
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية بالمجمعة           الكلية :

 رياض االطفال البرنامج :

لخدمة االجتماعية في مجال االسرة و  المقرر :

 الطفولة
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 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1437/ 11/ 20 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة. التعليمية:المؤسسة 

  ...رياض االطفال...... / ....ربيةالت... : القسمالكلية / 

 .....................................بكالوريوس رياض اطفال .... :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

لخدمة االجتماعية في مجال   المقرر:اسم 

 االسرة و الطفولة

-775 الشعبة: .kin422 .. المقرر:رمز 

776... 

 .....كلية التربية… :مقر التدريس ..د/ سعيدة حسين… المقرر:استاذ اسم 

 ............…......…هـ1436/1437… عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 ...…36… المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  ...36 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 سي:الدرامكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
…2….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……2….. 

الساعات 

 المعتمدة
……2….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……2.. 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد 

الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

..٢...... .....٢...... ..مقدمة, األسرة السعودية, المجتمع السعودي.
... 

……………………

…………….. 

..مفهوم األسرة وتعريفها, أهمية دراسة األسرة, انواع األسرة, 
 وظائف األسرة.

......٢...... .....٢..
... 

……………………

…………….. 

..٢...... .....٢...... لتنشئة االجتماعية والعوامل المؤثرة فيها, الوراثة والطبيعة...ا
... 

……………………

…………….. 

..8...... ....8...... ..العناصر المؤثرة في التنشئة االجتماعية في مرحلة الطفولة.
.. 

……………………

…………….. 

..٢...... .....٢...... ..إشكاليات التنشئة االجتماعية.
... 

……………………

…………….. 

...8..... .....8..... ..نظريات النمو.
.. 

……………………

…………….. 

.. العالقات األسرية, حقوق الزوج, حقوق الزوجة, حقوق 
 الوالدين والمسنين, حقوق األطفال, المشكالت األسرية.

......٢...... .....٢..
... 

……………………

…………….. 
 من عدد الساعات المخطط لها  %25الف  اذا تعدت نسبة االختيتم ذكرها  ) * (
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  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

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

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

تذكر األسرة كمؤسسة اجتماعية وفهم وظائفها المتعددة واساليب  1.1

 التنشئة االجتماعية ومقوماتها.
 المناقشة, .المحاضرات.

 األختبارات.

تناقش الطالبة المشكالت والقضايا المؤثرة في التنشئة االجتماعية  1.2

 في مرحلة الطفولة.
المناقشة,  .المحاضرات.

 األختبارات.

المناقشة,  .المحاضرات. تحدد العناصر المؤثرة في التنشئة االجتماعية في مرحلة الطفولة. 1.3

 األختبارات.

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

المناقشة,  .المحاضرات. تستنبط مراحل  نمو الطفل وخصائص كل مرحلة.  2.1

 األختبارات.

 اوراق العمل التغذية الراجعة تجري البحوث وتستخلص النتائج. 2.2

الربط بين المعرفة المكتسبة والتطبيق العملي من خالل  2.3

 مالحظات مشاكل األطفال والسلوكيات الخاطئة.
ليةزالتكليفات المن  اوراق العمل 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

.البحث  تظهر مهارة التعلم الذاتي . 3.1

 واالستقصاء.
 .أوراق العمل و المناقشة.

استراتيجية  تحل المشكالت واتخاذ القرارات. 

 المشكالت
يةالمناقشة الفردية والجماع  

 المالحظة الحوار خرين.تطبق مبادئ العالقات اإلنسانية مع اآل 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

تعد مواقف تدريبية  وتعرضها بأستخدام التقنية  4.1

 واألتصال.
ية.التكليفات المنزل  .أوراق العمل و المناقشة. 

تدير النقاشات العلمية مع استاذ المادة عبر  

 االنترنت
طرح االستاذ اوراق 

ل على الموقع العم

 االلكتروني

 استجابات

 الطالبة 

 للتكليفات

 االلكترونية..

ية.التكليفات المنزل POWER POINTتعد الطالبة عرض    .عرض عمل المجموعة. 

تعرض مهارة في العمل مع المجموعة والتواصل  

 مع المجموعة باستخدام التقنيات الحديثة.
 المالحظة التكليفات.

