ألاول إلاعدادي في مادة الرياضيات بسلطنة
عمان م2442

د/أسامة عثمان عبد الرحمن

صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ الصف السادس من التعليم ألاساس ي وعالجها 2443م

د/أسامة عثمان عبد الرحمن

فاعلية إسرراتيجيات متكاملة في تعليم بعض املهارات الرياضية بالصف ألاول إلاعدادي2445م

د/أسامة عثمان عبد الرحمن

دراسة تقويمية لجودة الدراسات العليا بكلية الرربية جامعة القصيم في ضوء معايير الهيئة الوطنية للتقويم
611

و الاعتماد ألاكاديمي – 2412م1433هت

وآخرون

1

ألايرطة التدريسية

املقررات التدريسية التي

املرحلة

الدراسات

ما بعد

ساهم في تدريسها

الجامعية

العليا

الدراسات
العليا

تطوير املناهج ونظرياته ونماذجه (برنامج ماجستير املناهج ت جامعة القصيم )





املناهج وطرق التدريس ( برنامج إعداد املعلم الجامعي بجامعة القاهرة)





الكمبيوتر التعليمي (الدبلوم العالي إلعداد معلم الكمبيوتر ت بالبرنامج القومي لتكنولوجيا التعليم برئاسة
مجلس الوزراء بمصر ت مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار)





طرق تدريس الرياضيات (الدبلوم العامة في الرربية ت املعهد العالي للدراسات الرربوية بجامعة القاهرة)





مهارات التدريس /طرق التدريس/أساسيات املناهج/الرربية العملية ( كلية الرربية ت جامعة القصيم )





التوقي

الاسم

اسم وتوقي عضو هيئة التدريس :د.أسامة عثمان الجندي أسامة الجندي
اسم وتوقي رئيس الــقســم

 :د/عبد الرحمن النصيان

611

...............

التاريخ
1342/2/1هـ



السيرة الذاتية د /عبد هللا عبد الخالق

البيانات الشرخصية

1
الاس تتم

عبدهللا عبدالرخالق عبد الهادى جميل

تاريخ ومكان امليالد

 1966/14/34إلاسماعيلية

البريد إلالكرروني

dr_gemale@yahoo.com

املؤهالت العلمية

2

الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

دكتوراه الفلسفة في الرربية
ماجستير في الرربية
دبلومة الرربية الرخاصة
دبلومة مهنية في الرربية
ليسانس أدا وتربية

مناهج وطرق تدريس
مناهج وطرق تدريس
مناهج وطرق تدريس
مناهج وطرق تدريس
مناهج /تاريخ

كلية الرربية –جامعة ب ها
كلية الرربية –جامعة ب ها
كلية الرربية –جامعة ب ها
كلية الرربية –جامعة ب ها
كلية الرربية –جامعة ب ها

2444
2441
1996
1995
1991

التخصص ومجاالت الاهتمام

3

التختصص العام

مناهج وطرق تدريس

التخصص الدقيق

اجتماعيات (تاريخ )

متجاالت الاهتمام العلمية
4

5

البحث العلم في مجال الرربية (املناهج وطرق التدريس)

السجل الوفيفي
الوفيفة

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

أ.مساعد

كلية الرربية –جامعة القصيم

1433/1432

ألاعمال إلادارية واللجان
مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام
أمانة مجلس القسم
منسق وحدة الجودة بقسم املناهج وطرق التدريس

6
اسم الباحث (الباحثين)

التاريخ
1433
1436/1432

النتاج العلمي
منشور /غير

عنوان البحث
611

تاريخ واجهة النشر

د .ممدوح دمحم عبد املجيد استخدام أطلس املفاهيم في تدريس وحدة مقررحة قائمة على
التكامل بين مفاهيم مادتى العلوم والدراسات الاجتماعية على
د.عبد هللا عبد الرخالق
تنمية التحصيل والتفكير الاستداللى لدى طال املرحلة الاعدادية
تقويم مناهج التاريخ في املرحلة الثانوية في ضوء متطلبات املجتمع
د.عبد هللا عبد الرخالق
املصرى بعد قيام ثورة  25يناير
د.شيرين كامل موس
تقويم كتا الدراسات الاجتماعية للصف الثالث الاعدادى من
د.عبد هللا عبد الرخالق
وجهة نظر معلم املادة
فاعلية وحدة مقررحة في الدراسات الاجتماعية لتنمية الوعى بأبعاد
د.عبد هللا عبد الرخالق
الرربية املرورية لدى تالميذ املرحلة الابتدائية بجمهورية مصر
العربية
مقومات الحوار الوط في مناهج التاريخ باملرحلة الثانوية دراسة
د.عبد هللا عبد الرخالق
تحليلية تقويمية
شيرين كامل موس
فاعلية برنامج مقررح في التاريخ على تنمية بعض قيم املواطنة لدى
د.عبد هللا عبد الرخالق
طال املرحلة الاعدادية
7
اسم الدورة

8
املؤتمر /
الندوة
9

منشور
منشور

منشور
منشور
منشور
منشور
منشور

مجلة الرربية العلمية ،عدد
إبريل 2411
 /2411الجمعية الرربوية
للدراسات الاجتماعية
الجمعية الرربوية للدراسات
الاجتماعية ،أغسطس 2411
مجلة العلوم الرربوية والنفسية
بجامعة القصيم
مايو 2412
مجلة الرربية جامعة ألازهر
يناير / 2413
مجلة الرربية بجامعة ألازهر
ديسمبر 2413

الدورات التدريبية
عنوان الدورة
دمج التقنية في التعليم 1
دمج التقنية في التعليم 2

مكان انعقادها
كلية الرربية
كلية الرربية

تاريخها
1434/7/3
1435

املؤتمرات والندوات العلمية
عنوان املؤتمر /الندوة

مكان الانعقاد

التاريخ

ألانشطة التدريسية
املرحلة
الجامعية





املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها

طرق تدريس
أسس املناهج وتنظيماتها
املناهج وطرق التدريس العامة
النشاط املدرس
اتجاهات حديثة في مجال املناهج
التوقيع
الاسم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :د.عبدهللا عبد الرخالق عبد الهادى عبد هللا عبد الرخالق
...............
اسم وتوقي رئيس الــقســم  :د/عبد الرحمن النصيان
661

الدراسات
العليا



السيرة الذاتية د /نواف الحرب
البيانات الشخصية

1

نواف بن ناهس بن ص هات الحربي

الاس ــم
تاريخ ومكان امليالد

 1391/7/1عقلة الصقور

الحالة الاجتماعية

مرزوج
عقلة الصقور– القصيم – الرمز البريدي 51972

ال ـعـنوان

ص رقم 14
املؤهالت الدراسية

6

الدرجة العلمية

التخصا

الجهة املانحة لها

التاريخ

بكالوريوس

علوم

كلية املعلمين بالرس

1414/9/16

ماجستير

طرق تدريس علوم

كيرتن اسرراليا

1427

دكتوراه

طرق تدريس علوم

كيرتن اسرراليا

1433

التخصا ومجاالت الاهتمام

4

التخـصا العام

علوم

التخصا الدقيق

طرق تدريس علوم

مـجاالت الاهتمام العلمية

4

 تجريب الاتجاهات العاملية الحديثة في مجال مناهج وطرق تدريس.
تجري تتب ط تترق ت تتدريس حديث تتة قائم تتة عل تتى نظري تتات ال تتتعلم ف تتي مج تتال عل تتم ال تتنفس
وتوفيفها في تطوير برامج إعداد معلمي العلوم بكليات الرربية.

السجل الوظيف

الوظيفة
معلم
مدير مدرسة
معيد

جهة العمل وعنوانها
وزارة الرربية والتعليم
وزارة الرربية والتعليم
كلية املعلمين بالرس

التاريخ
14151416
1417 1416
1434 1417

661

استاذ مساعد

5

1434

جامعة القصيم – كلية الرربية

ألاعمال إلادارية واللجان

مسمى العمل إلاداري /اللجان واملهام

التاريخ

مشرف الرربية امليدانية بكلية املعلمين بالرس

1425 1423

محاضر ملادة  141فيز في كليات املعلمين بالرس
رئيس قسم اللغة الانجليزية والررجمة.كلية العلوم وآلادا بالرس

14181425
1434

6

الابحاث العلمية املنرورة

عنوان البحث والناشروالتاريخ

اسم الباحث (الباحثين)
نواف الحربي أ.د ديفيد
د.شاندراسنقان

تقديم ورقا عمل في مؤتمر في ماليزيا ((CoSMEd2011

نواف الحربي أ.د ديفيد
د.شاندراسنقان

ورقا العمل التي قدما في هذا املؤتمر تم اختيارها لتكون جزء من كتا
)Transforming School Science) Education in the 21st Century

7

ألايرطة التدريسية

املرحلة الجامعية
X

الدراسات العليا


املقررات التدريسية التي ساهم في تدريسه
النشاط املدرس ي
أساسيات املناهج

X



إشراف تربية ميدانية

X



توجيه و إرشاد للدبلوم املسائي

X



اسم وتوقي عضو هيئة التدريس :نواف بن ناهس الحرب ..............
اسم وتوقي رئيس الــقســم

...............

