ماجستري خطة االدارة الرتبوية
الفصل الدراسي األول:
رقم املقرر ورمزه

 216ترب
 212أدت
 216أدت
 216أدت

عدد الوحدات

اسم املقرر
أصول الرتبية

6

أسس ونظريات اإلدارة الرتبوية

6

إدارة املؤسسات الرتبوية

6

مناهج البحث يف اإلدارة الرتبوية

3

اجملموع
الفصل الدراسي الثاني:
رقم املقرر ورمزه

 266نفس
 266أدت
 266أدت
 262أدت

9
اسم املقرر
اإلحصاء الرتبوي

3

اإلدارة التعليمية املقارنة

6

التخطيط الرتبوي

6

اجتاهات حديثة فى اإلدارة الرتبوية

6

اجملموع
الفصل الدراسى الثالث:
رقم املقرر ورمزه

 231أدت
 236أدت
 236أدت
 236أدت
 233أدت

9
اسم املقرر
حلقة حبث فى اإلدارة الرتبوية

6

اقتصاديات التعليم

6

 299أدت
إمجالي ساعات الربنامج

عدد الوحدات

قراءات يف االدارة الرتبوية باللغة االجنليزية

6

يختار الطالب أحد المقررات األتية
القيادة الرتبوية
اإلشراف الرتبوي

6
6

اجملموع
الرسالة:
رقم املقرر ورمزه

عدد الوحدات

6
اسم املقرر
رسالة

عدد الوحدات

16
32

توصيف مقرر أصول التربية ( 216ترب) ()612ED
املؤسسة التعليمية :جامعة القصيم.
الكلية /القسم :كلية الرتبية /قسم أصول الرتبية
أ ) حتديد املقرر واملعلومات العامة
 -1اسم املقرر ورقمه :أصول الرتبية ( 216ترب) ()612ED
 -6الساعات املعتمدة6 :
 -3الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنهامتطلب أساسي لطالب ماجستري اإلدارة الرتبوية – قسم
أصول الرتبية  -كلية الرتبية
 -6اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس املقرر :مجيع أعضاء هيئة التدريس بالقسم.
 -3املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذا املقرر فيه :املاجستري (الفصل الدراسى األول)
 -2املتطلبات املسبقة هلذا املقرر :ال يوجد .
 -7املتطلبات املصاحبة هلذا املقرر (إن وجدت) ال يوجد
-6

مكان تدريس املقرر :املقر الرئيس.

ب ) الغاية من املقرر
أن يكون الطالب قاادرا علاى اإلملااا باألصاول املختلفاة للرتبياة والفلسافيةر والتارلياةر والثقافياة واالجتماعياةر
واالقتصادية وتطبيقاتها الرتبوية.
ج ) األهداف
يف نهاية الفصل الدراسي سيكون الطالب قادرا على أن:
 التعرف على األصول املختلفة للرتبيةر الفلسفيةر االجتماعيةر الثقافيةر االقتصادية
 فهم الطبيعة اإلنسانية من وجهات النظر الفلسفية املختلفة وتطبيقاتها الرتبوية
 التعرف على التطور التارلى للرتبية على مر العصور فى اجملتمعات املختلفة
 فهم طبيعة العالقة بني الثقافة والرتبية
 إدراك طبيعة العالقة بني الرتبية واجملتمع ودور الرتبية فى إحداث احلراك االجتماعي
 التعرف على دور الرتبية فى حتقيق التنمية الشاملة

د) وصف المقرر:
 -1املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا
املوضوع
األصول الفلسفية للرتبية :الطبيعة اإلنسانية والرتبية

عدد

ساعات

األسابيع

االتصال

6

6

أهمية موضوع الرتبية والطبيعة اإلنسانية
جوانب الطبيعة اإلنسانية
الطبيعة اإلنسانية من وجهة نظر الفلسفات املختلفة:

أ  -الفلسفة املثالية
ب -

الفلسفة الطبيعة

ج  -الفلسفة التجريبية
د  -من املنظور اإلسالمي
األصول التارلية :تطور الرتبية فى اجملتمعات على مر العصور

3

2

مفهوا وأهمية دراسة تاريخ الرتبية
الرتبية فى اجملتمعات البدائية
الرتبية فى العصور القدمية :الرتبية اهلندية – الرتبية الصينية – الرتبية عند املصريني
القدماء
الرتبية فى اجملتمعات الغربية القدمية :الرتبية اليونانية – الرتبية الرومانية
الرتبية العربية قبل اإلسالا
الرتبية فى العصور الوسطى
الرتبية اإلسالمية
الرتبية فى العصور احلديثة :فى القرن السابع عشرر فى القرن الثامن عشرر فى القرن
التاسع عشرر فى القرن العشرين.
علماء الرتبية
األصول الثقافية للرتبية :الثقافة والرتبية
مفهوا الثقافة
عناصر الثقافة
خصائص الثقافة
وظائف الثقافة
أهمية الثقافة

3

2

مستويات الثقافة
السلوك الثقافى
التغري الثقافى
األصول االجتماعية للرتبية :الرتبية واجملتمع

6

6

الرتبية عملية اجتماعية
مفهوا اجملتمع وخصائصهر وعناصره
العالقة بني الرتبية واجملتمع
احلراك اإلجتماعى
الرتبية والتغري اإلجتماعى
دور املدرسة جتاه التغري االجتماعي
6

األصول االقتصادية للرتبية :الرتبية والتنمية الشاملة

6

مفهوا التنمية الشاملة
عناصر التنمية الشاملة
دور الرتبية فى حتقيق التنمية الشاملة

 -6مكونات املقرر ( جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي):
احملاضرة

الدروس اخلاصة

العملي

أخرى

66

66

ال يوجد

ال يوجد

 -3دراسااة إضااافة خاصااة /ساااعات تعلاام متوقعااة ماان الطلبااة يف األساابوع (املطلااوب هنااا املعاادل املتوقااع للفصاال
الدراسي وليس املتطلبات احملددة يف كل أسبوع):
 -6تطوير نتائج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم
لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح:
 ملخص موجز للمعرفة أو املهارات اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.
 وصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو املهارات.
 طرق تقييم الطالب املستخدمة يف املقرر لتقييم نتائج التعلم يف اجملال املعين.

