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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى x متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري x  إجباري ب.

ة األول سن يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 أولى

 

 ال يوجد وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 ال ينطبق وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 45 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم أو  4

    أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 45 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

 45 اإلجمالي 
 



 
4 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 وصف العام للمقرر:ال .1

 يتضمن المقرر مهارات التعلم والتفكير والبحث.   

  الهدف الرئيس للمقرر .2

 الخاصة:األهداف من خالل الطالب، التعلم والتفكير والبحث لدى  يهدف هذا المقرر إلى تنمية مهارات

 يكون قادر على:أن  -إذن هللاب –عد االنتهاء من دراسة هذا المقرر ب يتوقع من الطالب

 رف مفهوم التفكير، اإلبداع، الذاكرة.يع 

 عرف مفهوم تنمية مهارات التفكير.ي 

 فرق بين التفكير وتنمية مهارات التفكير.ي 

  وضح أهم خصائص تنمية مهارات التفكير.ي 

 هارات التفكير.بين مكونات تنمية مي 

 وضح أهمية التفكير في حياتنا.ي 

 بين دور كل من المعلمة والمتعلمة لتنمية مهارات التفكير.ي 

 واالبتكار. واإلبداعبين الفرق بين التفكير ي 

 وضح بالشرح تصنيف بلوم لألهداف التربوية.ي 

 ذكر أنواع التفكير.ي 

 عرف التفكير األساسي.ي 

 ذكر مهارات التفكير األساسي.ي 

 اإلبداعيعرف التفكير ي. 

 اإلبداعيعدد مهارات التفكير ي . 

 من مجال التخصص. اإلبداعيعطي أمثلة علي كل نوع من مهارات التفكير ي 

 بين مدلول التفكير العلمي، التفكير المركب، التفكير فوق المعرفي.ي 

 تقاربيالو تباعديال بين الفرق بين التفكير المعرفي وفوق المعرفي، التفكيري. 

 بمشكلة وكيفية حلها. اإلحساسشرح خطوات ي 

 بين أسلوب حل المشكالت من خالل مشكلة في مجال التخصص.ي 

 عن نظرية القبعات الست لديبونو. هذكر ما تعرفي 

 وضح نظرية الكورت يCORT .في التفكير 

 العصف الذهني  إستراتيجيةوضح ي 

 العصف الذهني في مجال التخصص. إستراتيجيةبين كيفية تطبيق ي 

 وضح األساليب المتبعة لقياس اإلبداعي 
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

بالتفكير )التفكير، مفهوم تنمية  1.1 ، اإلبداع، مهارات التفكيرالتعرف علي بعض المفاهيم المرتبطة 

 االبتكار

 

  التعرف علي أنواع التفكير المتعدد 1.2

  .علي كيفية توظيف أنواع التفكير في العملية التعليميةالتعرف  1.3

  .التعرف علي بعض نظريات التفكير 1.4

  المهارات 2

  بطريقة صحيحة  مهارات التفكيريطبق  2.1

  في حياته اليومية.ستخدم مهارات التفكير ت 2.2

  جمع معلومات نظرية عن التفكير وتنمية مهارات التفكير من خالل االنترنت 2.3

   

  القيم 3

  يلتزم بالتعلم الذاتي في تنمية شخصيته  3.1

   .يتمسك بالتفكير السليم في جميع المواقف التي تواجه 3.2
 

  المقرر موضوعاتج. 
 

 ساعات التدريس األسابيععدد  قائمة الموضوعات

ير وتنمية مهارات مفهوم التفكير، اإلبداع، الذاكرة، تنمية مهارات التفكير، الفرق بين التفك 
همية ، مكونات تنمية مهارات التفكير، أرالتفكيالتفكير، أهم خصائص تنمية مهارات 

لفرق بين التفكير في حياتنا، دور كل من المعلمة والمتعلمة لتنمية مهارات التفكير، ا
 واالبتكار، توضح بالشرح تصنيف بلوم لألهداف التربوية واإلبداعالتفكير 

2 6 

،  مهارات عياإلبداأنواع التفكير،  التفكير األساسي، مهارات التفكير األساسي ، التفكير 
 تخصص.من مجال ال اإلبداعي، أمثلة علي كل نوع من مهارات التفكير اإلبداعيالتفكير 

2 6 

تفكير المعرفي مدلول التفكير العلمي، التفكير المركب، التفكير فوق المعرفي، الفرق بين ال
 ألتقاربي و ألتباعديفوق المعرفي، التفكير  و

2 6 

 بمشكلة وكيفية حلها، اإلحساسمدلول أسلوب حل المشكالت بطريقة علمية، خطوات 
 التدرب على  أسلوب حل المشكالت من خالل مشكلة في مجال التخصص.