    

 النفس حركيةالمهارات  5.0
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 ...اليوجد....... .......اليوجد... ...اليوجد.......................................................... 5.1
  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

 االلكترونية تاستجابات الطالبة للتكليفا    -   عصف ذهني   -التعلم التعاوني    …

 .أوراق العمل و المناقشة - التكليفات والتطبيقات المختلف  -

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 .…………………………..……………   … عصف ذهني

 .…………………………..……………   التعلم التعاوني.

    التكليفات والتطبيقات المختلفة

    االلكترونية تاستجابات الطالبة للتكليفا

 .…………………………..……………   اق العمل و المناقشةأور …

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

رمز 

 التقدير
 الطلبةعدد 

النسبة 

 المئوية
 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل 

A+ 12 
34.3%  

A 7 
20.0%  

B+ 6 
17.1%  

B 6 
17.1%  

C+ 
4 

11.4% 
 

 

C 0 
0.0%  

D+ 0 
0.0%  

D 0 
0.0%  

F 1 
2.9%  



 

 
 9من  5الصفحة 

حرم من 

دخول 

 االمتحان

……0……. 
…… 
0.0% 

……………………………………………………….. 

 مسجل

 في المقرر
……36. 

……. 
100% 

……………………………………………………….. 

غير 

 مكتمل
…………. …….. % ……………………………………………………….. 

 .…35……… ناجح
…… 
100% 

……………………………………………………….. 

 .…1……… راسب
… 

3.0% 
……………………………………………………….. 

 .…0 سحبمن
…….. 

0.0% 
……………………………………………………….. 

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 استخدام الطالبات المكتبات في عمل االبحاث          

  – االنشطة المختلفةاطالع الطالبات على -

ت تناقش بشكل جماعي و ذلك ساعد كما كان يتم تحضيرها من قبل استاذ المادة و الطالبات معا و كان-

 الطالبات علي تطبيق النظري بشكل ميسر

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… …………… ال يوجد

 

 ) إن وجدت (سبقاً في مجاالت التعلم التباين عن عمليات التقويم المحدد م – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… ………… ال يوجد

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 …………………………………………… ……االختبارات

 …………………………………………… …التكليفات والتطبيقات المختلفة

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقوبات صع

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب
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  العلمية و الرياضيةمهارات مراجع كافية عن  ال يوجد
 في مكتبة الكلية

صعوبة تطبيق بعض االنشطة لعدم توفر روضة 
  نموذجية بالكلية

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 التنظيميةالصعوبات االدارية أو 

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 . ال يوجد

 

 

 الدراسي    المقرر تقويم -و
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 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

حفظ المعلومات فقط . شكالت بدال منعلى التفكير وحل الم ة الطالبةاعد هذا المقرر على تحسين قدرس 

في العمل على شكل فريق . هاساعد هذا المقرر على تحسين مهارات 

على االتصال بفاعلية . هاساعد هذا المقرر على تحسين قدرت 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

 تنوع أساليب التدريس واستخدام األساليب الحديثة و األستفادة من مواقع االنترنت المرتبطة بمواضيع

المقرر تحديث محتوى ومصادر التعلم للمقرر التعرف على المكتبات ومصادر المعلومات المتاحة 

للطالبة العمل على تبادل الخبرات بين عضو التدريس وأعضاء التدريس في جامعات اخرى 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

 في المقرر ) بما في ذلك الساعات المكتبية لعضو هيئة ةمساعدالتعلم كانت مصادر 

هايس ، والمراجع ( واضحة بالنسبة لالتدر .… 

 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

 …عليها ، ومحكات التقييم التي يتم التقييم بناءو التكليفات  الواجبات  توضيح

 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةلتطوير المقرر  ما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

النتائجتحليل  نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها  

االطالع على دراسات و ابحاث في -أ

مفهوم األسرة ومشكالتها ودور 

الخدمة االجتماعية في صيانتها 

 ورعايتها, ومرحلة الطفولة

لى حث الطالبات ع…

 …زيارة المكتبات
………………… ………………… 

استخدام اكثر من مرجع للتعرف علي -ب

 …ةاكثر من خبر

مد الطالبات ……

باكثر من مرجع 

 لالستفادة

………………… ………………… 

االستعانة بروضات لتطبيق بعض -ت

 المهارات مع الالطفال
التشاور مع بعض 

الروضات للتعاون في 
………………… ………………… 
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تطبيق بعض المقاييس 

