خطة برنامج ماجستير المناهج وطرق التدريس العامة

الفصل الدراسي

رقم ورمز
المقرر

اسم المقرر

عدد
الوحدات

 110نهج

مناهج البحث فى التربية

3

األول

 116نهج

بناء المناهج وتطويرها

3

 01ساعات

 113نهج

المناهج الدراسية وتقنيات التعليم

6

 116نفس

علم النفس المعرفى

6

 153نفس

االحصاء التربوى

6

الثاني

 116نهج

اتجاهات حديثة فى المناهج

3

 00ساعة

 161نهج

اتجاهات حديثة فى طرق التدريس العامة

3

 160نهج

حلقة بحث فى مناهج وطرق التدريس العامة

3

 115نهج

تقويم المناهج

6

 166نهج

قراءات فى مناهج وطرق التدريس العامة

6

 163نهج

قضايا ومشكالت فى مناهج وطرق التدريس العامة

3

الثالث
 9ساعات

الرابع
 6ساعات

اعداد المعلم وتدريبه( 111نهج) /مناهج ذوى
االحتياجات الخاصة ( 116نهج) /مناهج
يختار الطالب أحد
التعليم وقضايا المجتمع ( 116نهج) /مناهج
المقررات الخمسة:
وبرامج تعليم الكبار ( 119نهج) /األصول
الثقافية والفلسفية للتربية ( 160ترب)

 199نهج

رسالة فى المناهج وطرق التدريس العامة
المجموع

6

6
 36ساعة

 601نهج

 .1مقرر مناهج البحث فى التربٌة
الكلٌة  :التربٌة
القسم :المناهج
أوالً) تحدٌد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر 601 :نهج
 -2الوحدات:

" مناهج البحث فً التربٌة

 3ساعات

 -3الفصل الدراسً الذي سٌتم تقدٌم هذا المقرر فٌه :األول
 -4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
 -5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت)

ال ٌوجد
ال ٌوجد

 -6مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمؤسسة التعلٌمٌة

ثانٌاً) األهداف :
ٌهدف تدرٌس هذا المقرر إلى مساعدة الطالب على:
 معرفة مفهوم العلم وخصائصه وعالقته بمناهج البحث العلمً. معرفة العناصر األساسٌة للبحث العلمً. -معرفة المكونات األساسٌة لخطة البحث فً المناهج وطرق التدرٌس.

-

-

معرفة مناهج البحث المختلفة فً مجال المناهج وطرق التدرٌس.
معرفة األدوار الرئٌسة لجمع البٌانات فً البحوث التربوٌة.
تقٌٌم بعض البحوث فً مجال المناهج وطرق التدرٌس.
إعداد بعض أدوات جمع البٌانات فً البحوث التربوٌة.
معرفة األسالٌب المختلفة الختٌار العٌنات فً بحوث المناهج وطرق التدرٌس.
التمٌٌز بٌن البحوث العلمٌة فً مجال المناهج ومجال العلوم الطبٌعٌة.
معرفة مبادئ كتابة الرسائل العلمٌة.

ثالثاً) وصف المقرر:
 -1الموضوعات المطلوب بحثها
عدد األسابٌع

الوحدات

الموضوع
مقدمة عن مفهوم العلم والبحث العلمً فً العلوم االجتماعٌة

1

3

مكونات خطة البحث فً العلوم التربوٌة

2

6

مصادر اختٌار المشكالت البحثٌة ومعاٌٌرها

1

3

المنهج الوصفً

1

3

المنهج التجرٌبً

2

6

المنهج التارٌخً

1

3

الدراسات المستقبلٌة

1

3

اختٌار العٌنات

2

6

أدوات جمع البٌانات

2

6

أسس تقٌٌم البحوث التربوٌة

1

3

المبادئ األساسٌة لكتابة الرسائل العلمٌة

1

3

 -2مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال فى الفصل الدراسً):
المحاضرة

العملً /المٌدانً /التدرٌب التعاونً

أخرى

22

16

1

 -3تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم .

 .2مقرر بناء المناهج وتطوٌرها  602نهج
الكلٌة :التربٌة
القسم :المناهج وطرق التدرٌس
اوالً) تحدٌد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر 602 :نهج بناء المناهج وتطوٌرها
 -2الوحدات 3 :ساعات
 – 3الفصل الدراسً الذي سٌتم تقدٌم هذا المقرر فٌه :االول "
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت):
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر(إن وجدت):
 – 6مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمؤسسة التعلٌمٌة:
ثانٌا ً ) األهداف:
ٌهدف تدرٌس المقرر إلى مساعدة الطالب على:
-1معرفة أسس بناء المناهج.
-2معرفة عناصر المنهج والعالقات المتبادلة بٌنها.
-3معرفة بعض القضاٌا العالمٌة وتأثٌرها على بناء المناهج.
 -4معرفة خطوات تخطٌط وتصمٌم المناهج التعلٌمٌة.
 -5معرفة نماذج تصمٌم المنهج التعلٌمً.
 -6تصمٌم أحد المناهج الدراسٌة.
 -7معرفة مفهوم تطوٌر المنهج ودواعٌه وأسسه وخطواته.
 -2معرفة مبررات تطوٌر احد المناهج الدراسٌة وٌقوم بتطوٌره

 – 1المواضٌع المطلوب بحثها
عدد األسابٌع

الوحدات

الموضوع
 -1مفهوم المنهج التقلٌدي والحدٌث

2

6

 -2أسس بناء المناهج

3

9

 -3عناصر المنهج

3

9

-4اجراءات تقوٌم المنهج

2

6

 -4بناء المناهج التعلٌمٌة

2

6

 -5تطوٌر المناهج

3

9

 – 2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً):
المحاض
رة

العملً  /المٌدانً  /التدرٌب التعاونً

أخرى

24

20

1

 – 3تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم .

 .3المناهج وتقنٌات التعلٌم  603نهج
الكلٌة :التربٌة
القسم :المناهج وطرق التدرٌس
اوالً) تحدٌد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر :المناهج وتقنٌات التعلٌم  603نهج
 -2الوحدات :ساعتان
 – 3الفصل الدراسً الذي سٌتم تقدٌم هذا المقرر فٌه :األول
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :المناهج وطرق التدرٌس العامة،
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر(إن وجدت) :بناء المناهج وتطوٌرها
 – 6مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمؤسسة التعلٌمٌة:
ثانٌا ً ) األهدافٌ :هدف تدرٌس المقرر إلى مساعدة الطالب على:
التمٌٌز بٌن التكنولوجٌا فً التعلٌم وتكنولوجٌا التعلٌم.
-1
معرفة دور التكنولوجٌا فً تحدٌد أهداف المنهج.
-2
معرفة نماذج تصمٌم المنهج.
-3
توظٌف تكنولوجٌا التعلٌم فً تنفٌذ المنهج.
-4
معرفة دور تكنولوجٌا التعلٌم فً تقوٌم المنهج
-5
معرفة دور تكنولوجٌا التعلٌم فً تطوٌر التعلٌم.
-6
معرفة استخدامات الحاسب فً إعداد المناهج الدراسٌة وتنفٌذها وتقوٌمها.
-7
معرفة أنواع البرامج الحاسوبٌة المستخدمة فً تصمٌم المناهج الدراسٌة االلكترونٌة.
-2
شرح منظومة المنهج التعلٌمً االلكترونً.
-9
تقدٌم نماذج تطبٌقٌة لتوظٌف تكنولوجٌا التعلٌم فً إعداد وتنفٌذ وتقوٌم أحد المناهج.
-ً 10
ثالثا ) وصف المقرر:
توظٌف شبكة اإلنترنت فً تنفٌذ المنهج الدراسً.
-11

 – 1المواضٌع المطلوب بحثها
عدد األسابٌع

الوحدات

الموضوع
 -1مفهوم تكنولوجٌا التعلٌم والمفاهٌم المرتبطة به(مدخل مفاهٌمً)

2

4

 -2العالقة بٌن تكنولوجٌا التعلٌم والمناهج الدراسٌة

2

4

 -3دور تكنولوجٌا التعلٌم فً تصمٌم المناهج وبناءها

2

4

 -4دور تكنولوجٌا التعلٌم فً تنفٌذ المنهج وتقوٌمه وتطوٌره

3

6

 -5التعلٌم االلكترونً مفهومه و أدواته وتطبٌقاته فً مجال للمناهج

3

6

 -6توظٌف االنترنت والبرامج الحاسوبٌة فً المناهج

3

6

 – 2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً):
المحاضرة

العملً  /المٌدانً  /التدرٌب التعاونً

أخرى

16

13

1

 – 3تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم .

 .4مقرر علم النفس المعرفً  602نفس
المؤسسة التعلٌمٌة  :جامعة القصٌم
الكلٌة /القسم كلٌة التربٌة /قسم علم النفس
أ ) تحدٌد المقرر والمعلومات العامة
 – 1اسم المقرر و رقمه:

علم النفس المعرفً (  602نفس )

 – 2الساعات المعتمدة :ساعتان
 – 3البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها
برنامج بكالورٌوس أخصائً نفسً
 – 4اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس المقرر:
 – 5المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذه المقرر فٌه :برنامج الماجستٌر فى المناهج المستوى األول
 – 6المتطلبات المسبقة لهذه المقرر(إن وجدت) ال ٌوجد
 – 7المتطلبات المصاحبة لهذه المقرر(إن وجدت) ال ٌوجد
 – 2مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمؤسسة التعلٌمٌة
ب ) األهداف
 – 1وصف موجز لنتائج التعلم األساسٌة للطلبة المسجلٌن فً هذا المقرر:
أن ٌتعرف الطالب على علم النفس المعرفً وأهم االتجاهات التً ظهرت فٌه والعوامل التً أدت إلى ظهوره ،وعالقته
بعلوم النفس األخرى واإللمام بدور العملٌات العقلٌة مثل االنتباه ،واإلدراك ،والذاكرة ،والتفكٌر ،والتعلم وما وراء المعرفة
فً معالجة المعلومات ،والتعرف على فاعلٌة وكٌفٌة التدرٌب على المهارات واالستراتٌجٌات المعرفٌة ،وأهمٌة التعرف
على أسالٌب تعلم المتعلمٌن وأسالٌب تفكٌرهم.

 – 2صف باختصار أٌة خطط ٌتم تنفٌذها فً الوقت الراهن من أجل تطوٌر وتحسٌن المقرر (مثال :االستخدام المتزاٌد
للمواد والمراجع التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات أو شبكة االنترنت ،والتغٌٌرات فً محتوى المقرر بناء على نتائج
البحوث العلمٌة الجدٌدة فً المجال):
 االطالع المكتبً( كتب  ،مراجع  ،دورٌات  ...الخ ) االستعانة بالمواد التً تعتمد على تكنولوجٌا المعلومات و شبكة االنترنت. مواكبة الدراسات و البحوث الحدٌثة و االستفادة منها فً تدرٌس المقرر و تحدٌثه. استخدام االختبارات والتجارب المعملٌة لقٌاس القدرات والعملٌات المعرفٌة -تضمٌن المقرر برامج تدرٌبٌة

ج ) وصف المقرر( :مالحظة :وصف عام للنموذج الذي سٌستخدم للنشرة أو الدلٌل الذي سٌرفق)
 -1المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها
م

الموضوع

عدد األسابٌع

ساعات االتصال

1

علم النفس المعرفً ونشأته واتجاه تجهٌز ومعالجة المعلومات كأحد االتجاهات الرئٌسة فيً
علم النفس المعرفً.