2 6 

 6 2 نظرية القبعات الست لديبونو.
 6 2 في التفكير. CORTنظرية الكورت 
 6 2 األساليب المتبعة لقياس اإلبداع،  العصف الذهني

 3 1 مراجعة شاملة للمقرر
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 

التعرف علي بعض المفااااهيم المرتبطاااة باااالتفكير  1.1

تنمياااة مهاااارات التفكير، اإلباااداع، )التفكير، مفهوم 

التعليم  –حاضرات الم االبتكار

 – المناقشات –التعاوني

 واجبات-بحوث

 التعرف علي أنواع التفكير المتعدد 1.2 والواجباتاالختبارات 

 علي كيفية توظيف أنواع التفكير في العمليةالتعرف  1.3

 .التعليمية

 .التعرف علي بعض نظريات التفكير 1.4
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المهارات 2.0

الااتااعاالااياام  –حااااضااااااارات الااماا بطريقة صحيحة  مهارات التفكيريطبق  2.1

 -العصاااااف الذهني –التعاوني 

ناقشاااات الم –العمل الجماعي  

 واجبات-بحوث –

 الواجبات االختبارات و
 ستخدم مهارات التفكير في حياته اليومية.ت 2.2

ية  2.3 هارات جمع معلومات نظرية عن التفكير وتنم م

 التفكير من خالل االنترنت

    

 القيم 3.0

 يلتزم بالتعلم الذاتي في تنمية شخصيته  3.1

  المناقشات الفردية والجماعية.

الفردي التقويم الجمااااعي و

الااعاارو  –ماانااااقشااااااااااتلاالاا

 التقديمية

 ه يتمسك بالتفكير السليم في جميع المواقف التي تواج 3.2

…  

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %10 مستمر تدريبات(، بحوث –أعمال فردية )تمارين  1

 %10 مستمر عمل جماعي )بحث ( 2

 %20 7 األول الشهرياالختبار  3

 %20 13 الثاني الشهرياالختبار  4

 %40 نهاية الفصل االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعر   شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

  والواجبات والبحوثالتكليفات علي الطالب أثناء اشراف أستاذ المقرر . 

 ساعتان أسبوعيا( من قبل أستاذ المقرر. الساعات المكتبية المخصصة( 

 البالك بورد.مع الطالب عبر المقرر  تواصل أستاذ  

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

 للمقرر المرجع الرئيس
ة السابعة ، شركة خبراء التربية ، م الطبع 2018- 1439مهارات التعليم والتفكير والبحث 

 الريا . 

 المساندةالمراجع 

ف خياط، التفكير بطريقة القبعات الست، ترجمة عبد اللطي(: تحسين 2002إدوار ديبونو )

 .عمان: دار اإلعالم

، 1ة، ط(: تدريس مهارات التفكير، مع مئات األمثلة التطبيقي2003جودت أحمد سعادة )•

 .األردن، عمان: الشروق

 .المعارف (: تنمية اإلبداع منهجيته وتطبيقه، القاهرة: دار1983زين درويش العابدين )•

لتفكير، مهارة في ا 100(: دليل مهارات التفكير 2002الناصر فخرو، وثائر حسين ) عبد•

 .، عمان: جهينة للنشر والتوزيع1ط

رة للنشر (: تنمية قدرات التفكير اإلبداعي، عمان: دار المسي2001محمد حمد الطي طي )•

 .والتوزيع والطباعة

: دار المسيرة ل تنمية التفكير، عمان(: تكنولوجيا التعليم من أج2002محمد محمود الحيلة )•

 .للنشر والتوزيع والطباعة

لطباعة ل(: تربية المتميزين والموهوبين، عمان: دار الفكر 2000ناديا هايل السرور )•

 .والنشر والتوزيع

 طباعة والنشر(: تعليم التفكير للمرحلة األساسية، عمان: دار الفكر لل2001نايفة قطامي )•

  .لمكتبة الرقميةا اإللكترونيةالمصادر 
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 يتم وضع المحاضرات في صيغة عرو  تقديمية على نظام البالك بورد.  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق

)القاعات الدراسية، المختبرات، قاعات العر ، 

 قاعات المحاكاة ... إلخ(

 المكتبة–الدراسية القاعات 

  طالبا 3 -25عدد المقاعد من 

 التجهيزات التقنية

)جهاز عر  البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 كية السبورة الذ –جهاز عر  

 ال يوجد  )تبعاً لطبيعة التخصص( أخرى تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

  ة(مباشراستبانة) الطلبة  تقييم جودة المقرر

  ة(والمالحظة مباشرالمتابعة واستبانات) وأستاذ المقررلجنة الخطط  مفردات المقررات 

 مباشر  مجلس القسم  تقارير المقررات 

 استبانات والمالحظة لقسما-الطلبة –أعضاء هيئة التدريس  مصادر التعلم

 وغير مباشرمباشر  لقسما-الطلبة –أعضاء هيئة التدريس  االختبارات 
 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 هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 اعتماد التوصيف . ح

 مجلس قسم إدارة األعمال  جهة االعتماد

 15 رقم الجلسة

 ـــــــه1442-06- 26 تاريخ الجلسة

 