توصيف مقرر أسس ونظريات اإلدارة التربوية ( 212أدت) ()EDAD 616
املؤسسة التعليمية :جامعة القصيم.
الكلية /القسم :كلية الرتبية /قسم أصول الرتبية
أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1اسم املقرر ورقمه :أسس اإلدارة الرتبوية ( 212أدت) ()EDAD 616
-6

الساعات املعتمدة3 :

 -3الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها
متطلب أساسى لطالب املاجستري فى اإلدارة الرتبوية – قسم أصول الرتبية
 -6اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس املقرر :مجيع أعضاء هيئة التدريس بالقسم
 -3املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذا املقرر فيه :املاجستري (الفصل الدراسى األول)
 -2املتطلبات املسبقة هلذا املقرر :ال يوجد .
 -7املتطلبات املصاحبة هلذا املقرر (إن وجدت) ال يوجد
-6

مكان تدريس املقرر :املقرر الرئيس

ب ) الغاية من المقرر
أن يكون الطالب ملما بأسس ومفاهيم وعمليات ووظاائف اإلدارة الرتبوياةر واإلدارة التعليمياةر و اإلدارة والقياادة
املدرسيةر باإلضافة إىل اإلملاا بالنظريات املختلفة لإلدارة الرتبوية
ج ) األهداف
يف نهاية الفصل الدراسي سيكون الطالب قادرا على:
.1

التعرف على أسس ومفاهيم اإلدارة الرتبوية

.6

التعرف على عمليات ووظائف اإلدارة التعليمية

.3

التعرف على مفهوا وخصائص ووظائف القيادة الرتبوية واملدرسية

.6

الوقوف على مفهوا وخصائص ووظائف اإلدارة املدرسية.

.3

اإلملاا بأسس تنظيم العمل اإلدارى داخل املدرسةراملعاصرة ومبا يضمن حتقيق أهدافها

.2

التعرف على النظريات القدمية واحلديثة لعلم اإلدارة

.7

التعرف على أسلوب اإلدارة باألهداف وتطبيقاتها فى جمال اإلدارة التعليمية

.6

فهم أسلوب اإلدارة باجلودة الشاملة وتطبيقاتها فى جمال اإلدارة التعليمية

.9

التعرف على مراحل وخطوات إختاذ القرار الرتبوى

د) وصف المقرر:
 -1املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا
ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادد س ا ا ا ا ا ا ا اااعات

املوضوع
أسس ومفاهيم اإلدارة الرتبوية

األسابيع

االتصال

6

2

املصطلحات األساسية فى اإلدارة الرتبوية والتعليمية واملدرسية
مفهوا وخصائص ووظائف القيادة الرتبوية

6

2

مفهوا وخصائص ووظائف اإلدارة املدرسية

1

3

عمليات ووظائف اإلدارة الرتبوية

1

3

نظريات اإلدارة الرتبوية

3

9

اإلدارة باألهداف وتطبيقها فى جمال اإلدارة التعليمية

6

2

إدارة اجلودة الشاملة وتطبيقا فى جمال اإلدارة التعليمية

6

2

إختاذ القرار الرتبوى

1

3

 -6مكونات املقرر (جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي):
احملاضرة

الدروس اخلاصة

العملي

أخرى

66

66

ال يوجد

ال يوجد

 -3دراسااة إضااافة خاصااة /ساااعات تعلاام متوقعااة ماان الطلبااة يف األساابوع (املطلااوب هنااا املعاادل املتوقااع للفصاال
الدراسي وليس املتطلبات احملددة يف كل أسبوع):
 -6تطوير نتائج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم
لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح:
ملخص موجز للمعرفة أو املهارات اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.
وصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو املهارات.
طرق تقييم الطالب املستخدمة يف املقرر لتقييم نتائج التعلم يف اجملال املعين.

توصيف مقرر إدارة المؤسسات التربوية ( 216أدت) ()EDAD 618
املؤسسة التعليمية :جامعة القصيم.
الكلية /القسم :كلية الرتبية /قسم أصول الرتبية

أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1اسم املقرر ورقمه :إدارة املؤسسات الرتبوية( 216أدت) ()EDAD618
 -6الساعات املعتمدة6 :
 -3الربنااامج أو الااربامج الاايت يااتم تقااديم املقاارر ضاامنهامتطلب أساسااى لطااالب املاجسااتري فااى اإلدارة الرتبويااة – قساام
أصول الرتبية
 -6اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس املقرر :مجيع أعضاء هيئة التدريس بالقسم
 -3املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذا املقرر فيه :املاجستري (املستوى األول :الفصل األول)
 -2املتطلبات املسبقة هلذا املقرر :ال يوجد .
 -7املتطلبات املصاحبة هلذا املقرر (إن وجدت) ال يوجد
-6

مكان تدريس املقرر :املقرر الرئيس

ب ) الغاية من المقرر
أن يكااون الطالااب ملمااا بأسااس إدارة املؤسسااات التعليميااة وتطورهااا فااى اململكااةر ومشااكالت اإلدارة املدرسااية وساابل
حلها فى ضوء بعض النماذج الناجحة
ج ) األهداف
يف نهاية الفصل الدراسي سيكون الطالب قادرا على:

التعرف على تطور إدارة املؤسسات التعليمية فى اململكة
الوقوف على أسس إدارة املؤسسات التعليمية
التعرف على التنظيم العاا الدارة املؤسسات التعليمية باململكة
حتليل القوى والعوامل املؤثرة يف ادارة املؤسسات التعليمية باململكة
التعرف على مشكالت ادارة املؤسسات التعليمية يف اململكة
التعرف على النماذج الناجحة الدارة مؤسسات التعليم يف بعض الدول العربية والعاملية
حتديد رؤية مستقبلية إلدارة املؤسسات التعليمية يف اململكة

د) وصف المقرر:
 -1املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا
املوضوع

عدد

ساعات

األسابيع

االتصال

تطور إدارة املؤسسات التعليمية فى اململكة .