 :د/عبد الرحمن النصيان

666

السيرة الذاتية د /عبد هللا العايد
1

البيانات الشخصية

الاس ــم
تاريخ ومكان امليالد
الحالة الاجتماعية
ال ـعـنوان

6

عبد هللا بن حسين بن دمحم العايد
الرس 1382هت
مرزوج
الرس – ص717 . .

املؤهالت الدراسية

الدرجة العلمية

التخصا

الجهة املانحة لها

التاريخ

الدكتوراه

مناهج عامة
مناهج وطرق تدريس اللغة العربية

كلية الرربية بجامعة امللك سعود

1426هت

كلية الرربية بجامعة امللك سعود

1419هت

املاجستير

4

التخصا ومجاالت الاهتمام

التخـصا العام

مناهج عامة

التخصا الدقيق

مناهج اللغة العربية

مـجاالت الاهتمام العلمية

4

تعليم الصفوف ألاولية -التعليم املب ي على مهارات التفكير

السجل الوظيف

الوظيفة
معيد
محاضر
أستاذ مساعد

جهة العمل وعنوانها
كلية املعلمين بالرس
كلية املعلمين بالرياض
كلية املعلمين بالرياض

التاريخ
1413هت
1419هت
1427هت

664

ألاعمال إلادارية واللجان

5

مسمى العمل إلاداري /اللجان واملهام
رئيس اللجنة الاجتماعية بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية املعلمين بالرياض
رئيس قسم الرربية وعلم النفس بكلية املعلمين بالرس .
عضو اللجنة العلمية بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية املعلمين بالرس
عضو وحدة الجودة بكلية العلوم وآلادا بالرس
رئيس لجنة التوفيف بقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرربية
رئيس فريق الرخطة إلاسرراتيجية لكلية الرربية

6

التاريخ
1428 1427هت
1431 1429هت
1431 – 1428هت
1432 – 1431هت
1432هت
1432هت

الابحاث العلمية املنرورة

اسم الباحث (الباحثين)

7

عنوان البحث والناشروالتاريخ

ألايرطة التدريسية

املرحلة

الدراسات

املقررات التدريسية التي ساهم في تدريسها


الجامعية



العليا


طرق تدريس اللغة العربية





طرق التدريس العامة





تربية ميدانية





اتجاهات حديثة في طرق التدريس





تدريس مهارات التفكير
مهارات التفكير وأساليب التعلم

الاسم

التوقي

التاريخ

اسم وتوقي عضو هيئة التدريس :د .عبدهللا بن حسين العايد
اسم وتوقي رئيس الــقســم :د .عبد الرحمن النصيان

........................................
.........................................
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السيرة الذاتية د /وليد العبيك

البيانات الشرخصية

1
الاس تتم

د .وليد بن إبراهيم علي العبيكي

تاريخ ومكان امليالد

1976م -عنيتزة ،القصيم

البريد إلالكرروني

alabikyw@yahoo.com

2

3

املؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

دكتوراه الفلستفة
ماجستير

املناهج وطرق تدريس
تعليم اللغات ألاجنبية
وألاد املقارن

University of Arkansas, USA
University of Arkansas, USA

ديسمبر 2449
أغسطس 2444

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام

املنتاهج وطرق التدريس

التخصص الدقيق

مناهج وطرق تدريس اللغات ألاجنبية
Foreign Langiage
تطوير وتقويم مناهج اللغات ألاجنبية والدراسات الثقافية
طرق البحث الرربوي،

متجاالت الاهتمام
العلمية
4

السجل الوفيفي
جهة العمل وعنوانها

الوفيفة

قستم املناهج وطرق التدريس
كلية الغة العربية والدراستات الاجتماعية

أستتاذ مستاعد
معيد
5

التاريخ
 1432هت -آلان
 1432 -1422هت

ألاعمال إلادارية واللجان
مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام

وكيل الشتؤون التعليمية  -كلية املجتمع بعنيزة
وكيل البحوث العلمية – عمادة البحث العلمي
رئيس فريق إعداد الرخطة إلاسرراتيجية لعمادة البحث العلمي
مدير مركتز بحوث – كلية الرربية
املشترف التدريب امليداني (عنيزة) – كلية الرربية – قستم املناهج
664

التاريخ
 1434هت -آلان
 1432هت 1434-هت
 1433-1432هت
 1432هت
 1432 -1431هت

6

النتاج العلمي

منشور/
عنوان البحث
اسم الباحث (الباحثين)
غير منشور
القيم ألاخالقية إلاسالمية املتضمنة في منشتور
وليد بن إبراهيم العبيكي
مقررات اللغة إلانجليزية للمرحلة
املتوسطة باململكة العربية السعودية
منشتور
تقويم أداء طتال قستم اللغة
وليد بن إبراهيم العبيكي
إلانجليزية بجامعة القصيم في مقترر
الرربية امليدانية في ضتوء الاحتياجتات
املهنية لديهم
 Assessment of Readingمنشتور
AL Abiky, Waleed
Comprehension of Saudi
Students Majoring in English at
Qassim University, Saudi Arabia
منشتور
تقويم برنامج دبلوم الرربية العتام
وليد بن إبراهيم العبيكي،
بعنيزة جامعة القصيم من وجهتة نظر
جتمال رجب عبدالحستيب،
أعضاء هيئتة التدريس والطتلبة
ختالد دمحم الحياصات
7

عنوان الدورة
اسم الدورة
مهارات التعلم النشط والتدريب الفعال
تدريب
(إعداد املدربين)
نوفمبر 2414
دائرة التعلم الطبيعية-تدريب
تدريب
املعلم"4MAT Instructor
يوليو 2414
التخطيط إلاسرراتيجي وبطاقة ألاداء
مشتارة
املتوازن
 The 4 Mat System Model: Leadershipمتايو 2413
Training
املؤتمرات والندوات العلمية
املؤتمر /
الندوة
TESOL
International
دولي

مجلة الرربية ،جامعة ألازهر،
جمهورية مصر العربية ،ديسمبر
2413م
مجلة كلية الرربية ،جامعة عين
الشتمس ،القاهرة،

Studies in Literature and
Language

كلية الرربية ،جامعتة ألازهتر ،يوليو
2415

الدورات التدريبية
تاريخها
ديسمبر 2414

8

تاريخ واجهة النشر

مكان انعقادها
كلية املجتمع -جامعة القصيم
عمادة التطوير الجامعي -جامعة
القصيم
لشبونة-البرتغتال
شيكاغو -أمريكا

عنوان املؤتمر /الندوة

التاريخ

مكان الانعقاد

تدريس اللغة إلانجليزية لغير
الناطقين اها

2413/43/23-24

دالاس ،والية تكساس أمريكا

الابتكارات البحثية متعددة
التخصصات

2412/12/6-4

مالولس ،الفلبين

662

دولي

التنافس والتعاون بين مؤسسات
التعليم العالي
مؤتمر التعليم العالي السعودي

دولي

الرربية والتعليم وتقنيات التعليم
الجديدة

دولي

9

 23-24فبراير 2411

سان فرانسيسكو -كاليفورنيا

2415/44/18-15م

الرياض – اململكة العربية
الستعودية
برشلونة -أسبانيا

 7-5يوليو 2414

ألانشطة التدريسية
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
طرق التدريس

املرحلة
الجامعية
√

الدراسات
العليا


مهارات التدريس

√



تدري ميداي

√



مررف رسـالة ماجسـتير



√

بنـاء املناهج وتنظيماتها

√



التوقي
الاسم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس. :د .وليد بن إبراهيم العبيكي ...
د .عبد الرحمن بن دمحم النصتيان
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم:

661

................................................
.................................................