1

2

2

البنٌة المعرفٌة :المقصود بهيا وأهمٌتهيا وعالقتهيا باليذاكرة طوٌلية األميد ودورهيا فيً اليتعلم
وأثرها على االستراتٌجٌات المعرفٌة.

1

2

3

االنتباه كعملٌة معرفٌة :مفهوم االنتباه – محددات االنتباه – دور االنتباه فً تجهٌز ومعالجة
المعلومات  -نماذج االنتباه.

1

2

4

اإلدراك كعملٌة معرفٌة :المقصود باإلدراك ،محددات اإلدراك ،دور اإلدراك فً تجهٌز
ومعالجة المعلومات.

1

2

5

 الــذاكرة :مفهوم الذاكرة ونماذجها وعملٌاتها ،استراتٌجٌات ومعٌنات الذاكرة ما وراءالذاكرة  -البرامج التدرٌبٌة لتحسٌن القدرة على التذكر.

4

2

6

ما وراء المعرفة  :مفهومها ودورها فً التعلم والنشاط المعرفً ،أبعاد أو مكونات ما وراء
المعرفة ،استراتٌجٌات ما وراء المعرفة.

2

4

7

األسالٌب واالستراتٌجٌات المعرفٌة :مفهوم األسلوب المعرفً ومفهوم اإلستراتٌجٌة والفرق
بٌنهميييا ،أهيييم األسيييالٌب المع رفٌييية ،أهيييم االسيييتراتٌجٌات المعرفٌييية كٌفٌييية التعيييرف عليييى
االستراتٌجٌات المعرفٌة والتدرٌب علٌها.

2

2

التعلم وأسالٌب التعلم :اليتعلم ،مفهوميه فيً ظيل عليم الينفس المعرفيً ،مفهيوم أسيالٌب اليتعلم
وتصنٌفاتها

9

التفكٌر وأسالٌب التفكٌر :مفهوم التفكٌر ،أسالٌب التفكٌر ،تصنٌف أسالٌب التفكٌر ونماذجها،
التعرف على أسالٌب التفكٌر لدى المتعلمٌن.

4

6

3

 – 2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً):
المحاضرة

الدروس الخاصة

العملً  /المٌدانً  /التدرٌب التعاونً

أخرى

24

ال ٌوجد

5

1

 – 3دراسة إضافٌة خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة فً األسبوع ( المطلوب هنا المعدل المتوقع للفصل الدراسً
ولٌس المتطلبات المحددة فً كل أسبوع):
 – 4تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم
لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فٌما ٌلً ٌجب توضٌح :
 ملخص موجز للمعرفة أو المهارات التً صمم المقرر من أجل تطوٌرها. وصف الستراتٌجٌات التعلم المطلوب استخدامها لتطوٌر تلك المعرفة أو المهارات. -طرق تقٌٌم الطالب المستخدمة فً المقرر لتقٌٌم نتائج التعلم فً المجال المعنً.

 .5مقرر االحصاء التربوي  653نفس
المؤسسة التعلٌمٌة :جامعة القصٌم.
الكلٌة :كلٌة التربٌة
القسم :قسم المناهج وطرق التدرٌس
أوالً ) تحدٌد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر :االحصاء التربوي  653نفس
 -2الوحدات :ساعتان
 -3الفصل الدراسً الذي سٌتم تقدٌم المقرر فٌه :الفصل الثانً
 -4المتطلبات السابقة لهذا المقرر :مناهج البحث فى المناهج وطرق التدرٌس -علم النفس المعرفً .
 -5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :حلقة بحث فى مناهج التخصص
 -6مكان تدرٌس المقرر :المقر الرئٌسً.
ثانٌا ً ) األهداف:
-1
-2

-3
-4
-5
-6

أن ٌتعرف الطالب على بعض المفاهٌم اإلحصائٌة (العٌنة والمجتمع واإلحصاءة والبارامتر واإلحصاء الوصفً واإلحصاء
االستداللً واألسالٌب اإلحصائٌة البارامترٌة والالبارامترٌة ومتى تستخدم والقرارات اإلحصائٌة واألخطاء اإلحصائٌة الممكن
الوقوع فٌها.
أن ٌتمكن كل طالب من تصنٌف البٌانات وعرضها بٌانٌا ً وحساب مقاٌٌس النزعة المركزٌة (متوسط ،وسٌط ،منوال) ومعرفة
العالقة بٌنها.
حساب مقاٌٌس التشتت (المدى ،االنحراف المعٌاري ،نصف المدى الربٌعً).
التعرف على معنى التوزٌع الملتوي وكٌفٌة التأكد من إعتدالٌة توزٌع الدرجات.
أن ٌتمكن من تطبٌق بعض األسالٌب اإلحصائٌة البارامترٌة (اختبار " ت "  ،معامالت االرتباط ،تحلٌل التباٌن ،تحلٌل
االنحدار) وشروط استخدام كل منها وكٌفٌة تفسٌر النتائج التً ٌمكن الوصول إلٌها وكٌفٌة حساب حجم التأثٌر فً كل حالة.
أن ٌتمكن كل طالب من تطبٌق بعض األسالٌب اإلحصائٌة الالبارامترٌة المختلفة (اختبار مان وتنً ،اختبار ولككسون ،الفروق
بٌن النسب واختبار مربع كاي ومعامالت االرتباط الالبارامترٌة) وشروط استخدام كل منها وكٌفٌة تفسٌر النتائج التً ٌمكن
التوصل إلٌها.