6

6

أسس إدارة املؤسسات التعليمية

6

6

التنظيم العاا إلدارة املؤسسات التعلمية فى اململكة

3

2

إدراة مؤسسات التعليم العاا
إدارة مؤسسات التعليم العاىل

القوى والعوامل املؤثرة فى إدارة املؤسسات التعليمية باململكة

6

6

مشكالت إدارة املؤسسات التعليمية فى اململكة

6

6

مناذج إلدارة املؤسسات التعليمية فى بعض الدول العربية واألجنبية

6

6

التجديد فى إدارة مؤسسات التعليم فى اململكة

1

6

 -6مكونات املقرر ( جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي):
احملاضرة

الدروس اخلاصة

العملي

أخرى

16

66

ال يوجد

ال يوجد

 -3دراسة إضافة خاصة /ساعات تعلم متوقعاة مان الطلباة يف األسابوع ( املطلاوب هناا املعادل املتوقاع للفصال الدراساي
وليس املتطلبات احملددة يف كل أسبوع):

 -6تطوير نتائج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم
لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح:
ملخص موجز للمعرفة أو املهارات اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.
وصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو املهارات.
طرق تقييم الطالب املستخدمة يف املقرر لتقييم نتائج التعلم يف اجملال املعين.

توصيف مقرر مناهج البحث (216أدت) ()EDAD 614
املؤسسة التعليمية :جامعة القصيم.
الكلية /القسم :كلية الرتبية /قسم أصول الرتبية
أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
اسم املقرر ورقمه :مناهج البحث فى اإلدراة الرتبوية (216أدت) ()EDAD 614
الساعات املعتمدة3 :
الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنهامتطلب أساسى لطالب املاجستري فىاإلدارة الرتبوية– قسم أصول
الرتبية
اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس املقرر :مجيع أعضاء هيئة التدريس بالقسم
املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذا املقرر فيه :املاجستري (الفصل الدراسى األول)
املتطلبات املسبقة هلذا املقرر :ال يوجد .
املتطلبات املصاحبة هلذا املقرر (إن وجدت) ال يوجد
مكان تدريس املقرر :املقر الرئيس.
ب ) الغاية من المقرر
أن يكون الطالب ملما باملفاهيم واألسس النظرية واألصاول العلمياة احلديثاة للبحاث الرتباوىر ومنااهج البحاث
املختلفااة التااى تسااتخدا فااى الدراسااات الرتبويااة بصاافة عامااة وفااى جمااال اإلدارة والتخطاايط الرتبااوى بصاافة
خاصااةر باإلضااافة إىل تصااميم أدوات مجااع البيانااات ر ومعاجلااة البيانااات البحثيااة إحصااائيا وتفسااري النتااائج
البحثية.
ج ) األهداف
يف نهاية الفصل الدراسي سيكون الطالب قادرا على:
التعرف على األسس النظرية للبحث العلمى الرتبوى وخطواته
اإلملاا بانواع املناهج املختلفة للبحث الرتبوى وتطبيقاتها فى جمال اإلدارة الرتبوية
التمكن من متابعة التطورات العلمية فى جمال البحث الرتبوى
أكتساب مهارات إجراء البحوث والدراسات فى جمال اإلدارة الرتبوية.
التمكن من طبيعة كل منهج حبثى وكيفية تطبيقه ميدانيا.
اإلملاا مبتطلبات وآليات تطبيق األساليب الكيفية – ميدانيا فى جمال اإلدارة والتخطيط الرتبوى.

د) وصف المقرر:
 -1املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا
املوضوع

عا ا ا ا ا ا ا ا ا اادد ساعات

األسابيع

االتصال

مفهوا العلم والبحث العلمى وخطواته

6

2

عناصر إعداد خطة البحث فى جمال اإلدارة الرتبوية

6

2

مراجعة الدراسات السابقةر وآليات تناوهلا

1

3

مناهج البحث الرتبوى :الوصفىر التارلىر التجريبىر املقارن (الكمى والكيفى)

3

9

جمتمع وعينة الدراسة

1

3

أدوات مجع البيانات ::األستبانةر املقابلةر املالحظة ر االختبارات وآليات تقنينها.

6

2

حتليل البيانات وتفسريها

1

3

ملخص البحث وعرض النتائج والتوصيات

1

3

دليل التوثيق وكتابة مراجع البحث

1

3

 -6مكونات املقرر (جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي):
احملاضرة

الدروس اخلاصة

العملي

أخرى

42

42

ال يوجد

ال يوجد

 -3دراسااة إضااافة خاصااة /ساااعات تعلاام متوقعااة ماان الطلبااة يف األساابوع (املطلااوب هنااا املعاادل املتوقااع للفصاال
الدراسي وليس املتطلبات احملددة يف كل أسبوع)
 -6تطوير نتائج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم
لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح:
ملخص موجز للمعرفة أو املهارات اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.
وصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو املهارات.
طرق تقييم الطالب املستخدمة يف املقرر لتقييم نتائج التعلم يف اجملال املعين.