السيرة الذاتية د .عبيد البيضاي

البيانات الشخصية

1

عبيد بن مزعل عبيد البيضاني

الاس ــم
تاريخ ومكان امليالد

41397 – 9هت ،الحناكية

الحالة الاجتماعية

مرزوج

ال ـعـنوان

6

القصيم البدائع

املؤهالت الدراسية

الدرجة العلمية

التخصا

الجهة املانحة لها

التاريخ

بكالوريوس

الرربية رياضيات

جامعة امللك عبد العزيز

1418

ماجستير

طرق تدريس رياضيات

جامعة امللك سعود

1424

دكتوراه

طرق تدريس رياضيات

جامعة ام القرى

1431

4

التخصا ومجاالت الاهتمام

التخـصا العام

املناهج وطرق التدريس

التخصا الدقيق

طرق تدريس الرياضيات

مـجاالت الاهتمام

تجريب طرق تدريس حديثة قائمة على نظريات التعلم وتوفيفها في تطوير برامج
إعداد معلمي الرياضيات بكليات الرربية.
تحقيق املعايير العاملية إلعداد معلم الرياضيات بكليات الرربية.
تجريب الاتجاهات العاملية الحديثة في مجال مناهج وطرق تدريس وتعليم الرياضيات.

العلمية

4

السجل الوظيف
661

الوظيفة
معلم
معيد
محاضر
أستاذ مساعد

5

التاريخ

جهة العمل وعنوانها
1419
1419
1425
1431

وزارة الرربية والتعليم –تعليم ينبع
كلية املعلمين بالرس
كلية املعلمين بالرس
جامعة القصيم – كلية الرربية

ألاعمال إلادارية واللجان

مسمى العمل إلاداري /اللجان واملهام

التاريخ

مدير وحدة الرربية امليدانية
لجنة مقابالت املرشحين لدراسة املاجستير في تخصص طرق التدريس العامة
لجنة مراجعة خطة قسم التعليم ألاساس ي بجامعة القصيم
مشرف على وحدة إلاعداد العام والرربوي

6

1426
1431
1431
1432

ألابحاث العلمية املنرورة

املناهج وطرق التدريس الفصل الثاني 1431/1434هت .
اسم الباحث (الباحثين)

7

عنوان البحث والناشروالتاريخ

ألايرطة التدريسية

املقررات التدريسية التي

املرحلة

الدراسات

ساهم في تدريسها

الجامعية

العليا

طرق تدريس رياضيات





طرق التدريس العامة





معمل الرياضيات





مناهج التعليم الابتدائي





اسم وتوقي عضو هيئة التدريس  :د .عبيد مزعل
اسم وتوقي رئيس الــقســم

..............
...............

 :د/عبد الرحمن النصيان
661

السيرة الذاتية د .سلطان البديوي
البيانات الشرخصية

1
الاس تتم

سلطان عبد العزيزصالح البديوي

تاريخ ومكان امليالد

 1314/16/62ه القصيم ،بريدة

البريد الالكرروني

salbedaiwi@gmail.com

2

3

4

5

املؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

لغة انجليزية
تعليم اللغة الانجليزية
علوم املناهج وطرق التدريس

جامعة القصيم
جامعة جالسكو-بريطانيا
جامعة جالسكو-بريطانيا

1361
1346
1344

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام

مناهج وطرق تدريس

التخصص الدقيق

مناهج وطرق تدريس لغة انجليزية

متجاالت الاهتمام
العلمية

استقاللية املعلم ومدى دور ذلك في تطويرادوات التعليم.
التكامل بين املعلم والطال في تطويرالتعلم والتعليم الذات .

السجل الوفيفي
الوفيفة

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

معيد
محاضر
أستاذ مساعد

جامعة القصيم
جامعة القصيم
جامعة القصيم

1361
1346
1342

ألاعمال إلادارية واللجان

مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام
عضو اللجنة العلمية في تأسيس املاجستير الرربوي للمعلم
عضو مجلس قسم املناهج وطرق التدريس
رئيس لجنة الجودة بقسم املناهج وطرق التدريس
وكيل كلية الرربية للتخطيط والتطوير والجودة
641

التاريخ
1436
1436
1436
1436

6

النتاج العلمي

اسم الباحث
(الباحثين)
سلطان البديوي
سلطان البديوي
سلطان البديوي
7

عنوان البحث

الدورات التدريبية
عنوان الدورة
استخدام برنامج الانفيفو في تحليل بيانات البحث النوعية
قضايا في تصميم املناهج
مقدمة في تعليم اللغة الانجليزية
استخدام نظام البالكبورد بالحقل الاكاديمي

تاريخها
1431
1433
1434
1436

مكان انعقادها
جامعة جالسكو كاليدونيان
جامعة جالسكو
جامعة جالسكو
جامعة القصيم

املؤتمرات والندوات العلمية

املؤتمر  /الندوة
 FACEاملنتدى الدولي لالكتسا والتعلم
واملستمر
 ICETاملجلس الدولي للرربية والتعليم
 ASEBالجمعية البريطانية للدراسات
التعليمية
 SSICاملؤتمر العلمي السعودي الدولي
9

غير منشور
منشور
منشور

جامعة درم 1429
جامعة جالسكو 1432
جامعة جالسكو 1435

التعليم باستخدام اللغة العربية بفصول اللغة ألاجنبية
دور املعلم في تطوير التعليم الذاتي للطالب
دور استقاللية املعلم في تطوير مقررات اللغة الانجليزية

اسم الدورة
انفيفو
تصميم مناهج
TESOL
بالكبورد

8

منشور /غير منشور

تاريخ واجهة النشر

عنوان املؤتمر /الندوة
التعلم املستمر وتنمية املجتمع

التاريخ
 6/29إلى 2411/ 7/1

مكان الانعقاد
بريطانيا  ،جالسكو

املعلمون وتعليمهم :نحو التميز في املناهج
الدراسية ،طرق التدريس والقيادة
سياسات الدراسات الرربوية

 11إلى 2411/7/14م

اسكتلندا  ،جالسكو

2414/6/27،26م

اسكتلندا  ،جالسكو

مؤتمر مشررة للمبتعثين السعوديين في بريطانيا

 34-29نوفمبر 2413م

اسكتلندا  ،ادنبره

ألانشطة التدريسية
املرحلة
الجامعية




املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
النشاط املدرس ي
أساسيات املناهج وتنظيماتها
طرق تدريس خاصة
الاسم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس . :سلطان عبد العزيز البديوي.
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم  :د .بدر دمحم الضلعان
641

التوقيع
............................
............................

الدراسات
العليا




السيرة الذاتية د /خالد الحميض ي

البيانات الشرخصية

1
الاس تتم

خالد بن دمحم بن رشيد الحميض ي

تاريخ ومكان امليالد

اململكة العربية السعودية

البريد إلالكرروني

khumidhi@hotmail.com

2

املؤهالت العلمية

الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

دكتوراه الفلسفة في الرربية

املناهج العامة وطرق التدريس

جامعة امللك سعود في اململكة العربية السعودية

2413م

املاجستير في آلادا

تدريس اللغة الانجليزية ()ELT

البكالوريوس

3

في اللغة انجليزية

كولرستر –اململكة املتحدة
جامعة إلامام دمحم بن سعود إلاسالمية .