ثالثاً) وصف المقرر:
 -1الموضوعات المطلوب بحثها وشمولها فً المقرر
م

الموضوع

عدد األسابٌع

ساعات االتصال

1

بعييض المفيياهٌم اإلحصييائٌة :تعرٌييف علييم اإلحصيياء والحاجيية إلٌييه ،وظييائف علييم
اإلحصاء ،العٌنية والمجتميع ،اإلحصياءة والبيارامتر ،اإلحصياء الوصيفً واإلحصياء
االسييييتداللً ،األسييييالٌب اإلحصييييائٌة البارامترٌيييية والالبارامترٌيييية ومتييييى تسييييتخدم،
القيييرارات اإلحصيييائٌة ،الفيييروض اإلحصيييائٌة ،واألخطييياء اإلحصيييائٌة ،مسيييتوٌات
القٌاس ،أنواع البٌانات.

2

4

التوزٌعات التكرارٌة والرسوم البٌانٌة

1

2

3

مقاٌٌس النزعة المركزٌة( :المتوسط الحسابً ،الوسٌط ،المنوال) ،العالقة بٌن
مقاٌٌس النزعة المركزٌة.

2

4

4

مقاٌٌس التشتت :المدى ،االنحراف المعٌاري ،التباٌن ،نصف المدى الربٌعً.

1

2

5

استكشاف البٌانات :المنحنى االعتدالً ،االلتواء ،التجانس.

1

2

6

بعض األسالٌب اإلحصائٌة البارامترٌة:

7

 -1اختبار "ت"  T-Testشروط استخدامه ،حاالتيه المختلفية ،تفسيٌر النيواتج
وحجم التأثٌر.
 -2تحلٌل التبياٌن :مفهوميه /متيى ٌسيتخدم ،كٌفٌية اسيتخدامه ،تفسيٌر النيواتج،
حجم التأثٌر.
 -3معيييامالت االرتبييياط :معاميييل ارتبييياط بٌرسيييون ،متيييى ٌسيييتخدم ،كٌفٌييية
استخدامه ،تفسٌر النواتج ،حجم التأثٌر.
بعض األسالٌب اإلحصائٌة الالبارامترٌة:

2

 -1اختبار ولككسون للكشف عن داللة الفروق بٌن رتب درجات
المجموعات المرتبطة.
 -2اختبار مان وتنً للكشف عن داللة الفروق بٌن رتب درجات
المجموعات المستقلة.
 -3الفرق بٌن نسبتٌن (مستقلتٌن ،غٌر مستقلتٌن)
 -4اختبار مربع كاي.
 -3معييامالت االرتبيياط :معامييل ارتبيياط الرتييب لسييبٌرمان ،معامييل ارتبيياط فيياي ،Ф
متى ٌستخدم كال منهم ،كٌفٌة استخدامه ،تفسٌر النواتج.

4

4

 -2مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً):
المحاضرة

العملً

أخرى

16

13

1

 -3تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم

2

2

 .6اتجاهات حدٌثة فى المناهج  604نهج
الكلٌة  :التربٌة
القسم :المناهج
أوالً) تحدٌد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر 604 :نهج
 -2الوحدات3 :

اتجاهات حدٌثة فى المناهج

ساعات

 -3الفصل الدراسً الذي سٌتم تقدٌم هذا المقرر فٌه :الثانً
 -4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) بناء المناهج وتطوٌرها
 -5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت)
 -6مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمؤسسة التعلٌمٌة كلٌة التربٌة
ثانٌاً) األهداف
ثالثاً) وصف المقرر:
 -1الموضوعات المطلوب بحثها
عدد األسابٌع

الوحدات

الموضوع
نماذج المنهج

2

4

المنهج الخفً

1

2

أسلوب النظم وتطبٌقاته فً المناهج

1

2

الجودة الشاملة وتطبٌقاتها فً المناهج

2

4

العولمة

2

4

المهارات الحٌاتٌة والمناهج

2

4

المناهج المتكاملة

1

2

المناهج والقٌم

1

2

المناهج واستشراف المستقبل

2

4

المدخل البٌئً

1

2

 -2مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال فى الفصل الدراسً):
المحاضرة

العملً /المٌدانً /التدرٌب التعاونً

أخرى

22

16

1

 -3تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم

 .7مقرر تقوٌم المناهج  605نهج
الكلٌة  :التربٌة
القسم :المناهج
أوالً) تحدٌد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر :تقوٌم المناهج
 -2الوحدات:

 605نهج

ساعتان

 -3الفصل الدراسً الذي سٌتم تقدٌم هذا المقرر فٌه :الثالث
 -4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

بناء المناهج وتطوٌرها – اتجاهات حدٌثة فى المناهج

 -5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت) ال ٌوجد
 -6مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمؤسسة التعلٌمٌة
ثانٌاً) األهداف
ثالثاً) وصف المقرر:
 -1الموضوعات المطلوب بحثها
عدد األسابٌع

الوحدات

الموضوع
بعض مصطلحات التقوٌم

1

2

النموذج فً التقوٌم التربوي

2

4

مداخل التقوٌم التربوي

2

4

معاٌٌر تقوٌم البرامج والمشروعات التعلٌمٌة

1

2

الهٌكل العام للدراسة التقوٌمٌة

1

2

تعرٌف بعض التصامٌم المستخدمة فً التقوٌم

2

4

تقوٌم عناصر العملٌة التعلٌمٌة

6

12

 -2مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال فى الفصل الدراسً):
المحاضرة

العملً /المٌدانً /التدرٌب التعاونً

أخرى

12

11

1

 -3تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم

 .2مقرر عام اختٌارى (ٌختار الطالب واحد من المقررات الخمسة التالٌة)
أ -مقرر إعداد المعلم وتدرٌبه  606نهج
الكلٌة  :التربٌة
القسم :المناهج
أوالً) تحدٌد المقرر والمعلومات العامة
-1رقم ورمز المقرر :إعداد المعلم وتدرٌبه  606نهج
 -2الوحدات :وحدتان