توصيف مقرر اإلحصاء التربوى (  262نفس) () Psy 620
املؤسسة التعليمية :جامعة القصيم.
الكلية /القسم :كلية الرتبية /قسم أصول الرتبية
أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1اسم املقرر ورقمه :اإلحصاء الرتبوى (  366نفس) () Psy 520
 -6الساعات املعتمدة3 :
 -3الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها
متطلب أساسى لطالب املاجستري فى اإلدارة الرتبوية – قسم أصول الرتبية
 -6اساام عضااو هيئااة التاادريس املساائول عاان تاادريس املقاارر :مجيااع أعضاااء هيئااة التاادريس بقساام علاام الاانفس
بالكلية
 -3املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذا املقرر فيه :املاجستري (الفصل الدراسى الثانى)
 -2املتطلبات املسبقة هلذا املقرر :ال يوجد .
 -7املتطلبات املصاحبة هلذا املقرر (إن وجدت) ال يوجد
-6

مكان تدريس املقرر :املقر الرئيسي.

ب ) الغاية من المقرر
أن يتعرف الطالب على بعض املفاهيم اإلحصاائية (العيناة واجملتماع واإلحصااءة والباارامرت واإلحصااء الوصافي
واإلحصاء االساتداللي واألسااليب اإلحصاائية البارامرتياة والالبارامرتياة ومتاى تساتخدا والقارارات اإلحصاائية
واألخطاء اإلحصائية املمكن الوقوع فيها).
أن ياتمكن الطالااب ماان تصاانيف البياناات وعرضااها بيانيااا وحساااب مقااييس النزعااة املركزيااة (متوسااطر وساايطر
منوال) ومعرفة العالقة بينها وحساب مقاييس التشتت (املدىر االحنراف املعيارير نصف املدى الربيعي)
أن يتعرف الطالب على معنى التوزيع امللتوي وكيفية التأكد من إعتدالية توزيع الدرجات.
أن يتمكن الطالب من تطبيق بعض األساليب اإلحصائية البارامرتية (اختبار " ت " ر معاامالت االرتباا ر حتليال
التباااينر حتلياال اإلحناادار) وشاارو اسااتخداا كاال منهااا وكيفيااة تفسااري النتااائج الاايت ميكاان الوصااول إليهااا
وكيفية حساب حجم التأثري يف كل حالة.
أن يتمكن الطالب مان تطبياق بعاض األسااليب اإلحصاائية الالبارامرتياة املختلفاة (الفاروق باني النساب واختباار
مربع كاي ومعامالت االرتبا الالبارامرتية) وشرو استخداا كل منهاا وكيفياة تفساري النتاائج الايت ميكان
التوصل إليها.

ج ) األهداف
يف نهاية الفصل الدراسي سيكون الطالب قادرا على:
التعرف على أسس ومبادئ ومفاهيم االحصاء الرتبوى.
الوق ااوف عل ااى الط اارق األحص ااائية الوص اافية ر واإلس ااتداللية اخلاص ااة بالتوزيع ااات التكراري ااة والرس ااوا البياني ااة
اخلاصة بها.
التعرف على مقاييس النزعة املركزية
اإلملاا مبقاييس التشتت
فهم وتقدير الدرجات املعيارية والتوزيع اإلعتداىل والعالقة بني املتغريات.
التعرف على خطوات اختبار الفرضية الصفرية فى حتليل التباين األحادى.
التمكن من حساب حتليل التباين االحادى باستخداا spss

التعرف على طرق دراسة الفروق بني اجملموعات باستخداا األساليب اإلحصائية البارامرتية والالبارامرتية.
د) وصف المقرر:
 -1املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا يف املقرر

ا

املوضوع

عاااااااااااااادد سااااااااااااااااعات
األسابيع االتصال

 1بعااض املفاااهيم اإلحصااائية :تعريااف علاام اإلحصاااء واحلاجااة إليااهر وظااائف علاام 6

2

اإلحصاااءر العينااة واجملتمااعر اإلحصاااء والبااارامرتر اإلحصاااء الوصاافي واإلحصاااء
االس ااتداللير األس اااليب اإلحص ااائية البارامرتي ااة والالبارامرتي ااة ومت ااى تس ااتخدار
الق اارارات اإلحص ااائيةر الف ااروض اإلحص ااائيةر واألخط اااء اإلحص ااائيةر مس ااتويات
القياسر أنواع البيانات.
1

3

 6التوزيعات التكرارية والرسوا البيانية

 3مقاااييس النزعااة املركزيااة( :املتوسااط احلسااابير الوساايطر املنااوال)ر العالقااة بااني 6

2

مقاييس النزعة املركزية.
 6مقاييس التشتت :املدىر االحنراف املعيارير التباينر نصف املدى الربيعي.

1

3

 3استكشاف البيانات :املنحنى االعتدالير االلتواءر التجانس.
2

بعض األساليب اإلحصائية البارامرتية:

1

3

3

13

اختبار "ت"  T-Testشرو استخدامهر حاالته املختلفةر تفسري النواتج وحجم
التأثري.
حتليل التباين :مفهومه /متى يستخدار كيفية استخدامهر تفسري النواتجر حجم
التأثري.
معامالت االرتبا  :معامل ارتبا بريسونر متى يستخدار كيفية استخدامهر
تفسري النواتجر حجم التأثري.
حتليل االحندار :متى يستخدا وكيفية استخدامهر تفسري النواتجر نسب اإلسهاا.
7

3

بعض األساليب اإلحصائية الالبارامرتية:

9

الفرق بني نسبتني (مستقلتنير غري مستقلتني)
اختبار مربع كاي.
معامالت االرتبا  :معامل ارتبا الرتب لسبريمانر معامل ارتبا فاي Фر متى
يستخدا كال منهمار وكيفية استخدامهرو تفسري النواتج.