 فلو المهارات مع الط

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 مهارات التفكيرباكثر من مرجع في االستعانة 

 

 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

لتنفيذية لهذه اإلجراءات ا

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

التعاون مع االقسام االخرى بالكلية -أ

للتعرف على كيفية تقديم المقرر و 

 …المستحدثات التي تطرأ عليه

امداد مكتبة القسم بمراجع 

 مختلفة عن المقرر
 سعيدة حسيند/  هـ1437./8../.1. هـ1437./4/.4

 

   لمسؤول عن المقرر :األستاذ ا

 ........د. سعيدة حسين درديري . االســم :

 هـ 1437/  11/ 20 تاريخ اعداد التقرير : ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 ...أ/ نوال المسند.. االســم :

 هـ 1437/. 11/..... التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :
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 :هامة مالحظات 

 

 ًأو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

 مع مراعاة ان يرفق به رر من خالل منسق المقرر ) يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمق

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

  مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية التربية الكلية :

.بكالوريس رياض األطفال البرنامج :  

ادارة دور الحضانة ورياض  المقرر :

 األطفال
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 تقرير المقرر الدراسي
 

جامعة المجمعة كلية  التعليمية:المؤسسة 

 .التربيه

 هـ 1437/ 7. / 9 التقرير:تاريخ اعداد 

 ...رياض األطفال.... / ....كلية التربية... : القسمالكلية / 

 األطفال رياض بكالوريوس برنامج :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 .......... الشعبة: KIN425 المقرر:رمز     ادارة دور الحضانة المقرر:اسم 

 كلية التربية :مقر التدريس أمل الفواز المقرر:استاذ اسم 

 الثاني عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 39 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  39 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
2  ……….. 2 ……….. 2 

الساعات 

 المعتمدة
2. ……….. ……….. 0 ……….. 2 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 عدد األسابيع قائمة الموضوعات
ساعات 

 التدريس
 (*أسباب االختالف )

 مقدمة في اإلدارة:
 اإلداري.تطور الفكر 

اإلدارة التربويةةة : مفموممةةنا رهن,ةةرعنا ال وامةة  
 التي أدت إلى تطورعن.

 اإلدارة الت ليمية: مفموممنا سمنتمن.
 اإلدارة المدرسية: مفموممن.

إدارة دور الحضةةنهة وريةةنط الطفةةن : مفموممةةنا 
 أعميتمن.

2 4 ………………………………….. 

ال ملينت اإلدارية في الروضة:  مفموممنا 
 خ,نئ,من.
: مفمومها أعميتهام نيير هجنح رملية أ. التخطيط

التخطيطا ال وام  المؤثرة رلى التخطيط في 

 .رينط الطفن ا التخطيط والخطة

1 2 ………………………………….. 

: مفمومةةها أعميتةةها أهوارةةها مبةةندؤ ا ب. التهظةةي 
 ..………………………………… 2 1 مراحلها مفنعي  مرتبطة ب ملية التهظي .

: مفمومهاأعدافةةةةةةةةةةها ج.التوجيةةةةةةةةةةه واإل ةةةةةةةةةةرا 
وظنئفهاخ,نئ,ها أسنليبها ممن  وسمنت الم رفة 

 التربوية.
1 2 ………………………………….. 
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 : أعميتها مجنالته.د. التقوي 
: السةةةمنتا  القةةةنئمول رلةةةى إدارة ريةةةنط الطفةةةن 

 .المؤعالتا الممن ا التدريب الممهي
1 2 ………………………………….. 

 :الروضةمجنالت رم  مديرة 
 دورعن في التخطيط والتهظي  للمهمج.

 دورعن في تهمية الم لمنت ممهينً.
 دورعن في ررنية الطفن .

 دورعن في الت نول مع المجتمع المحلي.
 دورعن في رملية التقوي .

2 4 ………………………………….. 