1999م

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام

املناهج العامة وطرق التدريس

التخصص الدقيق

تدريس اللغة الانجليزية ()ELT

متجاالت الاهتمام العلمية

4

جامعة ايسكس ( )Essex Universityفي

2445م

التدريب التق ي -إلاسرراتيجيات الجديدة في تدريس اللغة الانجليزية -مهارات التفكير-
القيادة -مهارات التفاوض

السجل الوفيفي
الوفيفة

التاريخ

جهة العمل وعنوانها

وكيل كلية
امين مجلس كلية
عميد كلية

وكيل كلية الرربية في جامعة القصيم
كلية الرربية في جامعة القصيم
الكلية التقنية ببريدة

2415م
2415م
2413

رئيس قسم
معلم لغة انجليزية

قسم اللغة الانجليزية في الكلية التقنية في بريدة
املعهد الثانوي التجاري

2413
2444م

646

5

ألاعمال إلادارية واللجان
مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام

التاريخ

عميد الكلية التقنية ببريدة
رئيس قسم اللغة الانجليزية في الكلية التقنية في بريدة
نائب رئيس فريق التقويم الذاتي في الكلية التقنية في بريدة
رئيس مركز الجودة في الكلية التقنية في بريدة
مدير مشروع تحويل الكلية إلى منظمة متعلمة في الكلية التقنية في بريدة.
عضو لجنة القبول والتسجيل في الكلية التقنية في بريدة

2413
2413
2411م
 2414م
 2414م
 2449م

عضو هيئة التدريب في الكلية التقنية في الرياض
عضو مجلس التعليم والتدريب في الكلية التقنية في بريدة
رئيس مركز الدراسات العامة في الكلية التقنية في بريدة
مسؤول التطوير والدورات في وكالة الكلية التقنية ببريدة
عضو هيئة تدريب في مركز اللغة الانجليزية في الكلية التقنية في بريدة
مشرف شعبة اللغة الانجليزية في املعهد الثانوي التجاري في بريدة
منسق لجنة تطوير املناهج للمعاهد التجارية في منطقة القصيم

2448م
2447م
2447م
2443م
2443م
2442م
2442م

6

النتاج العلمي

اسم الباحث
(الباحثين)
د .خالد الحميض ي
د .خالد الحميض ي

د .خالد الحميض ي
د .خالد الحميض ي

7
اسم الدورة
برنامج

عنوان البحث

منشور /غير منشور

تاريخ واجهة النشر

تحليل مهارات التفكير في كتا القراءة وألاناشيد للصف الثالث
الابتدائي (البنات) في اململكة والعربية السعودية
Teaching Methodology in Buridah Technology College,
Saudi Arabia, Compared to Major Developments in
Language Teaching.
تطوير مناهج الكليات التقنية في اململكة العربية السعودية في
ضوء معايير اقتصاد املعرفة
Teachers' Feedback In EFL Writing : A Study In A Saudi
Context

تحا النشر

2416

تحا النشر

2416

دكتوراه

2413

ماجستير

2445

الدورات التدريبية
عنوان الدورة
برنامج التقييم الذاتي

644

تاريخها

مكان انعقادها

2414م

كلية الاتصاالت في الرياض

دورة
اربع دورات

التخطيط إلاسرراتيجي وإدارة ألاداء للقيادات في
املؤسسة ( )KDI SCHOOLفي
معامل تنفيذ التشغيل الذاتي

2413

كوريا الجنوبية

2413

الكليات التقنية في جدة

دورة العمل تحا الضغوط

2412م
2411م2412-م

في إتقان اللغة الانجليزية التخصصية

دورة

دورة إلارشاد الاجتماعي ألاسري

2449

دورة

دورة في نظام التدريب التق ي وبطاقات ألاداء املتوازن
لرؤساء ألاقسام والتي عقدت
دورة في تطوير تدريس اللغة الانجليزية

2448م

دورة

إعداد ( )Pre- sessional courseمن مركز تدريس
اللغة الانجليزية ()ELTC
"إلاسرراتيجيات الجديدة في تدريس اللغة الانجليزية"

دورة

دورة

8

جمعية أسرة في فندق موفنبيك
بالقصيم
الجامعة املاليزية املفتوحة-ماليزيا
املؤسسة العامة للتدريب التق ي
والف ي بالتعاون مع املجلس الثقافي
اململكة املتحدة
جامعة ايسكس في
البريطاني

2446
2444م

مركز التطوير والتدريب باملؤسسة
العامة للتدريب التق ي والف ي

2443

املؤتمرات والندوات العلمية

املؤتمر  /الندوة

عنوان املؤتمر /الندوة

التاريخ

مكان الانعقاد

للرخطط الوطنية للتدريب

املؤتمر العربي ألاول للرخطط الوطنية للتدريب

 2415م

القاهرة

إدارة التغيير للقيادات

برنامج إدارة التغيير للقيادات

2415م

مكة املكرمة

ورشة

ورشة بطاقة الاداء املتوازن

2415م

الرياض

التقنية

ً
املؤتمر السعودي السابع للتقنية (مقررا للجلسات)

2414م

الرياض

إدارة املوارد البشرية

إدارة املوارد البشرية ل سو بريدنر وجين روبنسون

2414م

جامعة ادنبرة

إلادارة املالية وإلابالغ ل بو كوان وبراين بنيان

2414م

كلية ادنبرة.

القيادة

القيادة أثناء التغيير بيف ميلير ،رئيس تطوير

2414م

كلية ادنبرة.

إدارة املرخاطر

املرخاطر وإدارة ألازمات كيفن برادلي  ،مدير
إدارة
املؤسسات

2414م

كلية ادنبرة.

التخطيط إلاسرراتيجي

سرراتيجي والتنفيذي كريج ولسن نائب
التخطيط إلا
الدولي
التطوير

2414م

كلية ادنبرة.

ية ميرديث
اليما
مر
والتخطيط
ألاداءاتيج
اقبةلإلسرر
املدير

2414م

إشراة أصحا العمل في الجامعات لعميد كلية

2414م

إلادارة املالية

مراقبة ألاداء

ادنبرة إلدارة إلاعمال جان تومسن

643

كلية ادنبرة إلدارة إلاعمال

9

ألانشطة التدريسية
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها

الاسم

املرحلة
الجامعية







التوقيع

اسم وتوقي عضو هيئة التدريس :د .خالد الحميض ي

...........

اسم وتوقي رئيس الــقســم  :د .بدردمحم الضلعان

............

644

الدراسات
العليا







السيرة الذاتية د /هدى إمام

البيانات الشرخصية

1
الاس تتم

د .هدى دمحم إمام صالح

تاريخ ومكان امليالد

981963

البريد إلالكرروني

hemamsaleh@yahoo.com

2

3

املؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

استاذ مشارة

مناهج وطرق تدريس

كلية الرربية –جامعة عين شمس

1999

التخصص ومجاالت الاهتمام

4

التختصص العام

مناهج وطرق تدريس

التخصص الدقيق

مناهج وطرق تدريس اللغة العربية

متجاالت الاهتمام
العلمية

تطوير املناهج – تدريب املعلمين – تقويم املناهج
اعداد البرامج التدريبية واملواد التعليمية

السجل الوفيفي
الوفيفة
استاذ مساعد
استاذ مشارة

5

جهة العمل وعنوانها
كلية الرربية – جامعة عين شمش
كلية الرربية جامعة القصيم

التاريخ
2449
2449

ألاعمال إلادارية واللجان
مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام

منسقة قسم املناهج بكلية الرربية جامعة القصيم
عضو بلجنة الدراسات العليا
عضو بلجنة اختيار املعيدين

التاريخ
2414
2414
2414

642

عضو بلجنة الرخطط وتطوير كليات الرربية
6
اسم الباحث
(الباحثين)
هدى دمحم امام
هدى دمحم امام
هدى دمحم إمام،
سعيد السعيد
هدى دمحم إمام

2449

النتاج العلمي
عنوان البحث

منشور/
غير منشور
املجلة املصرية للمناهج وطرق
منشور
التدريس 2441
املجلة املصرية للمناهج وطرق
منشور
التدريس 2445
منشور
من اليونسكو 2446 .
تاريخ واجهة النشر

رؤية مستقبلية لتعليم الكبار
اتجاهات البحوث الرربوية في تعليم اللغة العربية في املرحلة
الابتدائية و التوجهات املستقبلية
برنامج تدريب لتنمية كفايات معلم الكبار بالعالم العربى

منشور

املجلة املصرية للمناهج وطرق
التدريس 2448
مركز تطوير التعليم الجامعى )
2414
مجلة تعليم الجماهير 2411

منشور

-1مركز امللك عبد هللا بن عبد العزيز الدولى
لرخدمة اللغة العربية ،الرياض .