 -6مكونات املقرر ( جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي):
احملاضرة

الدروس اخلاصة

العملي

أخرى

66

66

16

ال يوجد

 -3دراسااة إضااافة خاصااة /ساااعات تعلاام متوقعااة ماان الطلبااة يف األساابوع (املطلااوب هنااا املعاادل املتوقااع للفصاال
الدراسي وليس املتطلبات احملددة يف كل أسبوع):
 -6تطوير نتائج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم
لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح:
ملخص موجز للمعرفة أو املهارات اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.
وصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو املهارات.
طرق تقييم الطالب املستخدمة يف املقرر لتقييم نتائج التعلم يف اجملال املعين.

توصيف مقرر اإلدارة التعليمية المقارنة (266أدت) ()EDAD 622
املؤسسة التعليمية :جامعة القصيم.
الكلية /القسم :كلية الرتبية /قسم أصول الرتبية
أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1اسم املقرر ورقمه :اإلدارة التعليمية املقارنة (266أدت) ()EDAD 622
 -6الساعات املعتمدة6 :
 -3الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها
متطلب أساسى لطالب املاجستري فى اإلدارة الرتبوية – قسم أصول الرتبية
 -6اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس املقرر :مجيع أعضاء هيئة التدريس بالقسم
 -3املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذا املقرر فيه :املاجستري (الفصل الدراسى الثانى)
 -2املتطلبات املسبقة هلذا املقرر :ال يوجد .
 -7املتطلبات املصاحبة هلذا املقرر (إن وجدت) ال يوجد
-6

مكان تدريس املقرر :املقر الرئيس.

ب ) الغاية من المقرر
أن يكااون الطالااب ملمااا باملعااارف النظريااة لااإلدارة التعليميااة املقارنااةر والقااوى والعواماال املااؤثرة فيهااا فااى الاانظم
السياس ااية اإلش اارتاكية والرأمسالي ااة .وأن يك ااون الطال ااب ملم ااا بسجيابي ااات وس االبيات أمن ااا اإلدارة املركزي ااة
والالمركزيةر وقادرا على حتليل ومقارنة مناذج اإلدارة التعليمية فى بعض الدول.
ج ) األهداف
يف نهاية الفصل الدراسي سيكون الطالب قادرا على:
التعرف على األسس النظرية لإلدارة التعليمية املقارنة
فهم القوى والعوامل املؤثرة فى تشكيل إدارة التعليم
الوقوف على مناذج اإلدارة التعليمية فى النظم السياسية املختلفة.
املقارنة بني أمنا اإلدارة املركزية والالمركزية.
حتليل ومقارنة مناذج اإلدارات التعليمية فى بعض الدول املتقدمة والنامية.
مقارنة مناذج اإلدارات التعليمية فى بعض الدول املتقدمة والنامية.

د) وصف المقرر:
 -1املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا
عا ا ا ا ا ا ا ا ا اادد ساعات

املوضوع

األسابيع

االتصال

األسس النظرية لإلدارة التعليمية املقارنة :النشأةر املفهوار األهدافر واألهمية.

6

6

القوى والعوامل املؤثرة فى اإلدارة التعليمية

6

6

اإلدارة التعليمية فى النظم السياسية اإلشرتاكيةر والرأمسالية

6

6

املركزية والالمركزية فى اإلدارة التعليمية

6

6

حتليل لبعض مناذج اإلدارات التعليمية(الواليات املتحدةر اليابانر كوريار احدى الدول

6

6

األوربيةر احدى الدول العربية)
6

مقارنة لبعض مناذج اإلدارة التعليمية

6

 -6مكونات املقرر ( جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي):
احملاضرة

الدروس اخلاصة

العملي

أخرى

66

66

ال يوجد

ال يوجد

 -3دراسااة إضااافة خاصااة /ساااعات تعلاام متوقعااة ماان الطلبااة يف األساابوع (املطلااوب هنااا املعاادل املتوقااع للفصاال
الدراسي وليس املتطلبات احملددة يف كل أسبوع):
 -6تطوير نتائج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم
لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح:
ملخص موجز للمعرفة أو املهارات اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.
وصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو املهارات.
طرق تقييم الطالب املستخدمة يف املقرر لتقييم نتائج التعلم يف اجملال املعين.

توصيف مقرر التخطيط التربوى (266أدت) ()EDAD 624
املؤسسة التعليمية :جامعة القصيم.
الكلية /القسم :كلية الرتبية /قسم أصول الرتبية
أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1اسم املقرر ورقمه :التخطيط الرتبوى (266أدت) ()EDAD 624
 -6الساعات املعتمدة6 :
 -3الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها
متطلب أساسى لطالب املاجستري فى اإلدارة الرتبوية – قسم أصول الرتبية
 -6اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس املقرر :مجيع أعضاء هيئة التدريس بالقسم
 -3املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذا املقرر فيه :املاجستري (الفصل الدراسى الثانى)
 -2املتطلبات املسبقة هلذا املقرر :ال يوجد .
 -7املتطلبات املصاحبة هلذا املقرر (إن وجدت) ال يوجد
-6

مكان تدريس املقرر :املقر الرئيس.