ساعتان

-3الفصل الدراسً الذي سٌتم تقدٌم هذا المقرر فٌه :الثالث
 -4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد
-5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد
 -6مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمؤسسة التعلٌمٌة
ثانٌاً) األهداف:
ٌهدف تدرٌس هذا المقرر إلى مساعدة الطالب على:
 معرفة األدوار المتعددة للمعلم.
 معرفة النظم المختلفة إلعداد المعلم وممٌزات وعٌوب كل منه.
 فهم المبادئ الرئٌسة لبرامج إعداد المعلم.
 معرفة مبررات وأهمٌة تدرٌب المعلم.
 معرفة أسالٌب النمو المعنً والعلمً للمعلم.
 معرفة االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌب المعلم.
 تقٌٌم نظم إعداد المعلم وتدرٌبه بالمملكة فً مجال التخصص.
 تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة لفئة ما من المعلمٌن.
 إعداد برنامج تدرٌبً لفئة معٌنة من المعلمٌن.
ثالثاً) وصف المقرر
 -1الموضوعات المطلوب بحثها
عدد االسابٌع

الوحدات

الموضوع

1

2

نظم إعداد المعلم و ممٌزات وعٌوب كل نظام

1

2

جوانب إعداد المعلم والدور الممٌز للتربٌة
المٌدانٌة

1

2

بعض االتجاهات الحدٌثة فً تدرٌب المعلم

3

6

بعض االتجاهات الحدٌثة فً إعداد المعلم

3

6

تدرٌب المعلم والمبررات وأسالٌب نموه

2

4

نماذج تصمٌم برامج تدرٌب المعلم

2

4

أسالٌب تحدٌد االحتٌاجات التدرٌبٌة للمعلم

2

4

األدوار المتعددة للمعلم

 -2مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال فى الفصل الدراسً):

المحاضرة

العملً /المٌدانً /التدرٌب التعاونً

أخرى

22

16

1

 -3تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم

ب -مقرر مناهج وبرامج ذوى االحتٌاجات الخاصة  607نهج
الكلٌة  :التربٌة
القسم :المناهج
أوالً) تحدٌد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر :مناهج وبرامج ذوى االحتٌاجات الخاصة  607نهج
 -2الوحدات :ساعتان
 -3الفصل الدراسً الذي سٌتم تقدٌم هذا المقرر فٌه:
 -4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)

 :ال ٌوجد

 -5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد
 -6مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمؤسسة التعلٌمٌة
ثانٌاً) األهداف :
ٌهدف تدرٌس هذا المقرر إلى مساعدة الطالب على:

-

-

معرفة مفهوم التربٌة الخاصة وأهدافها وتصنٌف ذوي االحتٌاجات الخاصة.
شرح أسس بناء مناهج وبرامج ذوي االحتٌاجات الخاصة.
معرفة دور األنشطة والوسائل التعلٌمٌة فً تعلٌم ذوي االحتٌاجات الخاصة.
معرفة طرق تدرٌس وبرامج ومناهج ذوي االحتٌاجات الخاصة.
معرفة االتجاهات التنظٌمٌة فً تعلٌم ذوي االحتٌاجات الخاصة.
شرح المداخل واالتجاهات الحدٌثة فً إعداد مناهج ذوي االحتٌاجات الخاصة.
معرفة دواعً تطوٌر مناهج ذوي االحتٌاجات الخاصة وكٌفٌة تطوٌرها.
إعداد بعض أدوات تقوٌم تعلم ذوي االحتٌاجات الخاصة.
إعداد أحد برامج فئة ما من ذوي االحتٌاجات الخاصة.

ثالثاً) وصف المقرر:
 -1الموضوعات المطلوب بحثها
عدد األسابٌع

الوحدات

الموضوع
مفهوم التربٌة الخاصة وتصنٌف ذوى االحتٌاجات الخاصة

2

4

أسس بناء مناهج وبرامج ذوى االحتٌاجات الخاصة

4

2

مكونات مناهج وبرامج ذوى االحتٌاجات الخاصة

3

6

المداخل الحدٌثة فً إعداد برامج ذوى االحتٌاجات الخاصة

3

6

تقوٌم وتطوٌر مناهج وبرامج ذوى االحتٌاجات الخاصة

3

6

 -2مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال فى الفصل الدراسً):
المحاضرة

العملً /المٌدانً /التدرٌب التعاونً

أخرى

22

16

1

 -3تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم

ج -مقرر المناهج الدراسٌة وقضاٌا المجتمع  602نهج
الكلٌة  :التربٌة
القسم:المناهج
أوالً) تحدٌد المقرر والمعلومات العامة
-1رقم ورمز المقرر 602 :نهج

"المناهج الدراسٌة وقضاٌا المجتمع "

 -2الوحدات :ســــــــــــاعتان
-3الفصل الدراسً الذي سٌتم تقدٌم هذا المقرر فٌه:
 -4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت)
-5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت)
 -6مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمؤسسة التعلٌمٌة

ثانٌاً) األهداف:
ٌهدف تدرٌس هذا المقرر إلى مساعدة الطالب على:

-

-

معرفة عالقة المناهج الدراسٌة بقضاٌا المجتمع ومشكالته.
معرفة أبعاد قضٌة المٌاه وكٌفٌة تناولها فً المناهج الدراسٌة.
معرفة أبعاد قضٌة التلوث البٌئً ودور المناهج الدراسٌة تجاهها.
معرفة أبعاد قضٌة التصحر ودور المناهج الدراسٌة تجاهها.
معرفة آثار إدمان المخدرات ودور المناهج فً مواجهتها.
معرفة أبعاد قضٌة التطرف الفكري ودور المناهج فً مواجهتها.
فهم األسالٌب المختلفة لتناول المناهج لقضاٌا المجتمع ومشكالته.
تطوٌر أحد المناهج الدراسٌة فً ضوء إحدى القضاٌا المجتمعٌة

