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 : عنه بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة أ( التعريف
 EDU321 املقرر:رمز  ....اسرتاتيجيات التدريس.......... املقرر: اسم- 1 .1
 ( .......... 2.......)  الساعات املعتمدة:  عدد- 2 .2
  كل برامج  الكلية  ملقرر الدراسي. أو الربامج الذي يقدم ضمنه ا الربنامج- 3 .3
 .................................................اللغة العربية........................  .5 لغة تدريس املقرر:  – 4 .4
   سنحد. حممود جابر  اسم منسق املقرر الدراسي: - 5 .6
 .....................السادس.. السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: -6 .7
 ......................................................علم النفس الرتبوى املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:- 7 .8
 .............................................................املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: - 8 .9

 ............... (ال تنطبق .)موقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة التعليمية: - 9
 التدريس اسلوب – 10
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  ( األهداف:ب

 هذا املقرر: ماهو اهلدف األساسي من-1
 .إكساب الطالبات املعرفة األساسية بالتدريس كمهنة ومراحله من ختطيط الدروس وتنفيذها وتقوميها

 .  الدراسي ........ املقرروحتسني صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير -2

 االستفادة من مواقع االنرتنت اليت هلا عالقة باملقرر  -

 وفعاليات السبورة )التفاعلية(الذكية power pointرض أسلوب الع  التدريس باستخدام
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 : الدراسيج( توصيف المقرر 
 
 تناولها: التي سيتمالموضوعات -1

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس

اسرتاتيجية -مدخل التدريس -أسلوب التدريس-طريقة التدريس -التعلم -التعليم-مفهوم التدريس 
 ذج التدريس ـ منظومة التدريسمنو  -التدريس

1 2 

 املعلم أدواره وكفايته ومهنة التدريس، مهنة التدريس علم وفن وأمهيتها للمجتمع 
املعايري املهنية للمعلمني اجلدد يف اململكة العربية السعودية ، أخالقيات مهنة التدريس، مكانة 

 الجتاه حنو مهنة التدريس.ااملعلم والعلماء يف اإلسالم، 

1 2 

مهارات ومراحل التدريس ـ مهارات التخطيط للتدريس .)معايري التخطيط الناجح ـ مهارات التخطيط من  
صياغة األهداف وأمهيتها ،حتديد الطرق والوسائل التعليمية املناسبة.....ـ مستويات التخطيط للتدريس ـ 

رات هتيئة غرفة الصف ـ مهارة أمهية التخطيط للتدريس.....(   ـ مهارات تنفيذ عملية التدريس .) مها
الشرح ـ مهارة طرح األسئلة ـ مهارة استخدام الوسائل ـ مهارة استثارة الدافعية ـ مهارة ضبط وإدارة الصف  

 مهارات تقومي نتاجات التدريس .)املفهوم ـ األمهية ـ الشروط ـ األدوات ـاملراحل....( 

4 8 

 معايري اختيار اسرتاتيجيات التدريس 
ت طرائق واسرتاتيجيات التدريس: )عيوهبا ـ مزاياها ـ كيف ميكن حتسينها ـ اخلطوات ـ مناذج تطبيقية تصنيفا
  ـ املناقشة  والعصف الذهين 2 -ـ احملاضرة  1( 

3 6 

 6 3 ـ التعلم باالستقصاء7ـ التعلم باالكتشاف 6ـ التعلم التعاوين   5
 ط الذهنية.اخلرائ -10ـ خرائط املفاهيم  9حل املشكالت   -8
 

3 6 

 
  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 
 المختبر فصول دراسية المحاضرة

عملي/ميداني/      
 تدريبي

 االجمالي أخرى

 ..26.......... ...ال يوجد.. ...ال يوجد.. ...ال يوجد.. ...ال يوجد.. .........2... ساعات التدريس

 26 ............ ............ ............ ............ ........2.... عات المعتمدةالسا



 

 
 8من  4الصفحة 

 
 

 ..ال يوجد... ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيا   / ساعات دراسة خاصة إضافية-3

 
 