: أعميتمةةةةةةنا وظنئفمةةةةةةنا إدارة ال,ةةةةةة  بنلروضةةةةةةة
إلدارة أسةةةةةنليبمن وأهمنطمةةةةةنا الممةةةةةنرات الال مةةةةةة 

 ال, ا م وقنتمن. ةال, ا م نيير هجنح إدار
2 4 ………………………………….. 

: مفمةو  مبندئ الجودة ال نملة في ريةنط الطفةن 
الجودةا مبندؤعنا محنورعنا فوائد تطبيقمنا م ةنيير 

 تحديد الجودة في رينط الطفن .
1 2 ………………………………….. 

: مفمومها أعميتها رهن,ر ا التسويق للروضة

 .أسنليبه
2 4 ………………………………….. 

  26 13 االجمنلي

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 الممكن اتخاذهاالجراء التعويضي  المتأثرة مخرجات التعلم

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت
 )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقويم

 المعارف

تحدد مفهوم اإلدارة, اإلدارة التربوية, اإلدارة التعليمية, 

 إدارة دور الحضانة ورياض األطفال.اإلدارة المدرسية, 
المحاضرات باستخدام 

برنامج  

البوربوينت.التعلم 

التعاوني,العصف 

 الذهني,المناقشة.

 

عقد حلقات نقاشية 

من  هجمع ما تم لتبادل

ت ,العروض معلوما

 التقديمية.

عقد حلقات نقاشية المحاضرات باستخدام  تذكر  أهمية إدارة دور الحضانة ورياض األطفال.

من  هجمع ما تم لتبادل
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 مجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت
 )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقويم

برنامج  

البوربوينت.التعلم 

التعاوني,العصف 

 الذهني,المناقشة.

 

ت ,العروض معلوما

 التقديمية

المحاضرات  تعدد  العمليات اإلدارية في الروضة.

باستخدام برنامج  

البوربوينت.التعلم 

التعاوني,العصف 

 الذهني,المناقشة

عقد حلقات نقاشية 

من  هجمع ما تم لتبادل

ت ,العروض معلوما

 التقديمية

 االدراكية المهارات

تعلل  األهمية الخاصة إلدارة رياض األطفال عن بقية 

 إدارات المراحل األخرى.

المحاضرات 

باستخدام برنامج  

البوربوينت.التعلم 

التعاوني,العصف 

 الذهني,المناقشة

عقد حلقات نقاشية 

من  هجمع ما تم لتبادل

,العروض ت معلوما

 التقديمية

تفسر أهمية تأهيل واختيار أعضاء الروضة من إداريات 

 ومعلمات.

المحاضرات 

باستخدام برنامج  

البوربوينت.التعلم 

التعاوني,العصف 

 الذهني,المناقشة

عقد حلقات نقاشية 

من  هجمع ما تم لتبادل

ت ,العروض معلوما

 التقديمية

ومبادؤها من خالل نشاط تطبق الطالبة مراحل إعداد الخطة 

 تعاوني أثناء المحاضرة.

المحاضرات 

باستخدام برنامج  

البوربوينت.التعلم 

التعاوني,العصف 

 الذهني,المناقشة

عقد حلقات نقاشية  

من  هجمع ما تم لتبادل

ت ,العروض معلوما

.التقديمية االختبارات  

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

  عمل زيارة لمديرات الروضات  للجامعة لالستفادة من خبراتهم 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 
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   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(
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 .…………………………..……………  √ المحاضرات باستخدام برنامج  البوربوينت., 

 .…………………………..……………  √ التعلم التعاوني

 .…………………………..……………  √ العصف الذهني,

 .…………………………..……………  √ المناقشة

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 0 0 % ……………………………………………………….. 

A 9 
18% 

 
……………………………………………………….. 

B+ 10 20% ……………………………………………………….. 

B 9 
.22 0% 

 
……………………………………………………….. 

C+ 3 
6% 

 
……………………………………………………….. 

C 9 
18% 

 
……………………………………………………….. 

D+ 4 
8% 

 
……………………………………………………….. 

D 4 
8% 

 
……………………………………………………….. 