هدى دمحم امام،
عالء الدين سعود
هدى دمحم إمام

فاعلية برمجية تعليمية لتنمية مهارات قدرة الصحة اللغوية
لدى الطال املعلمين
دراسة تقييمية لبعض املناهج وألاساليب املتبعة في تعليم
الكبارفى جمهورية مصر العربية
تقويم ألاداء التدريس ي ملعلم الكبار في ضوء معايير جودة
الاداء
أساليب إعداد معلم اللغة العربية في كليات الرربية

هدى دمحم إمام،
أحمد التويجرى
هدى دمحم إمام

تقويم برامج تدريب معلم اللغة العربية والرربية الاسالمية في منشور
ضوء الاحتياجات التدريسية الالزمة لتدريس املناهج املطورة
منشور
مهارات التعلم الذاتي الالزمة للكبار .دراسة تحليلية

هدى دمحم إمام

7

منشور
منشور

املجلة املصرية للمناهج وطرق
التدريس 2415
املنظمة العربية للرربية والثقافة
والعلوم )2412

الدورات التدريبية

إعداد املواد التعليمية للكبار

عنوان الدورة
ادارة البحث العلم
الساعات املعتمدة
اخالقيات وآدا املهنة
تدريب وإعداد املدربين
TOT
اعداد املواد التعليمية للكبار

اسم الدورة
ادارة البحث العلم
الساعات املعتمدة
اخالقيات وآدا املهنة
تدريب وإعداد املدر

تحليالت احصائية

التحليالت الاحصائية باستخدام SPSS

641

تاريخها
2445
2447
2445
2443

مكان انعقادها
تربية عين شمس
تربية عين شمس
تربية عين شمس
مركز التقويم الامتحانات

2447

الجهاز العربي ملحو الامية وتعليم
الكبار
عمادة البحث العلمي ،مركز بحوث
كلية الرربية جامعة القصيم

/2 /24 ،23
1435

املؤتمرات والندوات العلمية

8
املؤتمر /
الندوة
مؤتمر

عنوان املؤتمر /الندوة

التاريخ

تطوير املناهج رؤى وتوجهات

دار الضيافة – جامعة عين شمس

 1314اغسطس
2414
 / 13 ،12صفر  1434كلية اللغة العربية والدراسات
الاجتماعية – جامعة القصيم
 22 18يناير  2412املنظمة العربية للرربية والثقافة
والعلوم ،تونس

اللغة العربية و آدااها في مقررات التعليم العام
مؤتمر
بين الواقع واملأمول
ورشة عمل ورشة عمل خاصة بتطوير برامج تعليم الكبار

9

مكان الانعقاد

ألانشطة التدريسية
املرحلة
الجامعية

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
قراءات في املناهج
قاعة بحث علم
بناء املناهج وتطويرها
الاتجاهات الحديثة في املناهج
اسس بناء املناهج
اسس وتنظيمات املناهج

*

طرق تدريس خاصة  (2 ،1لغة عربية )

*

طرق تدريس خاصة  ( 2 ،1دراسات اسالمية
طرق ومهارات التدريس
النشاط املدرس ي
مدخل إلى املناهج وطرق التدريس
مشكالت التدريس

*
*
*

الاسم

الدراسات
العليا
*
*
*
*
*
*

*
*

التوقيع

.هدى إمام

اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :د .هدى دمحم إمام صالح.
اسم وتوقي رئيس الــقســم  :د/عبد الرحمن النصيان

...............
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السيرة الذاتية د /هدى الكنعان

البيانات الشرخصية

1
الاس تتم

هدى بنت دمحم بن ناصرالكنعان

تاريخ ومكان امليالد

بريدة 1387هت

البريد إلالكرروني

hmnk2001@yahoo.com

2

املؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

استاذ مساعد في الرربية
وعلم النفس

مناهج وطرق تدريس
العلوم

كلية الرربية في بريده – ألاقسام ألادبية

عام 1427هت

3

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام

مناهج وطرق تدريس

التخصص الدقيق

مناهج وطرق تدريس العلوم

متجاالت الاهتمام العلمية

4

التعلم إلالكرروني -توفيف التقنية في عمليتي التعليم والتعلم

السجل الوفيفي
الوفيفة

جهة العمل وعنوانها

قاما بأعمال املعيدة في كلية الرربية
ومديرة إلدارة التدريب الرربوي والابتعاث
مديرة وحدة إلارشاد ألاكاديمي في السنة
التحضيرية
أكاديمية وإدارية في أقسام الطالبات في
منسقة
التعليمية
عمادة
الجامعية للبنات في جامعة
الرخدماتراسات
عميدة ملركز الد
القصيم
5

كلية الرربية
إدارة الرربية والتعليم
عمادة الرخدمات التعليمية
عمادة الرخدمات التعليمية
جامعة القصيم

التاريخ
14171422
14291431
14331431
14331435

ألاعمال إلادارية واللجان
مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام

-1عضوه في لجنة تأليف الكتب الدراسية في املشروع الشامل لتأليف الكتب الدراسية .
-2رئيسة للجنة الدائمة لتأديب الطالبات في كلية التأهيل الطبي في بريدة ملدة عامين بتاريخ 1432/9/22هت .
641

التاريخ

-3عضوه في اللجنة الدائمة لتأديب الطالبات في مركز الدراسات الجامعية ملدة أربع سنوات.
-4عضوة لجنة املقابالت الشرخصية للمتقدمات على وفائف في جامعة القصيم .
-5املشاركة في تحكيم الاوملبياد الوط ي لإلبداع العلمي (ابداع) والحصول على شهادتي شكر وتقدير .
-6باإلشراف على الدورة التمهيدية للسنة التحضيرية في عمادة خدمة املجتمع .
-87باإلشراف على برنامج مصادر التعلم في عمادة خدمة املجتمع .
-9عضوة في اللجنة املشكلة لدراسة الئحة التأديب لطال وطالبات الجامعة.
-14عضوه في اللجنة الدائمة لرخريجي وخريجات جامعة القصيم .
-11رئيسة لجنة التواصل مع طالبات الثانوية العامة .
-12رئيسة اللجنة الدائمة لتأديب الطالبات في جامعة القصيم
-13رئيس تتة اللجن تتة الدائم تتة لتأدي تتب الطالب تتات ف تتي مرك تتز الدراس تتات الجامعي تتة ف تتي جامع تتة القص تتيم مل تتدة ع تتام م تتن
1434
/7/-14
22
فيهلجنة التعيينات واملعيدين في قسم املناهج وطرق التدريس في كلية الرربية .
عضوة
-15عضوة في مجلس جامعة القصيم من 1433/5/24هت ملدة عامين .
-22عضوة في لجنة الكنررول في اختبار القدرات والاختبار التحصيلي مع املركز الوط ي للقياس والتقويم في
العالي.
التعليم
حفل التخرج لرخريجات جامعة القصيم للعام 1434/1433هت
لجان
وزارةرئيسة
-23
ٌ
-24إلاشراف على يوم املهنة الذي يعقد ألول مره على مستوى اململكة لرخريجات جامعة القصيم.
-16
6

النتاج العلمي

اسم الباحث
(الباحثين)

7
اسم الدورة

عنوان البحث

الدورات التدريبية
عنوان الدورة
حضور دورة بناء الجودة في
القيادة وإلادارة

تاريخها
خالل الفررة من  2731اكتوبر 2414م املوافق
1436/1/37هت

حضور دورة نواتج التعلم وجودة
التدريس الجامعي
دورة التعلم إلالكرروني املتقدم

ملدة عشرين ساعة تدريبية خالل الفررة من 12
 15رجب 1435هت .
خالل الفررة من 2414/4/27إلى 2414/5/1

حضور دورة إعداد املدربين

 TOTملدة ثالثين ساعة تدريبية وذلك خالل
الفررة من 514صفر 1435هت
مدة اسبوع ( 25ساعة) وذلك خالل الفررة من
1434/6/18هت وحت 1434/6/22هت من
 2413/4/28حت 2413/5/2م

حضور دورة التحرير العلمي
والنشر ألاكاديمي املحكم

8

منشور /غير منشور

تاريخ واجهة النشر

املؤتمرات والندوات العلمية
631

مكان انعقادها
في فرع جامعة
كاليفورنيا في لوس
انجلوس
جامعة القصيم
املقامة في سيئول في
كوريا الجنوبية .
جامعة القصيم
في اسطنبول – تركيا

املؤتمر /
الندوة

عنوان املؤتمر /الندوة

التاريخ

مكان الانعقاد

حضور املؤتمر الدولي ألاول للتعلم إلالكرروني والتعليم عن بعد تحا
شعار " صناعة التعلم للمستقبل " .
حضور املؤتمر الدولي الثاني للتعلم إلالكرروني والتعليم عن بعد تحا
شعار تعلم فريد لجيل جديد.
حضور املؤتمر الدولي الثالث للتعلم إلالكرروني والتعليم عن بعد
تحا شعار املمارسة وألاداء املنشود.
حضور امللتقى الثالث لقياديات مؤسسات وزارة التعليم العالي

2449

الرياض

2411

الرياض

2413

الرياض

خالل الفررة
1434/5/12هت .