 
واستراتيجيات متها مع طرق التقويم الوطني للمؤهالت ومالئ باإلطارمخرجات التعلم المستهدفة وفقا لمجاالت التعلم  – 4

 التدريس.
 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المعارف 1.0

 تحريرية.ختبارات الاال املناقشة. يم األساسية يف التدريسدد املفاهحي 1.1

 االختبارات الشفهية. العصف الذهين. ذكر أمهية مهنة التدريس للمجتمعي 1.2

 االختبارات التحريرية. احملاضرة. عدد عناصر منظومة التدريس.ي 1.3

 عرض تقدميى المعدلةاحملاضرة  ذكر أهم مهارات ختطيط التدريس وتقوميهي 1.4

  -أوراق العمل ورش العمل. دد مهارات تنفيذ التدريس وتقوميه .حي 1.5

 حتضري دروس التعلم التعاوين. عدد معايري اختيار اسرتاتيجيات التدريسي 1.6

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: المهارات المعرفية 2.0

 -اوراق العمل التعلم التعاوىن لل مهارات ختطيط الدروس اليومية.حي  2.1

 أسئلة شفهية املناقشة. التدريس . ستنتج عناصر منظومة ي  2.2

 أسئلة شفهية العصف الذهين. لل مهارات تنفيذ الدرس.حي  2.3

 إعداد اختبارات العصف الذهين. صنف أساليب وأدوات تقومي نواتج العملية التعليمية.ي  2.4

 كتابة تقرير املناقشة. ستنبط أمهية اعداد املعلم ومنوه املهين.ي  2.5

 أسئلة شفهية-اوراق العمل العصف الذهين.  اسرتاتيجيات التدريس من حي  مراحل استخدامها يف املواقف التدريسيةقارن بنيي 2.6

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

 املالحظة يف أداء  املهام  التعلم التعاوين. تحلي بالقيم األخالقية واملهنية للمعلم.ي 3.1

 املالحظة يف أداء  املهام  التعلم التعاوين. كتسب مهارات التواصل والتفاعل االجتماعي مع اآلخرين.ي 3.2



 

 
 8من  5الصفحة 

 الوطني للمؤهالت اإلطارمجاالت  
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر(التعلم المستهدفة  )مخرجات

 املالحظة يف أداء  املهام  التعلم التعاوين. ارس دداب اوحوار واالستما  للرأي اآلخر.مي 3.3

 حب  فردى الذايتالتعلم  الصعبة. تحمل مسؤولية التعلم ومواجهة املواقفي 3.4

تحلى بسمات املعلمة الناجحة الالزمة الستخدام اسرتاتيجيات التدريس ي 3.5
 بفاعلية

 مالحظة يف أداء  املهام  

3.6    

 في نهاية دراسة المقرر يستطيع كل طالب أن: مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

 حب  فردى التعلم الذاتى علي املواقع املختلفة بالشبكة العنكبوتية. اتيذاا حبثيبح   4.1

 تقييم الدور يف املهام التعلم التعاوين. مهارات التواصل مع األقران يف جمموعات العمل.يطبق  4.2

مهارات التعلم التعاوين واملشاركة بفاعلية يف اجناز املهام واألنشطة يطبق  4.3
 املتنوعة.

 املالحظة تعاوين.التعلم ال

 المهارات النفس حركية 5.0
   ال يوجد 5.1

  
 
 خالل الفصل الدراسي تقويم الطالبمهام  ل. جدو 5
 

 النسبة  األسبوع مهمة التقويم 
 من التقويم النهائي

1 
 

 درجة 60 15      ل الدراسي األولاالختبار التحريري يف هناية الفص

2 
 

 درجة 15  9        اختبار أعمال السنة

3 
 

       متوسط الدرجات أسبوعيا    املشاركة يف املناقشات وورش العمل والعمل التعاوين
(10) 

4 
 

       متوسط الدرجات أسبوعيا   التكليفات واألنشطة البحثية
(15) 
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 للطالب واالرشاد األكاديميالدعم  د.
 التواصل يف اثناء الساعات املكتبية-