F 0 0 % ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
…………. …….. % ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
39 100. % ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… % .0 0 غير مكتمل

 ..……………………………………………………… %100 39 ناجح
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 ..……………………………………………………… % 0 0 راسب

 ..……………………………………………………… % .0 0 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 استخدام الطالبات المكتبات في عمل االبحاث   

  االنشطة المختلفةاطالع الطالبات على  -

  تحضيرها من قبل استاذ المادة و الطالبات معا و كانت تناقش بشكل جماعي و ذلك ساعد كما كان يتم

 الطالبات علي تطبيق النظري بشكل ميسر

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 المصادر أو المرافقالوصول الى صعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

في مكتبة   ادارة الروضاتمراجع كافية عن  ال يوجد
 الكلية

صعوبة تطبيق بعض االنشطة لعدم توفر روضة 
  نموذجية بالكلية

.................................................... .................................................... 
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 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

.................................................... .................................................... 

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
\ 

 

 



 

 
 11من  8الصفحة 
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 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

 تقريب المقرر  للحياة اليومية للطالبة ادى الى استيعاب اكثر للمادة.

 تنوع طرق التقييم  -

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

 استخدام الطالبات المكتبات في عمل االبحاث  

  االنشطة المختلفةاطالع الطالبات على  -

  كما كان يتم تحضيرها من قبل استاذ المادة و الطالبات معا و كانت تناقش بشكل جماعي و ذلك ساعد

 …………الطالبات علي تطبيق النظري بشكل ميسر

 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

االجراءاتنتائج   التي تم اتخاذها  تحليل االجراءات 

االطالع على دراسات و ابحاث في  -أ

 و تطبيقاتها لالطفال  االدارة
حث الطالبات على …

 …زيارة المكتبات
………………… ………………… 

استخدام اكثر من مرجع للتعرف  -ب

 …ةعلي اكثر من خبر

مد الطالبات ……

باكثر من مرجع 

 لالستفادة

………………… ………………… 

لتطبيق بعض االستعانة بروضات  -ت

 المهارات مع الالطفال
التشاور مع بعض 

الروضات للتعاون في 
………………… ………………… 
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تطبيق بعض المقاييس 

 و المهارات مع الطفل

 ………………… ………………… ……………… ………………………… -أ

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

لهذه اإلجراءات التنفيذية 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

التعاون مع االقسام االخرى  -أ

بالكلية للتعرف على كيفية تقديم 

المقرر و المستحدثات التي تطرأ 

 …عليه

امداد مكتبة القسم بمراجع 

 مختلفة عن المقرر
 امل الفواز-ا هـ1437./8../.1. هـ1437./4/.4

 

 المقرر :األستاذ المسؤول عن 

 ..أمل الفواز-ا االســم :

 هـ1437.../..../ تاريخ اعداد التقرير : ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 نجالء النفجان-ا االســم :

 هـ 1437/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :
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 :هامة مالحظات 

 

  ًأو برنامج          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر بهأكاديمي 

 . أستاذ واحد

   ( ان يرفق به  مع مراعاةيتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر

 ( التقارير المستقلة للمقرر

  يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

   مجلس القسم التابع له يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال

 البرنامج لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية الكلية :

 رياض االطفال البرنامج :

.ادب الطفل  المقرر :  
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 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1437/  8/  20 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 التربية/ رياض االطفال : القسمالكلية / 

 رياض االطفال :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

   الشعبة: Kin122 المقرر:رمز  ادب الطفل المقرر:اسم 

د/  المقرر:استاذ اسم 

 بثينة محمد حسين علي
 قاعة دراسية :مقر التدريس 

 هـ1437-1436  عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 48  المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  50  قرر:الم ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
 2 ……….. ……….. 2 ……….. 3 

الساعات 

 المعتمدة
2 ……….. ……….. 1 ……….. 3 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

 أهمية وفلسفة وأسس أدب الطفل
ى تعريف الطالبة بأنواع الخامات واالدوات المعينة عل

الهم النماذج تصميم نماذج االدب المقترحة ، عرض 

ي لالمتنوعة ألشكال االدب المختلفة مع شرح تفصي

.الذى سوف يصمم ىللوسيلة األول  
 

2 

 

4 

 
 