الرياض

حضور امللتقى الثاني لقيادات مؤسسات التعليم العالي بعنوان (
ً
ً
التميز محليا وعامليا :مواكبة التطوير)
حضور حلقة النقاش السابعة ( جودة التعليم عن بعد في التعليم
الجامعي ) املمارسة والتوجهات
املشاركة بورقة عمل في ملتقى التعليم إلالكرروني ألاول في التعليم
العام .
املشاركة بورقة عمل بعنوان ( التدريب إلالكرروني ) في اللقاء الرربوي (
نحو الريادة في التدريب ).
تقديم ورشة عمل عن التعلم إلالكرروني والتعليم عن بعد بتكليف
من مركز التعلم إلالكرروني في جامعة القصيم .
تقديم ورشة عمل بعنوان استثمار الوقا .
9

وزارة التعليم
العالي

ألانشطة التدريسية
املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها

مهارات التعلم والتفكير .
طرق ومهارات التدريس.
أسس املناهج .
املناهج وتقنيات التعليم ضمن برنامج املاجستير.
-4طرق تدريس خاصة 2
طرق تدريس خاصة 2
املناهج وطرق التدريس العامة ضمن برنامج الدبلوم الرربوي
التوقيع
............................
............................

الاسم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :د .هدى الكنعان
اسم وتوقي رئيس الــقســم  :د/عبد الرحمن النصيان
631

املرحلة
الجامعية


الدراسات
العليا
















السيرة الذاتية د /حنان فوزي
البيانات الشرخصية

1
الاس تتم

د .حنان فوزي طه دمحم

تاريخ ومكان امليالد

 1974 – 14 5م – املطرية القاهرة

البريد إلالكرروني

Hananf2009@yahoo.com

الجوال

4532734984

2

املؤهالت العلمية

الدرجة العلمية

التخصص

دكتوراه
ماجستير
دبلوم خاص في الرربية
بكالوريوس العلوم والرربية

مناهج وطرق تدريس العلوم
مناهج وطرق تدريس العلوم
مناهج وطرق تدريس
أحياء

3

4

الجهة املانحة لها
جامعة جنو
جامعة جنو
جامعة جنو
جامعة جنو

التاريخ
2448
2443
 1999م
1996

الوادي
الوادي
الوادي
الوادي

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام

املناهج وطرق التدريس

التخصص الدقيق

مناهج وطرق تدريس العلوم

متجاالت الاهتمام
العلمية

الرربية العلمية – الرربية البيةية – املستحدثات العلمية والتكنولوجية
إسرراتيجيات التعلم النشط – الاتجاهات الحديثة في تدريس العلوم

السجل الوفيفي
جهة العمل وعنوانها

الوفيفة

التاريخ

أستاذ مساعد

كلية الرربية وآلادا – جامعة تبوة

2412 2449

أستاذ مساعد
مدرس
مدرس مساعد
معيدة

كلية الرربية – جامعة القصيم
كلية الرربية بقنا جامعة جنو الوادي
كلية الرربية بقنا جامعة جنو الوادي
كلية الرربية بقنا جامعة جنو الوادي

24132414
2448م
 2443م
1996

5

ألاعمال إلادارية واللجان
636

مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام
لجنة توصيف املقررات بكلية الرربية وآلادا بجامعة تبوة
لجنة تطوير املناهج بكلية الرربية بقنا – جامعة جنو الوادي
رئيس اللجنة الاجتماعية بقسم املناهج وطرق التدريس
عضو اختبارات كادر املعلم بكلية الرربية بقنا
6

التاريخ
 2414م
24482449
2449
2448

النتاج العلمي

اسم الباحث
(الباحثين)
رضوان ،عبد الرحمن
و فوزي ،حنان

منشور/
عنوان البحث
غير منشور
م تتدى وع تتى ط تتال وطالب تتات جامع تتة تب تتوة للنظ تتام ألاك تتاديم واتجاه تتاتهم منشور
نحو تطبيقات التقنية الحديثة –

فوزي ،حنان

برنامج مقررح لتنمية الوعى باملستحدثات العلمية والتكنولوجية والقيم منشور
ألاخالقية املرتبطة اها لدى طالبات املرحلة الثانوية بمدينة تبوة،

فوزي ،حنان

فعالية إسرراتيجية (فكر زاوج شتارة) علتى تنميتة بعتض مهتارات التفكيتر منشور
الناقد وتقدير العلم والعلماء لدى تالميذ الصف الرابع الابتدائي .
قيد النشر
فعالية إسرراتيجية السقاالت التعليمة في تنمية مهارات التفكير

فوزي ،حنان
7
اسم الدورة

تاريخ واجهة النشر
مجلة كلية الرربية
بأسوان العدد 25
ديسمبر 2411
مجل ت ت ت تتة كلي ت ت ت تتة الرربي ت ت ت تتة –
جامع تتة ب ه تتا – املجل تتد 24
العدد  93يناير 2413
مجلة الثقافة والتنمية
ديسمبر . 2413

الدورات التدريبية
عنوان الدورة
 ورشة عمل حول ملف املقررومتطلباته
 دورة تدريبية بعنوان كتابةحصيلة التعلم
"إعداد املعلم "

تاريخها
بتاريخ 2411/3/15

مكان انعقادها
كلية الرربية وآلادا بجامعة تبوة

الفررة من  2223مايو . 2414

جامعة تبوة

الفررة من . 2447/5/ 1222

"التعليم الفعال"

الفررة من 2445/6/ 45

" إلادارة املدرسية الفعالة"

من . 2445/6/ 78

"أخالقيات وآدا املهنة"

الفررة من 2444/12/ 45

تفعيل وحدات التدريب والتقويم
باملدارس"
"تقويم أداء الطالب"

من 2445/6/ 1112

كلية الرربية بقنا – جامعة جنو
الوادى
مركز تنمية القدرات بقنا جامعة جنو
الوادى
مركز تنمية القدرات بقنا جامعة جنو
الوادى
مركز تنمية القدرات بقنا جامعة جنو
الوادى
مركز تنمية القدرات بقنا جامعة جنو
الوادى
مركز تنمية القدرات بقنا جامعة جنو
الوادى

الفررة من . 2445/6/ 1822

634

إلاشراف على الرربية العملية"

الفررة من .2446/7/ 2931

"كفاءات البحث الرربوى"

الفررة من . 2446/7/ 2427

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس
والقيادات – مركز تنمية القدرات بقنا
مركز تنمية القدرات بقنا جامعة جنو
الوادى

املؤتمرات والندوات العلمية
املؤتمر /
الندوة
1

عنوان املؤتمر /الندوة

التاريخ

مكان الانعقاد

مؤتمر إعداد املعلم في ضوء الاتجاهات
العصرية
 املشاركة في امللتقى العلم لطالوطالبات جامعة تبوة
امللتقى العلم املحلى للمناهج وطرق
التدريس بمدينة تبوة
مؤتمر " تكامل العلوم إلانسانية والرربوية"

الفررة من  4 /13عام 1998م.

كلية الرربية بقنا – جامعة جنو
الوادى
جامعة تبوة

عامى 2412 ،2411م .

جامعة تبوة

الفررة من . 2448/2/2223

5

فعاليات مؤتمر الجودة وإلاصالح املدرس

الفررة من  45أبريل 2447م.

6

مؤتمر تطوير إعداد املعلم بين الواقع
املأمول

كلية الرربية بالغردقةجامعة
جنو الوادى،
كلية الرربية بقنا – جامعة جنو
الوادى،
املنعقد في كلية الرربية بقنا –
جامعة جنو الوادى

2
3
4

9

عامى  2412 ،2411م .

عام 2445م.

ألانشطة التدريسية
املرحلة
الجامعية
√
√
√
√
√
√

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
النشاط املدرس
تنمية مهارات التفكير من خالل املنهج املدرس
التدريس املصغر
املنهج املدرس املعاصر
طرق تدريس العلوم
مبادئ التدريس الفعال
الاسم

التوقيع
............................
............................

اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :د .حنان فوزي طه دمحم.
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم  :د .عبد الرحمن النصيان .
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الدراسات
العليا







السيرة الذاتية د /شيرين كامل
البيانات الشرخصية

1
الاس تتم

شيرين كامل موس عبد الهادى

تاريخ ومكان امليالد

 – 1974/5/19القاهرة

البريد إلالكرروني

dr_shereen.kamel@yahoo.com

2

املؤهالت العلمية
الدرجة العلمية

التخصص

الجهة املانحة لها

التاريخ

دكتوراه الفلسفة في الرربية
ماجستير في الرربية
دبلوم الرربية الرخاص
دبلوم املهنية
ليسانس آلادا والرربية

مناهج وطرق تدريس
مناهج وطرق تدريس
مناهج وطرق تدريس
مناهج وطرق التدريس
مناهج وطرق التدريس

كلية الرربية – جامعة عين شمس
كلية الرربية – جامعة عين شمس
كلية الرربية – جامعة عين شمس
كلية الرربية – جامعة عين شمس
كلية الرربية – جامعة عين شمس

2448
2441
1998
1997
1996

3

التخصص ومجاالت الاهتمام
التختصص العام

مناهج وطرق التدريس

التخصص الدقيق

علوم اجتماعية

متجاالت الاهتمام

البحث العلم في مجال املناهج وطرق التدريس الاطالع على الاتجاهات الحديثة في
مجال رياض ألاطفال وعلم النفس طرق التدريس
القراءة في مجاالت متعددة

العلمية
4

5

السجل الوفيفي
الوفيفة

جهة العمل وعنوانها

التاريخ

أ.مساعد

كلية الرربية – جامعة القصيم

1434/5/18

ألاعمال إلادارية واللجان
مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام

مشرفة أكاديمية لدبلوم الرربية العام
منسقة بدبلوم الرربية

التاريخ
1436/1435
1435

634

منسقة لوحدة الارشاد ألاكاديم بكلية الرربية
عضو بوحدة الجودة بقسم املناهج وطرق التدريس
6

النتاج العلمي

اسم الباحث (الباحثين)
د.عبد هللا عبد الرخالق
د.شيرين كامل موس
د.عبد هللا عبد الرخالق
د.شيرين كامل موس
7

منشور/
غير
منشور

عنوان البحث
تقويم مناهج التاريخ في املرحلة الثانوية في ضوء
متطلبات املجتمع املصرى بعد قيام ثورة  25يناير
مقومات الحوار الوط في مناهج التاريخ باملرحلة
الثانوية دراسة تحليلية تقويمية

منشور
منشور

تاريخ واجهة النشر
 /2411الجمعية الرربوية
للدراسات الاجتماعية
مجلة الرربية جامعة ألازهر
يناير / 2413

الدورات التدريبية

اسم الدورة
دورة تدريبية
دورة تدريبية
8

1334
1436

عنوان الدورة
التحليالت الاحصائية باستخدام SPSS
نواتج التعلم وجودة التدريس الجامعى

مكان انعقادها
كلية الرربية
كلية الرربية

تاريخها
1435/2/2324
 1215رجب 1435

املؤتمرات والندوات العلمية
املؤتمر /
الندوة
9

عنوان املؤتمر /الندوة

مكان الانعقاد

التاريخ

ألانشطة التدريسية
املرحلة
الجامعية


املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
طرق تدريس
أسس املناهج وتنظيماتها
مناهج املدرسة الابتدائية
طرق تدريس خاصة 2 / 1
طرق ومهارات تدريس
طرق تدريس خاصة رياض أطفال
مناهج البحث
التوقيع
الاسم
اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :شيرين كامل موس
اسم وتوقي رئيس ال ـقســم  :د/عبد الرحمن النصيان

√
√
√
√
√
√

شيرين كامل
...............
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الدراسات
العليا
√






السيرة الذاتية د /نوال الخضر
1

البيانات الشخصية

الاس تتم

6

نوال بنا سلطان بن دمحم الرخضر

تاريخ ومكان امليالد

1393هت بريدة

الحالة الاجتماعية

مرزوجة

ال تعتنوان

القصيم _ بريدة _ حي ال هضة

املؤهالت الدراسية

الدرجة العلمية

4

3

التخصص

الجهة املانحة لها

املاجستير

مناهج وطرق تدريس رياضيات

كلية الرربية ألاقسام ألادبية ببريدة

1421هت

دكتوراه

مناهج وطرق تدريس رياضيات

كلية الرربية /جامعة القصيم

1429هت

التخصا ومجاالت الاهتمام

التخـصا العام

مناهج وطرق تدريس

التخصا الدقيق

مناهج وطرق تدريس الرياضيات

السجل الوظيف

الوفيفة
عضو هيئة تدريس
4

التاريخ

جهة العمل وعنوانها
كلية الرربية /جامعة القصيم

التاريخ
1416

ألاعمال إلادارية واللجان

631

مسمى العمل إلاداري /اللجان واملهام

التاريخ
1434هت
1434هت
 /1429حت تاريخه
14341432
1434
1429

رئيسة برنامج موهبة الصيفي
عضو في مجلس الكلية التقنية للبنات ببريدة
املشرفة ألاكاديمية على دبلوم الرربية العامة بعمادة خدمة املجتمع
وكيلة كلية الرربية جامعة القصيم
إلاشراف على سير اختبار املعيدات في جامعة الجوف
عضو في لجنة املقابالت الختبار املعيدات بقسم الرياضيات
عضو في لجنة املقابالت الختبار املعيدات والدراسة ببرامج املاجستير قسم املناهج
املشاركة في تحكيم املنافسة ملعرض موهبة
عضو في لجان الكنررول في كلية ألاقسام العلمية ببريدة
املشاركة في تحكيم ألابحاث في املؤتمر الطالبي للتعليم العالي
رئيسة لجنة النشاط
عضو في لجنة التوجيه وإلارشاد
ألاشراف على طالبات الرربية العملي خالل سنوات العمل في الكلية.

2

الابحاث العلمية املنرورة

اسم الباحث (الباحثين)

1

/1431حت تاريخه
1434
1434/1417ه ت
1432
1424ه ت
1424هت

عنوان البحث والناشروالتاريخ

ألايرطة التدريسية

املقررات التدريسية التي

املرحلة

الدراسات

ساهم في تدريسها

الجامعية

العليا

طرق تدريس رياضيات

الثالثة

طرق تدريس الحاسو

الثالثة

طرق تدريس رياضيات

الرابعة

وسائل وتقنيات التعليم

الثالثة

املناهج الدراسية

املستوى السابع

631

دبلوم الرربية العام

إنتاج الوسائل التعليمية
وسائل وتكنولوجيا التعليم

دبلوم الرربية العام

مناهج البحث

دبلوم الرربية العام

طرق تدريس خاصة

دبلوم الرربية العام

املدخل للتدريس

دبلوم الرربية العام

النشاط املدرس ي

املستوى السادس

الاتجاهات الحديثة في طرق التدريس

8

ماجستير

حاصل على جائزة التميزألفضل رسالة دكتوراه في جامعة القصيم  1431هت

الاسم

التوقي

التاريخ

اسم وتوقي عضو هيئة التدريس :د/نوال سلطان الرخضر
اسم وتوقي رئيس الــقســم

...............
...............

 :د/عبد الرحمن النصيان

631

السيرة الذاتية د /رغدة العطيوى
1

البيانات الشخصية

الاس ــم

رغدة دمحم عياش العطيوي

تاريخ ومكان امليالد

 1969/9/19اربد ألاردن

الحالة الاجتماعية

مرزوجة
كلية الرربية جامعة القصيم الصفراء

ال ـعـنوان

جوال 4547544153

6

املؤهالت الدراسية

الدرجة العلمية

التخصا

الجهة املانحة لها

التاريخ

دكتوراه/أستاذ مساعد

مناهج وأساليب تدريس

جامعة اليرموة /ألاردن

2444

ماجستير

مناهج وأساليب تدريس

جامعة اليرموة /ألاردن

1995

4

التخصا ومجاالت الاهتمام

التخـصا العام

املناهج وأساليب تدريس

التخصا الدقيق

املناهج وأساليب تدريس الدراسات الاجتماعية

مـجاالت الاهتمام العلمية
4

الاتجاهات الحديثة في املناهج وطرق التدريس ،البحث العلمي ،إلابداع والتميز
واملوهبة ،التجار العاملية في البحث ،تصميم برامج تنمية التفكير ،خدمة املجتمع

السجل الوظيف

الوظيفة
عضو هيئة تدريس

جهة العمل وعنوانها
جامعة القصيم كلية الرربية

التاريخ
 2444آلان

641

5

ألاعمال إلادارية واللجان

مسمى العمل إلاداري /اللجان واملهام
1
2
3
4
5
6

التاريخ

أمينة سر مجلس قسم الرربية وعلم النفس
وكيلة قسم الرربية وعلم النفش
مسؤولة لجنة خدمة الكلية للمجتمع املحلي
مساعد رئيس وحدة الجودة بكلية الرربية
عضو اللجنة إلادارية لتأسيس مركز التميز بكلية الرربية
عضو لجنة تطوير برنامج املاجستير والرربية امليدانية

6

14261427
1429 – 1427
 1434آلان
 1434آلان
 1432آلان
 1431آلان

ألابحاث العلمية املنرورة

عنوان البحث والناشروالتاريخ

اسم الباحث (الباحثين)
د/رغدة دمحم العطيوي

 1التجربة السعودية لرعاية املوهبة وإلابداع .مجلة املؤتمر العلمي لكلية الرربية بجامعة ب ها .2414

د/رغدة دمحم العطيوي

 2دور الكراس ي البحثية في دعم البحث العلمي .املؤتمر الثالث لجامعة الزقازيق .2411

7

ألايرطة التدريسية

املقررات التدريسية التي

املرحلة

الدراسات

ساهم في تدريسها

الجامعية

العليا

طرق تدريس خاصة ( ،)2(،)1أسس مناهج ،املناهج

بكالوريوس



مدخل إلى املناهج ،تنمية مهارات التفكير ،الوسائل وتقنيات التعليم ،تنمية
املفاهيم الجغرافية لدى طفل الروضة ،طرق تدريس عامة.