ثالثاً) وصف المقرر

 -1الموضوعات المطلوب بحثها
عدد االسابٌع

الوحدات

الموضوع
المجتمع ومشكالته وقضاٌاه كأحد أسس بناء المنهج،
ودوره المجتمع تجاه هذه القضاٌا

2

4

تناول أهم القضاٌا والمشكالت المجتمعٌة بالمملكة
ودور المناهج تجاهها

6

12

مداخل تناول المناهج لقضاٌا المجتمع

2

4

نماذج تطبٌقٌه للكٌفٌة تناول المناهج لقضاٌا المجتمع

2

4

إعداد أدوات تقوٌم تعلم الطالب فٌما ٌختص بقضاٌا
المجتمع

3

6

 -2مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال فى الفصل الدراسً):
المحاضرة

العملً /المٌدانً /التدرٌب التعاونً

أخرى

22

16

1

 -3تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم

د -مقرر مناهج وبرامج تعلٌم الكبار  609نهج
الكلٌة :

التربٌة

القسم :المناهج
أوالً) تحدٌد المقرر والمعلومات العامة
-1رقم ورمز المقرر 609 :نهج ( برامج مناهج تعلٌم الكبار )
 -2الوحدات :ساعتان
-3الفصل الدراسً الذي سٌتم تقدٌم هذا المقرر فٌه:
 -4المتطلبات السابقة لهذا المقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد
-5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت) :ال ٌوجد
 -6مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمؤسسة التعلٌمٌة

ثانٌاً) األهداف:
ٌهدف تدرٌس هذا المقرر إلى مساعدة الطالب على:

 معرفة مفهوم تعلٌم الكبار ومجاالته. -تلخٌص أهمٌة تعلٌم الكبار.

-

-

معرفة أسس إعداد برامج تعلٌم الكبار وخطواتها.
إعداد أحد برامج تعلٌم الكبار .
تحدٌد احتٌاجات فئة ما من الكبار.
معرفة أهداف تعلٌم الكبار .
كفاٌات معلم الكبار.
أسالٌب تقوٌم تعلٌم الكبار.
بعض االتجاهات الحدٌثة فً مجال تعلٌم الكبار.
إعداد أحد برامج تعلٌم الكبار.

ثالثاً) وصف المقرر

 -1الموضوعات المطلوب بحثها
عدد االسابٌع

الوحدات

الموضوع
مفهوم تعلٌم الكبار ومجاالته

1

2

أسس إعداد برامج إعداد الكبار

1

2

إعداد برامج تعلٌم الكبار وتطوٌرها

2

4

أهداف تعلٌم الكبار

2

4

التعلٌم الذاتً وتطبٌقاته فً مجال تعلٌم الكبار

2

6

طرق واستراتٌجٌات تعلٌم الكبار

3

9

تقوٌم تعلٌم الكبار

2

4

كفاٌات معلم الكبار

2

4

 -2مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال فى الفصل الدراسً):
المحاضرة

العملً /المٌدانً /التدرٌب التعاونً أو االمتٌاز لطلبة التخصصات
الصحٌة

أخرى

12

11

1

 -3تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم

هـ -مقرر األصول الثقافٌة والفلسفٌة للتربٌة ( 671ترب)
المؤسسة التعلٌمٌة :جامعة القصٌم.
الكلٌة /القسم :كلٌة التربٌة /قسم أصول التربٌة
أ ) تحدٌد المقرر والمعلومات العامة
 -1اسم المقرر ورقمه :االصول الثقافٌة والفلسفٌة للتربٌة  671ترب
 -2الساعات المعتمدة:

ساعتان

 -3البرنامج أو البرامج التً ٌتم تقدٌم المقرر ضمنها
متطلب أساسى لطالب الماجستٌر فى التربٌة – قسم المناهج وطرق التدرٌس
 -4اسم عضو هٌئة التدرٌس المسئول عن تدرٌس المقرر :جمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس بقسم أصول التربٌة
 -5المستوى أو السنة التً سٌتم تقدٌم هذا المقر فٌه :الماجستٌر (الفصل الدراسى الثانى)
 -6المتطلبات المسبقة لهذا المقرر :ال ٌوجد
 -7المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر (إن وجدت) ال ٌوجد
 -2مكان تدرٌس المقرر :المقر الرئٌسً.
ب ) الغاٌة من المقرر
أن ٌكون الطالب ملما ً بطبٌعة عالقة كل من الثقافة و التغٌر الثقافى بالتربٌة ،مع اإللمام بمفهوم فلسفة التربٌة وأهمٌة
دراستها ،ووجهة نظر الفلسفات المختلفة نحو الطبٌعة واإلنسانٌة ،وطبٌعة المعرفة ،و أن ٌكون قادرا على مقارنة ونقد
المضامٌن التربوٌة فى الفلسفات المختلفة مبٌنا ً وجهة النظر اإلسالمٌة حٌالها.
ج ) األهداف
فً نهاٌة الفصل الدراسً سٌكون الطالب قادراً على:
 .1معرفة مفهوم الثقافة وعناصرها وأهمٌتها بالنسبة للفرد والمجتمع.
 .2إدراك عالقة التربٌة بالثقافة وعناصرها وخصائصها المختلفة.
 .3استنتاج طبٌعة التغٌر الثقافى.
 .4أدراك أهمٌة دراسة الثقافة بالنسبة للمعلم.
 .5معرفة مفهوم "الفلسفة ومفهوم "التربٌة" والعالقة بٌنهما.
 .6معرفة مفهوم فلسفة التربٌة وأهمٌة دراستها.
 .7مقارنة وجهة نظر بعض الفلسفات فى الطبٌعة اإلنسانٌة
 .2مقارنة وجهة نظر بعض الفلسفات فى قضٌة المعرفة
 .9نقد المضامٌن التربوٌة فى الفلسفة المثالٌة.
 .10نقد المضامٌن التربوٌة فى الفلسفة الطبٌعٌة.
 .11نقد للمضامٌن التربوٌة فى الفلسفة التجرٌبٌة
 .12معرفة دور الفلسفة اإلسالمٌة فى تصحٌح المضامٌن التربوٌة فى بعض الفلسفات
د) وصف المقرر:
 -1المواضٌع المطلوب بحثها وشمولها
عدد األسابٌع

