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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

الساعات . 1

 المعتمدة:

 

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √ إجباري  ب.

 : يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الثالث

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 اليوجد

 

 )إن وجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 اليوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %80 24 المحاضرات التقليدية 1

 %5 1.5 التعليم المدمج  2

 %7 2  اإللكترونيالتعليم  3

 %5 1.5  عن بعدالتعليم  4

 %3 1  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 24 محاضرات 1

 2 إستوديوأو معمل  2

 2 إضافيةدروس  3

 2 )تذكر(ى أخر 4

 30 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 .(طريقة مجردة أو مدمجة من خالل مقرر دراسيباتجاهات تعليم التفكير )التعرف ب
  الهدف الرئيس للمقرر. 2

بعض و (سييييييييمجردة أو مدمجة من خالل مقرر دراطريقة باتجاهات تعليم التفكير )تتعرف الطالبة على 

   .لطفولة المبكرةفي مرحلة ا وبرامج تعليم التفكير في تنمية التفكير استراتيجياتالتفكير وأدوات قياس 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  رفة والفهمالمع 1

 ع1.1 الطالبة على حقائق و مبادئ وقوانين التفكير وتنمية مهاراتهتتعرف  1.1

 1.2ع تتعرف علي احدث أساليب وبرامج تنمية التفكير 1.2

  المهارات 2

 م2.3 تحلل المحتوي للتعرف علي مهارات التفكير ومهارات حل المشكالت 2.1

 م4.1 وبرامج تعليم التفكير في تنمية التفكير استراتيجياتتوظف  2.2
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 م4.2 .لتنمية مهارات التفكير للطفلللبحث عن أنشطة  لإلنترنتاستخدام الطالبة  2.3

  القيم 3

 ق3.3 العمل الموكل إليها وانجازه فيتحمل المسئولية  3.1
 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 4  .التفكير ومهارات التفكيرتعريف التفكير، وأهميته، وخصائصه، والفرق بين  1

 2 .مراحل النمو العقلي عند بياجيه 2

3 
التفكير الحدسييييييي ت ماهيته، وتعريفه، وطبيعته، وخصييييييائصييييييه، وأنماطه، وافتراضيييييياته، وأهمية 

  .مهاراته(
4 

4 
شيييكاله، التفكير االسيييتداللي، ومتى ي هر هذا النوع من التفكير، وخصيييائك التفكير االسيييتداللي، وأ

 وخطواته، وأنماطه.
4 

 4 ، وخصائصه، وأشكاله، وخطواته، وأنماطه.المنطقيالتفكير  5

 4 التفكير الناقد، ومفهومه، ومعاييره، ومكوناته، ومهاراته. 6

 4 .العوامل المؤثرة( –حله مرا –هاراته م –تتعريفه  التفكير االبداعي 7

8 
جيات استراتي - راحل حل المشكلةم - وتعريفهمفهوم حل المشكلة  - حل المشكالت تمفهوم المشكلة

 .حل المشكلة(
4 

 30 المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 رفة والفهمالمع 1.0

الطيييالبييية على حقيييائق و مبيييادئ وقوانين تتعرف  1.1

 1.1 التفكير وتنمية مهاراته

بة على حقائق  طال تتعرف ال

و مباااادق وقوانين التفكير 

 وتنمية مهاراته

 تتعرف علي احدث أساليب وبرامج تنمية التفكير 1.2
1.2 

تتعرف علي احدث أساااااليب 

 وبرامج تنمية التفكير

 المهارات 2.0

تحليييل المحتوي للتعرف علي مهيييارات التفكير  2.1

 2.1 ومهارات حل المشكالت

تحلل المحتوي للتعرف علي 

مهاااارات التفكير ومهاااارات 

 حل المشكالت

2.2 
وبرامج تعليم التفكير في  اسييييييتراتيجيييياتتوظف 

 تنمية التفكير
2.2 

 اسااااااااتااراتاايااجاايااااتتااو ااف 

لتفكير في  وبرامج تعليم ا

 تنمية التفكير

لتنمية للبحث عن أنشطة  لإلنترنتاستخدام الطالبة  2.3

 .مهارات التفكير للطفل
  

 قيمال 3.0

 العمل الموكل إليها وانجازه فيتحمل المسئولية  3.1
3.1 

تحمل المساااااافولية في العمل 

 الموكل إليها وانجازه

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %60 17 االختبار النهائي 1
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 األسبوع الرابع النصفياختبار  2

 %20 مستمر تكليفات فردية  5

 عملي 40نظري+  60  االجمالي 6
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 
 3 .ساعات أسبوعيا تخطر بها الطالبات  

 استقبال الطالبات وتقديم الدعم أثناء الساعات المكتبية. 

  التواصل عن طريق البريد االلكتروني أو الجوال أو موقع عضو هيئة التدريس. 

 االجتماعات الدورية للمرشد األكاديمي 

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

 للمقرر المرجع الرئيس

دار  (. مهارات  التفكير وأساليب التعلم، الرياض:2019سالم علي  الغرايبة )
 الزهراء

 

 المساندةالمراجع 
(. تنمية القدرات العقلية، 2007سههههههههير كامو ارمد وبظرب را ) بظرب )

 الرياض: دار الزهراء

 اإللكترونيةالمصادر 
 دار المنظومة 

 المكتبة السعودية الرقمية

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 اعات للعرضق –قاعد للطالبات م –قاعة المحاضرات  إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 التقنية التجهيزات
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات(

 لسبورة الذكية ا –جهاز البروجيكتور للعرض 

 تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
جالت علمية دورية م -ونية. مواقع الكتر -انترنت  -جهاز كمبيوتر محمول 

. 
 

 

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيالتطرق  ونالمقيم مجاالت التقويم

 فعالية التدريس
 االستتتتتتتتتعا ة ئة تتتتتتتتال يي ة التدريس ال ي 

  قاموا بتدريس املقرر م  قبل 

 استبا ة تقييم املقرر 
  التحليل اإلحصائي لدرجات

 -الطالبات وتفسري  تائجها 
 استطالةات رأى الطالبات
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 يمقيالتطرق  ونالمقيم مجاالت التقويم

 غري مباشر

 مباشر مشرفة القسم. التقرير السنوي

 مباشر خارجي ت  تائج تعلم املتعلمنيإشراف   تائج تعلم املتعلمني

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيفة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 قسم رياض األطفال  كلية التربية  جامعة المجمعة  جهة االعتماد

 ( 17مجلس قسم الجلسة ت رقم الجلسة

 ه 1442/  4 /21 تاريخ الجلسة

 