ب ) الغاية من المقرر
أن يكااون الطالااب ملمااا باملعااارف النظريااة واملهااارات التطبيقيااة الالزمااة إلعااداد اخلطااط الرتبويااة علااى املسااتوى
املدرسى (اخلطة املدرسية) أوعلى املستوى األعلاى خاارج نطاقاة املدرساة (اخلطاة التعليمياة) أو اخلطاة الرتبوياةر
باإلضافة إىل مداخل وأساليب التخطيط الرتبوىر والعالقة بني األمنا املختلفة للتخطيط اإلسرتاتيجى.
ج ) األهداف
يف نهاية الفصل الدراسي سيكون الطالب قادرا على:
التعرف على األسس النظرية للتخطيط الرتبوي
الوقوف على أساليب مجع البيانات التى حتتاجها عملية التخطيط
اإلملاا بأساليب ومداخل التخطيط الرتبوى.
التعرف على خطوات إعداد اخلطةر وتنفيذها وتقوميها.
الوقوف على جتارب التخطيط الرتبوى من منظور عاملى مع الرتكيز على جتربة اململكة السعودية
إعداد خطة اسرتايتجية على مستوى املدرسة أو اإلدارة التعليمية.

د) وصف المقرر:
 -1املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا

عا ا ا ا ا ا ا ا ا اادد ساعات

املوضوع
االسس النظرية للتخطيط الرتبوى وتشمل اخللفية التارلية للتخطيط الرتبوىر

األسابيع

االتصال

6

6

ومفهومه وفلسفتهر وأهميته وأهدافه

البيانات التى حتتاجها عملية التخيط الرتبوىر وتشمل البيانات :السكانيةر االجتماعيةر 3
االقتصاديةر والرتبوية

2

أساليب ومداخل التخطيط الرتبوى

3

2

خطوات إعداد اخلطة وتنفيذه ومتابعتها وتقوميها

3

2

جتارب التخطيط الرتبوى من منظور عاملى مع الرتكيز على جتربة اململكة العربية

3

2

السعودية

 -6مكونات املقرر ( جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي):
احملاضرة

الدروس اخلاصة

العملي

أخرى

66

66

ال يوجد

ال يوجد

 -3دراسااة إضااافة خاصااة /ساااعات تعلاام متوقعااة ماان الطلبااة يف األساابوع (املطلااوب هنااا املعاادل املتوقااع للفصاال
الدراسي وليس املتطلبات احملددة يف كل أسبوع):
 -6تطوير نتائج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم
لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح:
ملخص موجز للمعرفة أو املهارات اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.
وصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو املهارات.
طرق تقييم الطالب املستخدمة يف املقرر لتقييم نتائج التعلم يف اجملال املعين.

توصيف مقرر إتجاهات حديثة فى اإلدارة التربوية ( 262أدت) ()EDAD 626
املؤسسة التعليمية :جامعة القصيم.
الكلية /القسم :كلية الرتبية /قسم أصول الرتبية
أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1اسم املقرر ورقمه :إجتاهات حديثة فى اإلدارة الرتبوية ( 262أدت) ()EDAD 626
-6

الساعات املعتمدة2 :

 -3الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها
متطلب أساسى لطالب املاجستري فى اإلدارة الرتبوية – قسم أصول الرتبية
 -6اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس املقرر :مجيع أعضاء هيئة التدريس بالقسم
 -3املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذا املقرر فيه :املاجستري (الفصل الدراسى الثانى)
 -2املتطلبات املسبقة هلذا املقرر :ال يوجد .
 -7املتطلبات املصاحبة هلذا املقرر (إن وجدت) ال يوجد
-6

مكان تدريس املقرر :املقر الرئيس.

ب ) الغاية من المقرر
أن يكااون الطالااب ملمااا باملعااارف واملفاااهيم والنظريااات والتطبيقااات املرتبطااة باإلجتاهااات احلديثااة فااى اإلدارة
الرتبوي ااة مب ااا ف ااى ذل ااك إدارة الوق ااتر وإدارة األزم اااتر واإلدارة األلكرتوني ااةر وإدارة التغ اايري وإس اارتاتيجيات اإلدارة
باإلبداع.
ج ) األهداف
يف نهاية الفصل الدراسي سيكون الطالب قادرا على:
التعرف على املفاهيم املرتبطة باإلجتاهات احلديثة فى اإلدارة الرتبوية.
الوقوف على خصائص وإسرتاتيجيات إدارة الوقت.
التعرف على إسرتاتيجيات اإلدارة باإلبداع.
التعرف على خصائص ومراحل إدارة األزمات التعليمية.
فهم خصائص وأهمية ومعوقات اإلدارة األلكرتونية.
فهم إدارة التغيري والنماذج املختلفة هلا.

د) وصف المقرر:
 -1املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا

عا ا ا ا ا ا ا ا ا اادد ساعات

املوضوع

األسابيع

االتصال

املفاهيم املرتبطة باإلجتاهات احلديثة فى اإلدارة الرتبوية

1

6

إدارة الوقت :خصائصه – عالقته ببعض وظائف اإلدارة – مضيعات الوقت –

6

6

اسرتايتجيات إدارة الوقت
اسرتاتيجيات اإلدارة باإلبداع :مفهوا اإلبداع – خصائص املدير املبدع – مبادئ اإلبداع

3

2

اإلدارى – مقومات اإلبداع اإلدارى – دور مدير املدرسة فى تشجيع وتنمية اإلبداع
إدارة األزمات التعليمية :املفهوا – اخلصائص –مراحل إدارتها

3

2

اإلدارة األلكرتونية :املفهوا – اخلصائص – األهداف – األهمية – معوقات وعوامل

3

2

النجاح فى تطبيقها – تطوير بعض وظائف اإلدارة
إدارة التغيري :مفهوا إدارة التغيري –التغيري املخطط –مناذج إلدارة التغيري

6

6

 -6مكونات املقرر ( جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي):
احملاضرة

الدروس اخلاصة

العملي

أخرى

66

66

ال يوجد

ال يوجد

 -3دراسااة إضااافة خاصااة /ساااعات تعلاام متوقعااة ماان الطلبااة يف األساابوع (املطلااوب هنااا املعاادل املتوقااع للفصاال
الدراسي وليس املتطلبات احملددة يف كل أسبوع):
 -6تطوير نتائج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم
لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح:
ملخص موجز للمعرفة أو املهارات اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.
وصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو املهارات.
طرق تقييم الطالب املستخدمة يف املقرر لتقييم نتائج التعلم يف اجملال املعين.