ساعات االتصال

الموضوع
الثقافة والتربٌة :مفهوم الثقافة وعناصرها وخصائصها ووظائفها وفوائدها ومستوٌتها

2

4

التغٌر الثقافى

1

2

مفهوم فلسفة التربٌة وأهمٌة دراستها

2

4

الطبٌعة اإلنسانٌة من منظور الفلسفات المختلفة (المثالٌة ،الطبٌعٌة ،التجرٌبٌة ،اإلسالمٌة)

3

6

قضٌة المعرفة من منظور بعض الفلسفات (المثالٌة ،الطبٌعٌة ،التجرٌبٌة ،اإلسالمٌة)

3

6

دراسة نقدٌة للمضامٌن التربوٌة فى بعض الفلسفات (المثالٌة ،الطبٌعٌة ،التجرٌبٌة)

2

4

المضامٌن التربوٌة فى بعض الفلسفات من المنظور اإلسالمى

2

4

 -2مكونات المقرر (مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً):
المحاضرة

الدروس الخاصة  /العملً

أخرى

22

ال ٌوجد

2

-3دراسة إضافة خاصة /ساعات تعلم متوقعة من الطلبة فً األسبوع (المطلوب هنا المعدل المتوقع للفصل الدراسً ولٌس
المتطلبات المحددة فً كل أسبوع):
 30ساعة فً الفصل الدراسً
 -4تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم

 مقرر اتجاهات حدٌثة فى طرق التدرٌس العامة  620نهج
الكلٌة :التربٌة
القسم :المناهج وطرق التدرٌس
اوالً) تحدٌد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر:
 -2الوحدات 3 :ساعات
 – 3الفصل الدراسً الذي سٌتم تقدٌم هذا المقرر فٌه :الثانً
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :بناء المناهج وتطوٌرها
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر(إن وجدت):
 – 6مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمؤسسة التعلٌمٌة:
ثانيا ) األهداف:
ٌهدف تدرٌس المقرر إلى مساعدة الطالب على:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

معرفة أسس نظرٌة بٌاجٌه فً علم النفس المعرفً وتطبٌقاتها فً التدرٌس.
معرفة استراتٌجٌات ما وراء المعرفة وتطبٌقاتها فً التدرٌس.
معرفة أسس التعلم النشط واستراتٌجٌاته التدرٌسٌة.
معرفة نظرٌة الذكاءات المتعددة وتطبٌقاتها فً التدرٌس.
معرفة بعض استراتٌجٌات التدرٌس الحدٌثة.
إعداد دروس وفقا ً الستراتٌجٌات وطرق التدرٌس المختلفة.
التخطٌط لتدرٌس وحدة كاملة وفقا ً لعدد من طرق واستراتٌجٌات التدرٌس

ثالثا ) وصف المقرر:

 – 1المواضٌع المطلوب بحثها
عدد األسابٌع

الوحدات

الموضوع
 -1النظرٌة البنائٌة وتطبٌقاتها التربوٌة

9

3

 -2استراتٌجٌات ما وراء المعرفة

6

3

 -3نظرٌة الذكاءات المتعددة وتطبٌقاتها التربوٌة

9

3

 -4التعلم النشط واستراتٌجٌاته

9

3

 -5استخدام التكنولوجٌا فى التدرٌس

9

3

 – 2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً):
المحاضرة

العملً  /المٌدانً  /التدرٌب التعاونً

أخرى

39

5

1

 – 3تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم

 مقرر حلقة بحث فى مناهج وطرق التدرٌس العامة  621نهج
الكلٌة :التربٌة
القسم :المناهج وطرق التدرٌس
اوالً) تحدٌد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر :حلقة بحث فى مناهج وطرق التدرٌس العامة  621نهج
 -2الوحدات 3 :ساعات
 – 3الفصل الدراسً الذي سٌتم تقدٌم هذا المقرر فٌه :الثانً
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :مناهج البحث فً التربٌة.
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر(إن وجدت)
 – 6مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمؤسسة التعلٌمٌة:
ثانٌا ً ) األهداف:
ٌهدف تدرٌس المقرر إلى مساعدة الطالب على:

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-2

معرفة مكونات خطة البحث فً مجال المناهج وطرق التدرٌس.
إعداد خطة بحث فً مجال المناهج وطرق التدرٌس.
معرفة أهمٌة الدراسات السابقة فً مجال المناهج وطرق التدرٌس.
معرفة معاٌٌر البحث التربوي الجٌد.
تلخٌص أحد البحوث فً مجال المناهج ونقده.
عرض البحوث السابقة المرتبطة بموضوع بحث ما وتوضٌح مدى االستفادة منها.
نقد مناهج البحث المستخدمة فً بعض بحوث المناهج من حٌث مدى مناسبتها وكٌفٌة استخدامها.
معرفة أسس كتابة البحوث العلمٌة فً مجال المناهج.