 تاريخ أدب االطفال عربيا وغربيا
 االولى) االطلس( ) عمل ةعرض نماذج متنوعة للوسيل

مجموعات(، التعليق على الخامات المستخدمة من 

م جانب الطالبات ، شرح تفصيلي لكيفية استخدا

الخامات بطرق مبتكرة استخدام االلوان ، امكانية 

صنع الوسيلة. فيام الخامات البيئية استخد  

1 

 

2 

 
 

 أدب االطفال وأدب الكبار) التشابه، االختالف(
مال للنموذج االول ) االطلس( تعديل االع مبدئيتقييم 

تحتاج الى تعديل مرة اخرى ، شرح الوسيلة  التي

) القاموس( ) حروف او أرقام( .) عمل          القادمة 

.(ثالثي  

1 

 

2 

 
 

مو الطفل االدبيةمراحل ن  1 2  
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 للنموذج االول ) االطلس( ، عرض نماذج نهائيتقييم 

نع ) القاموس( شرح لكيفية صالثانيمتنوعة للنموذج 

الوسيلة ،عرض أهم االفكار المقترحة من جانب 

 الطالبات .

  

الوسائط االدبية لطفل الروضة ) الوسائط 

 المطبوعة(
حويل يفية تاستبيان القصة ،ك فيمناقشة الطالبات 

 القصة الى مسرحية
(:تكليف الطالبات بكتابة مسرحية جماعية.) جماعي  

1 

 

2 

 
 

يون التلفز –الوسائط المسموعة والمرئية) االذاعة 
مسرح الطفل –السينما  –  

ر( )عمل شرح تفصيلي للوسيلة الثالثة ) الكتاب المصو

 ثنائي(.

3 

 

6 

 
 

 وسائط تنمية ميل الطفل نحو القراءة
لوسائل الوسيلة الكتاب المصور + تقييم نهائي ل تقييم

 والتكليفات.

 

1 

 

2 

 
 

ة توظيف االشكال االدبية من خالل أنشطة الروض
مجاالت التعلم في  

نهج م فيتدريب الطالبات على توظيف االشكال االدبية 

.الروضة  

دت اع التيكتابة نشاط يقدم للطفل من خالل الوسائل 
.(فردى .) عمل الدراسيخالل الفصل   

3 

 

6 

 
 

    

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

   ال يوجد 
   
   
   
   

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

كل تعرف المفاهيم بش تكاليف جماعية تحدد مفهوم ادب الطفل واالشكال االدبية للطفل - 1.1
 جيد

تكليفات  -تقييم شفوي  ادب الطفل فى الروضة توضح أهم مجاالت استثمار - 1.2
 عملية

كرةتقدم تكليفات مبت  

1.3    
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

1.4    

1.5    

1.6    

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

نظريا لتوظيفها في مجاالت منهج رياض  هتطبق ما تعلمت- 2.1

 االطفال.

ةتقدم انتاجات متميز  تقييم االعمال  

بأنشطة االدب ومراعاة مناسبتها  ةتتقن المهارات العملية الخاص- 2.2

 للطفل

يةتقييم االعمال العمل ل اتقنت انتاج الوسائ 
 بشكل جيد

2.3    

2.4    

2.5    

2.6    

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

هاتتناقش وتبدي راي تقييم شفوي  تهتم بالمناقشة الجماعية وتتحمل مسئوليتها .- 3.1  
ة مهارات التعلم الذاتي والقدرة على العمل بشكل مستقل تنمي- 3.2

 إلنجاز ما يطلب من تكاليف

العروض التقدمية 
اوتقييمه  

  لم يتم تقديم عروض

3.3    

3.4    

3.5    

3.6 ..................................................................... .................. ..................  