توصيف مقرر حلقة بحث (261أدت) ()EDAD 631
املؤسسة التعليمية :جامعة القصيم.
الكلية /القسم :كلية الرتبية /قسم أصول الرتبية
أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1اسم املقرر ورقمه :حلقة حبث (236أدت) ()EDAD 634
 -6الساعات املعتمدة3 :
 -3الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها
متطلب أساسى لطالب املاجستري فى اإلدارة الرتبوية – قسم أصول الرتبية
 -6اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس املقرر :مجيع أعضاء هيئة التدريس بالقسم
 -3املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذا املقرر فيه :املاجستري (الفصل الدراسى الثالث)
 -2املتطلبات املسبقة هلذا املقرر :ال يوجد .
 -7املتطلبات املصاحبة هلذا املقرر (إن وجدت) ال يوجد
-6

مكان تدريس املقرر :املقر الرئيس.

ب ) الغاية من المقرر
أن يكاون الطالاب ملماا بأمناا البحاوث املختلفاة فااى جماال اإلدارة الرتبوياةر ولدياه القادرات واملهاارات الالزمااة
لتقويم هذه البحوث وإعداد خطة حبثية متكاملة فى جمال اإلدارة الرتبوية.
ج ) األهداف
يف نهاية الفصل الدراسي سيكون الطالب قادرا على:
.16

التعرف على أمنا البحوث فى جمال اإلدارة الرتبوية

.11

حتليل ونقد البحوث فى جمال اإلدارة الرتبوية

.16

تقويم البحوث فى جمال اإلدارة الرتبوية.

.13

بلورة أفكار حبثية فى جمال اإلدارة الرتبوية

.16

إعداد خطة حبثية متكاملة لدراسة احدى مشكالت اإلدارة الرتبوية .

د) وصف المقرر:
 -1املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا

عا ا ا ا ا ا ا ا ا اادد ساعات

املوضوع

األسابيع

االتصال

امنا البحوث العلمية املختلفة فى جمال اإلدارة الرتبوية :الوصفيةر التجريبية.

3

9

نظرة نقدية للبحوث فى جمال اإلدارة الرتبوية

3

9

خطوات أعداد حبث علمى فى جمال اإلدارة الرتبوية

2

6

إعداد خطة حبثية ألحدى مشكالت اإلدارة الرتبوية فى النظاا التعليمى السعودى

3

9

عرض ومناقشة اخلطط البحثية للطالب

3

9

 -6مكونات املقرر ( جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي):
احملاضرة

الدروس اخلاصة

العملي

أخرى

42

42

ال يوجد

ال يوجد

 -3دراسااة إضااافة خاصااة /ساااعات تعلاام متوقعااة ماان الطلبااة يف األساابوع (املطلااوب هنااا املعاادل املتوقااع للفصاال
الدراسي وليس املتطلبات احملددة يف كل أسبوع):
 -6تطوير نتائج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم
لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح:
ملخص موجز للمعرفة أو املهارات اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.
وصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو املهارات.
طرق تقييم الطالب املستخدمة يف املقرر لتقييم نتائج التعلم يف اجملال املعين.

توصيف مقرر إقتصاديات التعليم ( 266أدت) ()EDAD 632
املؤسسة التعليمية :جامعة القصيم.
الكلية /القسم :كلية الرتبية /قسم أصول الرتبية
أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1اسم املقرر ورقمه :إقتصاديات التعليم

( 236أدت) ()EDAD 632

 -6الساعات املعتمدة:

2

 -3الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها
متطلب أساسى لطالب املاجستري فى اإلدارة الرتبوية – قسم أصول الرتبية
 -6اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس املقرر :مجيع أعضاء هيئة التدريس بالقسم
 -3املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذا املقرر فيه :املاجستري (الفصل الدراسى الثالث)
 -2املتطلبات املسبقة هلذا املقرر:

ال يوجد .

 -7املتطلبات املصاحبة هلذا املقرر (إن وجدت)

ال يوجد

-6

مكان تدريس املقرر :املقر الرئيس.

ب ) الغاية من المقرر
أن يكون الطالب ملما باملعارف واملفاهيم النظرية والتطبيقية إلقتصاديات التعليمر وخاصاة ماا يارتبط بطارق
وأساليب عالج اهلادر الرتباوى وإعاداد امليزانياات التعليمياة وتنوياع مصاادر تويال التعلايمر حاناب طارق حسااب
العائد من التعليمر وآليات ترشيد اإلنفاق التعليمى.
ج ) األهداف
يف نهاية الفصل الدراسي سيكون الطالب قادرا على:
التعرف على املفاهيم واألسس النظرية إلقتصاديات التعليم
تطبيق نظريات إقتصاديات التعليم على الوحدات التعليمية.
التعرف على مفهوا املؤسسة الرتبوية املنتجة.
إعداد امليزانيات السنوية وتقدير الكلفة للمؤسسات الرتبوية.
فهم الكفاءة الداخلية واخلارجية فى املؤسسات الرتبوية.
الوقوف على أهم الصيغ واألساليب لتفعيل األستثمار الرتبوى.
التعرف على أساليب وطرق حساب العائد من التعليم.
التعرف على آليات ترشيد اإلنفاق التعليمى.