ثالثا ً ) وصف المقرر:
 – 1المواضٌع المطلوب بحثها
عدد األسابٌع

الوحدات

الموضوع
 -1مكونات خطة البحث فً مجال المناهج

4

12

 -2الدراسات السابقة وكٌفٌة عرضها

2

6

 -3معاٌٌر البحث التربوي الجٌد

2

6

 -4أسس اختٌار مناهج البحث

1

3

 -5إعداد أدوات البحث فً مجال المناهج

3

9

 -6كتابة التقرٌر العلمً للبحوث فً المناهج

3

9

 – 2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً):
المحاضرة

العملً  /المٌدانً  /التدرٌب التعاونً

أخرى

22

16

1

 – 3تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم

 مقرر قراءات فى مناهج وطرق التدرٌس العامة  622نهج
الكلٌة :التربٌة
القسم :المناهج وطرق التدرٌس
اوالً) تحدٌد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر :قراءات فى مناهج وطرق التدرٌس العامة  622نهج
 -2الوحدات :ساعتان
 – 3الفصل الدراسً الذي سٌتم تقدٌم هذا المقرر فٌه" :الثالث"
 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :مناهج البحث – بناء المناهج وتطوٌرها – المناهج الدراسٌة وتقنٌات
التعلٌم  -اتجاهات حدٌثة للبحث فى المناهج – اتجاهات حدٌثة فى طرق تدرٌس التخصص – حلقة بحث فى مناهج
التخصص
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر(إن وجدت) :قضاٌا ومشكالت فى مناهج التخصص -تقوٌم المناهج .
 – 6مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمؤسسة التعلٌمٌة:

ثانٌا ً ) األهداف:
ٌهدف تدرٌس المقرر إلى مساعدة الطالب على:
 -1تلخٌص ونقد بعض البحوث فً مجال المناهج وطرق التدرٌس.
 -2معرفة أبرز االتجاهات الحدٌثة فً مجال المناهج وطرق التدرٌس.
 -3استخالص أهم مالمح االتجاهات الحدٌثة فً مجال المناهج وطرق التدرٌس من خالل عدد من البحوث والدراسات.
 -4تحلٌل وتقٌٌم أحد المقررات الدراسٌة فً ضوء أحد االتجاهات الحدٌثة فً مجال المناهج.
 -5إعداد تصور مبدئً ألحد المناهج الدراسٌة فً ضوء أحد االتجاهات الحدٌثة.
 -6معرفة أهم المصطلحات باللغة اإلنجلٌزٌة فً مجال المناهج.
-7ترجمة أحد البحوث باللغة اإلنجلٌزٌة فً مجال المناهج وطرق التدرٌس.

 – 1المواضٌع المطلوب بحثها
عدد األسابٌع

الوحدات

الموضوع
 -1بعض االتجاهات الحدٌثة فً مجال المناهج

3

6

 -2تحلٌل المحتوى واستخداماته فً تقٌٌم المناهج

3

6

 -3أهم المصطلحات المستخدمة فً مجال المناهج باللغة اإلنجلٌزٌة.

2

4

 -4تطوٌر إحدى الوحدات الدراسٌة أو منهج ما

4

2

 -5التدرٌب على ترجمة أحد البحوث باللغة اإلنجلٌزٌة

3

6

 – 2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً):
المحاضرة

العملً  /المٌدانً  /التدرٌب التعاونً

أخرى

24

5

1

 – 3تطوٌر نتائج التعلم فً نطاقات أو مجاالت التعلم

 مقرر قضاٌا ومشكالت فى مناهج وطرق التدرٌس العامة  623نهج
الكلٌة :التربٌة
القسم :المناهج وطرق التدرٌس
اوالً) تحدٌد المقرر والمعلومات العامة
 -1رقم ورمز المقرر :قضاٌا ومشكالت فى مناهج وطرق التدرٌس العامة  623نهج
 -2الوحدات 3 :ساعات
 – 3الفصل الدراسً الذي سٌتم تقدٌم هذا المقرر فٌه :الثالث

 – 4المتطلبات السابقة لهذا المقرر(إن وجدت) :مناهج البحث فى المناهج وطرق التدرٌس – بناء المناهج وتطوٌرها –
المناهج الدراسٌة وتقنٌات التعلٌم  -اتجاهات حدٌثة للبحث فى المناهج – اتجاهات حدٌثة فى طرق تدرٌس التخصص –
حلقة بحث فى مناهج التخصص
 – 5المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر(إن وجدت) :قراءات فى مناهج التخصص -تقوٌم المناهج
 – 6مكان تدرٌس المقرر إن لم ٌكن فً المقر الرئٌسً للمؤسسة التعلٌمٌة:

ثانٌا ً ) األهداف:

ٌهدف تدرٌس المقرر إلى مساعدة الطالب على:
-1معرفة بعض القضاٌا المتعلقة بنواتج التعلم وقٌاس مخرجاته.
 -2معرفة بعض المشكالت المتعلقة بتعلٌم الفائقٌن 3
 معرفة بعض القضاٌا والمشكالت المتعلقة بالمنهج المستتر. -4معرفة بعض القضاٌا المتعلقة باألنشطة الصفٌة والالصفٌة.
 -5معرفة بعض القضاٌا والمشكالت المتعلقة بتقوٌم المناهج.
 -6اقتراح حلول لمشكالت أحد المناهج الدراسٌة المطورة.

 -7رصد بعض التجارب العالمٌة فً مجال المناهج واالستفادة منها فً مواجهة بعض مشكالت المناهج فً المملكة العربٌة السعودٌة.

ثالثا ً ) وصف المقرر:
 – 1المواضٌع المطلوب بحثها
الموضوع
-

نواتج التعلم وقٌاس مخرجاته
تعلٌم الفائقٌن
المنهج المستتر
األنشطة الصفٌة والالصفٌة
التجارب العالمٌة فً مجال المناهج واالستفادة منها فً مواجهة بعض مشكالت
المناهج فً المملكة العربٌة السعودٌة.

عدد األسابٌع

الوحدات

3

9

2

6

2

6

3

9

5

15

 – 2مكونات المقرر(مجموع ساعات االتصال فً الفصل الدراسً):
المحاضرة
22

العملً /المٌدانً /التدرٌب التعاونً أو االمتٌاز لطلبة التخصصات الصحٌة
19

أخرى
2