 صل عرب الربيد اإللكرتوىنالتوا-

  التواصل عرب موقع استاذة املقرر-
 

 هـ   مصادر التعلم 
 الكتب املقررة املطلوبة:-1

 (:مهارات التدريس )رؤية يف تنفيذ التدريس( ، عامل الكتب، القاهرة2001حسن حسني زيتون )-1
،  مركز التدريب وخدمة اجملتمع بكلية املعلمني جامعة امللك سعود ،2،ط  اسرتاتيجيات التدريس الفعالم( :  2009هشام بركات بشري حسني)-2

  الرياض
 .، عمان: ديبونو للطباعة والنشر والتوزيعاسرتاتيجيات التدريس يف القرن اوحادي والعشرين(: 2009ذوقان عبيدات، وسهيلة أبو السميد )-3

 املراجع الرئيسة:-2
 ( 2006طارق السويدان :)دار اإلبدا  الفكري.بداعيالتدريب والتدريس اإل ، 
 ( 2005جابر عبد اوحميد جابر :)القاهرة: دار الفكر العريب.التدريس والتعلم: األسس النظرية ـ االسرتاتيجيات والفاعلية ، 
 

  هبا:يوصى  واملراجع اليتالكتب -3
  ( 2005سعيد حممد السعيد، وأبو السعود حممد أمحد :)الرتبوية، عمان: دار الفكر بيقاهتاطرق التدريس العامة ختطيطها وتط 
 

 املراجع اإللكرتونية، مواقع اإلنرتنت...اخل:-4
 /http://www.tadres-misr.comاجلمعية املصرية  للمناهج. 

  uqu.edu.sa/page/ar/137192جامعة ام القرى
 Science direct  
 
 ...............................ال يوجد..............................أخرى:مواد تعليمية -5

 
 المرافق الالزمة: و.
 املباين:-1
  طالبة. 50قاعة درس تسع حوايل 
  مقعد داخل القاعة. 50عدد 
 السبورة التفاعلية 
 مصادر اوحاسب اآليل:-2
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 .كمبيوتر حممول 
  جهازData show Projector 
 .السبورة الذكية 
 أخرى:مصادر -3

 .....................ال يوجد........................................ 
 

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 
 التدريس:اسرتاتيجيات اوحصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية -1

 تقومي األحباث والواجبات والتكليفات املقدمة من الطالبات 

 استطال  رأى الطالبات ىف املقرر وأساليب التعلم. 

 . مالحظة مشاركات الطالبات ىف أثناء احملاضرات 

  التغذية الراجعة  املباشرة من خالل نتائج  تعلم الطالبات  
  .النتائج اإلحصائية الستمارة تقومي املقرر 

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو -2

 .تطبيق استبانة التقييم الذاتى 

 الطالب. مناقشة ملف اجناز 
 تقرير األداء السنوي للقسم 
 .تقييم األقران 
 التدريس:عمليات تطوير -3

 .تطبيق اسرتاتيجية تعليم األقران بني مدرسي املقرر 

  تنظيم القسم ورش عمل يقدمها أعضاء من داخل القسم أو من خارجه، تتناول موضوعات ذات صلة باملناهج، وحتفيز طلبة املقرر
  على املشاركة فيها

 ............................................................ 
 الطالب:عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى -4

  أعضاء القسم .قبل  مراجعة أوراق  اإلجابة من 
 .فحص ملفات اجناز الطالب .... 
 
 طويرها:الدراسي والتخطيط لت فعالية املقررإجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  -5

 .عمل مراجعة دورية حملتوى املقرر، واالختبارات التحصيلية 
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  متابعة مستمرة ملا أجنز الطالب من تعيينات وتقارير 
 

 
 رئيس القسم األكاديمي  منسق المقرر

 .....خالد العفيصاند. . االسم:  .......  سنحد. حممود جابر  االسم:
 ................................. التوقيع:  ................................. التوقيع:
 ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:  ....... / ....... / ....... هـ التاريخ:

 
 تم اعتماد توصيف المقرر 

هـ 1435/  1/  22بتاريخ  (9).في جلسة القسم رقم   
 

   
 