د) وصف المقرر:
 -1املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا
عا ا ا ا ا ا ا ا ا اادد ساعات

املوضوع

األسابيع

االتصال

املفاهيم واألسس النظرية إلقتصاديات التعليم

6

6

تكلفة الوحدات التعليمية فى ضوء نظريات إقتصاديات التعليم

6

6

أساليب حساب العائد من التعليمر وآليات ترشيد إنفاقه

2

6

املؤسسة التعليمية املنتجة

6

6

تقدير الكلفة وإعداد امليزانيات السنوية للمؤسسات التعليمية

6

6

الكفاءة الداخلية واخلارجية فى املؤسسات التعليمية

6

6

صيغ وأساليب اإلستثمار الرتبوى

6

6

 -6مكونات املقرر ( جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي):
احملاضرة

الدروس اخلاصة

العملي

أخرى

66

66

ال يوجد

ال يوجد

 -3دراسااة إضااافة خاصااة /ساااعات تعلاام متوقعااة ماان الطلبااة يف األساابوع (املطلااوب هنااا املعاادل املتوقااع للفصاال
الدراسي وليس املتطلبات احملددة يف كل أسبوع):
 -6تطوير نتائج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم
لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح:
ملخص موجز للمعرفة أو املهارات اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.
وصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو املهارات.
طرق تقييم الطالب املستخدمة يف املقرر لتقييم نتائج التعلم يف اجملال املعين.

توصيف مقرر اإلشراف التربوى (266أدت) ()EDAD 635
املؤسسة التعليمية:

جامعة القصيم.

الكلية /القسم :كلية الرتبية /قسم

أصول الرتبية

أ ) تحديد المقرر والمعلومات العامة
 -1اسم املقرر ورقمه :اإلشراف الرتبوى (233أدت) ()EDAD635
6
 -6الساعات املعتمدة:
 -3الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنهامتطلب أساسى لطالب املاجستري فى اإلدارة الرتبوية – قسم
أصول الرتبية
 -6اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس املقرر :مجيع أعضاء هيئة التدريس بالقسم
 -3املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذا املقرر فيه :املاجستري (املستوى الثانى  :الفصل الدراسى األول)
 -2املتطلبات املسبقة هلذا املقرر :ال يوجد .
 -7املتطلبات املصاحبة هلذا املقرر (إن وجدت) ال يوجد
 -6مكان تدريس املقرر :املقر الرئيس.
ب ) الغاية من المقرر
أن يكون الطالب ملما باملعارف النظرية واملهارات التطبيقية اخلاصة باإلشراف الرتبوى مع التعرف علاى واقاع
ومشكالت اإلشراف الرتبوى فاى نظااا التعلايم الساعودى .باإلضاافة إىل التعارف علاى أمناا اإلشاراف الرتباوىر
وطبيعة املداولة اإلشرافية فى نطاق كل منط من األمنا األتية :اإلشراف الرتبوى العيادىر اإلشاراف الرتباوى
املتنوعر اإلشراف الرتبوى التطورىر النمائىر واإلشراف الرتبوى باألهداف.
ج ) األهداف
يف نهاية الفصل الدراسي سيكون الطالب قادرا على:
 التعرف على األسس النظرية األساسية لإلشراف الرتبوى
 اإلملاا باملهارات الالزمة ملمارسة اإلشراف الرتبوى
 الوقوف على واقع اإلشراف الرتبوى فى نظاا التعليم السعودى.
 التعرف على أمنا اإلشراف الرتبوى وطبيعة كل منط.
 حتديد آليات تفعيل املداولة اإلشرافية فى نطاق كل منط من أمنا اإلشراف الرتبوى.
 اإلملاا باملهارات اإلشرافية للمشرف الرتبوى.
 التعرف على املوجهات العامة وراء اإللتحاق مبهنة اإلشراف الرتبوى.
 التعرف على األساليب اإلشرافية للمشرف الرتبوى.
 التعرف على مشكالت اإلشراف الرتبوى فى نظاا التعليم السعودى وإقرتاح احللول املناسبة هلا.
 اإلملاا بالطرق واألساليب الالزمة لتطوير كفاءة املشر ف الرتبوى السعودى

د) وصف المقرر:
 -1املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا
عا ا ا ا ا ا ا ا ا اادد ساعات

املوضوع

األسابيع

االتصال

مفاهيم اإلشراف الرتبوى ومعامل تطوره

6

6

العوامل املؤثرة فى تشكيل مفاهيم اإلشراف الرتبوى وتطورها

1

6

أمنا اإلشراف الرتبوى:

6

6

اإلشراف الرتبوى العيادى
اإلشراف الرتبوى املتنوع
اإلشراف الرتبوى التطورى
اإلشراف الرتبوى باألهداف
املوجهات وراء اإللتحاق بهيئة اإلشراف الرتبوى

1

6

مسات املشرف الرتبوى وأهم مقوماته الشخصية

1

6

املهارات اإلشرافية للمشرف الرتبوى وأهم مهامه

6

6

األساليب اإلشرافية للمشرف الرتبوى :األساليب الفردية –األساليب اجلماعية

6

6

أهم املشكالت التى تواجه املشرف الرتبوى وسبل التغلب عليها

1

6

 -6مكونات املقرر ( جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي):
احملاضرة

الدروس اخلاصة

العملي

أخرى

66

66

ال يوجد

ال يوجد

 -3دراسااة إضااافة خاصااة /ساااعات تعلاام متوقعااة ماان الطلبااة يف األساابوع (املطلااوب هنااا املعاادل املتوقااع للفصاال
الدراسي وليس املتطلبات احملددة يف كل أسبوع):

 36ساعة يف الفصل الدراسي

 -6تطوير نتائج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم
لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح:
ملخص موجز للمعرفة أو املهارات اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.
وصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو املهارات.
طرق تقييم الطالب املستخدمة يف املقرر لتقييم نتائج التعلم يف اجملال املعين.