بكالوريوس



الوسائل وتقنيات التعليم وإنتاجها ،طرق تدريس عامة ،طرق تدريس خاصة

دبلوم

دبلوم عالي



ماجستير

الاتجاهات الحديثة في املناهج
اسم وتوقي عضو هيئة التدريس :د /رغدة العطيوي
اسم وتوقي رئيس الــقســم

...............

 :د/عبد الرحمن النصيان
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السيرة الذاتية د /وفاء الرقيبة

البيانات الشرخصية

1

وفاء بنت عبد هللا بن علي الرقيبة

الاس تتم
التواصل (جوال)

1413111144

البريد إلالكرروني

Dr.w.a.r.1426@hotmail.com

املؤهالت العلمية

2
الدرجة العلمية

الجهة املانحة لها

التخصص

التاريخ

بكالوريوس

حيوان

الرئاسة العامة لتعليم البنات  /كلية الرربية للبنات بالقصيم

 1448/5/14هت

ماجستير

مناهج وطرق تدريس العلوم

وزارة الرربية والتعليم /وكالة كليات البنات  /كلية الرربية بالقصيم

 1423/1/3هت

دكتوراه

مناهج وطرق تدريس العلوم

وزارة التعليم العالي  /كلية الرربية ألاقسام ألادبية بمنطقة القصيم

 1428 /6/3هت

التخصص ومجاالت الاهتمام

3

التختصص العام

مناهج وطرائق التدريس

التخصص الدقيق

مناهج وطرائق تدريس العلوم

السجل الوفيفي

4

جهة العمل وعنوانها

الوفيفة

التاريخ

أستاذ مساعد

قسم املناهج وطرق التدريس /كلية الرربية بمنطقة القصيم

 1434/6/6هت

مشرفة إدارية للفررة املسائية

عمادة خدمة املجتمع

 1435/1/1هت

وكيلة العمادة لشؤون الطالبات
وكيلة العمادة لشؤون الطالبات

عمادة خدمة املجتمع (تكليف)
عمادة خدمة املجتمع (تعيين)

 1435/1/29هت
 1435/3/11هت

5

ألاعمال إلادارية واللجان

646

6

عنوان البحث
فاعلية برنامج مقررح إلكسا كفاية ربط العلم بالدين لطالبات الفرقة
الرابعة بكلية الرربية للبنات بمنطقة القصيم لتدريس مادة ألاحياء
فعالية برنامج مقررح لتضمين قضايا املستحدثات الحيوية من منظور
قيمي في مادة ألاحياء على التحصيل الدراس ي ،وتنمية القيم ألاخالقية ،لدى
طالبات املرحلة الثانوية بمنطقة القصيم " رؤية إسالمية
دراسة حول إيجاد معايير تضبط لياقة املستخدمين واملستخدمات للعمل.
دراسة فاهرتي الرسو والتسر في بعض صفوف التعليم العام .
دراسة العالقة املطلوبة بين املشرفة واملعلمة
دراسة ك رة الاختالف في الواجبات املدرسية دون وجود الئحة تنظيمية

د .وفاء الرقيبة

د .وفاء الرقيبة
د .وفاء الرقيبة
د .وفاء الرقيبة
د .وفاء الرقيبة

تدريب املدربين

نواتج التعلم وجودة
التدريس الجامع
نحو شراكة مجتمعية
فاعلة للجامعة

دورة أسرار النجاح

منشور/
غير منشور
غير منشور

بحث املاجستير

غير منشور

بحث الدكتوراه

غير منشور
غير منشور
غير منشور
غير منشور

دراسة
دراسة
دراسة
دراسة

تاريخ واجهة النشر

الدورات التدريبية

اسم الدورة
دورة تطوير املناهج
الدراسية

دورة التحليالت
إلاحصائية

رئيسة سير الاختبارات للفصل الدراس ي الثاني لكلية الرربية
النشاط
لجنةلجنة
عضوه في
إلايجابية
كرس ي
عضوة في
عضوة في لجنة برنامج الدكتوراه بقسم املناهج وطرق التدريس

 1434/6/14هت
1434هت
/12/18
 1435هت
 1436/2/1هت

النتاج العلمي

اسم الباحث
(الباحثين)
د .وفاء الرقيبة

7

مسم العمل إلاداري /اللجان واملهام

التاريخ

عنوان الدورة
دورة تطوير املناهج الدراسية في التعليم العام في
ضوء الاختبارات الدولية Pisa, Pirls, Timss
املنعقدة
شركة آلان للتدريب والتعليم لحضور دورة
(تدريب املدربين)ملدة ( )12يوما بمجموع ()64
ساعة تدريبية،
دورة نواتج التعلم وجودة التدريس الجامعي

تاريخها
في الفررة 12
 2414/6/25م.
خالل الفررة من
1436/6/1527هت
املوافق
2415/4/4م .
في 1435/7/1215هت.

دورة تدريبية عنوانها (نحو شراكة مجتمعية فاعلة
للجامعة ) والتي أقيما في جامعة.

القصيم في
1436/7/8هت ملدة ()4
ساعات
خالل الفررة من 23
 1435 /2/24هت.

دورة أسرار النجاح املنعقدة

في الفررة 16
 1436/1/17هت

دورة التحليالت إلاحصائية باستخدام SPSS
املنعقدة بكلية الرربية

644

مكان انعقادها
في مركز لندن لالستشارات
والدراسات والتدريب بالتعاون
مع كلية برت بلندن
واملنعقدة بمدينة بريدة

املنعقدة في كلية الرربية جامعة
القصيم
جامعة القصيم

املنعقدة في كلية الرربية جامعة
القصيم
فندق جولدن تيوليب ببريدة

ً
ً
كيف تكون مستشارا أسريا

دورة

في الفررة 12
 1435/7/16هت .

في فندق جولدن تيوليب
ببريدة عمادة خدمة املجتمع
بالجامعة

املؤتمرات والندوات العلمية
املؤ
تمر
1

حضور املؤتمر العلمي ( الفتوى واستشراف املستقبل )

2

املؤتمر العلمي الرابع بقيادة طالبات املرحلة الثانوية

3

املؤتمر العلمي ألاول لطالبات املرحلة الثانوية تحا شعار
( بالتكنولوجيا نرتقي )
املؤتمر العلمي البيئي لطالبات املرحلة الثانوية تحا شعار (
ً
معا نب ي بيةتنا )

4

عنوان املؤتمر /الندوة

9

التاريخ

مكان الانعقاد

مساء يوم الثالثاء املوافق
 1435/1/23هت
في الفررة من 3ت 1433/6/4هت .

في فندق املوفنبيك .

في الفررة من 26ت 1431/5/27هت .

في فندق قصر أاها بمنطقة
عسير
املنعقد في مدينة تبوة

في الفررة من 28ت 1434/5/29هت .

املنعقد بمنطقة الرياض

ألانشطة التدريسية
املرحلة
الجامعية
√
√

املقررات التدريسية التي
ساهم في تدريسها
النشاط املدرس ي
الاسم

التوقيع

اسم وتوقيع عضو هيئة التدريس :د .وفاء الرقيبة ............................
اسم وتوقيع رئيس التتقستتم  :د .عبد الرحمن النصيان .............................
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