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

تتقن مهارة استخدام الكمبيوتر في تصميم قصص الكترونية - 4.1

 تناسب المادة

ل تصمم قصص بشك تقييمات فردي
 جيد

4.2    

4.3    

4.4    

4.5    

4.6    

 المهارات النفس حركية 5.0

امات المختلفة نماذج فردية وجماعية تشكل الطالبة باستخدام الخ- 5.1

 بحيث تراعى النسبة والتناسب واالبتكارية
دية تقييم االعمال الفر 

 والجماعية
طة تشكل وسائل متوس    

5.2    

5.3    

5.4    

5.5    
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

5.6    

  

 السابق ولالواردة في الجد للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

   . يتم استخدام استراتيجيات العمل في مجموعات في العمل االول لتتمكن الطالبات من االستفادة من آراء بعضهن البعض 

 يتم استخدام استراتيجية التعلم الذاتي في تحليل االستمارة والقصص 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

 )إن وجدت( تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة
 ال نعم

المحاضرةالحوار والمناقشة      
لذهني نظرا لحداثة وجدت صعوبة في العصف ا   -العصف الذهني

  االمعلومات به
    التعلم الذاتي

    العمل في فريق

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 7 16.3%  

A 12 25%  

B+ 9 18.8%  

B 6 12.5%  

C+ 6 12.5%  

C 4 8.3%  

D+ 4 8.3%  

D 0 0.0%  

F 0 0.0%  



 

 
 13من  6الصفحة 

حرم من دخول 

 االمتحان
1 2%  

 مسجل 

 في المقرر
50 100%  

  %100 50 غير مكتمل

  %96 48 ناجح

  %0.0 0 راسب

  %2 1 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 ..بات متميزات نظرا لعدم وجود اجابات نموذجية للطالبات في االختبار النهائيطال دال يوج 

 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

  دال يوج

  

  

 

 ) إن وجدت (االت التعلم التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مج – ب

 السبب التباين

  يوجد ال

  

  

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

  تم تقويم الطالبات في الوسائل المقدمة 

  تم اخذ العينة العشوائية  من رئيس القسم 

  تم المراجعة الداخلية من قبل لجنة القياس والتقويم 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب



 

 
 13من  7الصفحة 

البد ان توجد غرفة مصادر تتضمن تدريب الطالبات 
 علي انتاج الوسائل 

عدم وجود مكان مخصص لتدريب الطالبات علي 
 امةإلقعدم االحتفاظ بالوسائل  –انتاج الوسائل 

 معارض

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

  العدد الكبير للطالبات في المحاضرة العملي 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و

 

 
 



 

 
 13من  8الصفحة 

 
 

 

 

 
 



 

 
 13من  9الصفحة 

 
 

 

 

 
 



 

 
 13من  10الصفحة 

 
 

 

 

 
 



 

 
 13من  11الصفحة 

 
 

 الدراسي الطالب للمقرر  تقييم-1
 

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

     تواجد عضو هيئة التدريس في المكان المحدد له مما يتيح له تقديم المشورة للطالبات 

  حب الطالبات للمقرر 

 يخدم المقرر تنمية مهارات الطالبة 

 يقدم تهيئة للمقررات في المستويات القادمة 

 ق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم أو فري  المقرراستاذ رد  –ب 

     اتباع استراتيجيات حديثة في المقرر 

 تنمية مهارات الطالبة بصورة كبيرة 

 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

 اتباع استراتيجيات حديثة 

 الوسائل  إلنتاجغرفة مصادر 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   رالمقراستاذ رد  –ب 

   التقييم جيد لكن البد من التطوير في عمل مناقشات للطالبات وتقديم عروض بجانب االجزاء العملية 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في ت الخطوا

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها



 

 
 13من  12الصفحة 

 تطوير استراتيجيات التدريس  -أ
استخدام استراتيجيات 

 متطورة 
  

 غرفة مصادر -ب
مناقشة انشاء غرفة 

 وسائل
  

 

 ل / العام الدراسي الحالي .خالل الفص المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 تطوير استراتيجيات التدريس -

 غرفة مصادر-

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 تطوير استراتيجيات التدريس  -ت
استخدام استراتيجيات 

 متطورة 
 استاذ المقرر  هـ1437./7.../...28 هـ1437./4../...22.

 غرفة مصادر -ث
مناقشة انشاء غرفة 

 وسائل 
 هـ1437.../..../ هـ1437.../..../

 -اعضاء القسم 

 رئيس القسم 
 

  األستاذ المسؤول عن المقرر 

 بثينة محمد حسين علي:  د.  االســم :

 هـ20/8/1437 تاريخ اعداد التقرير : ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 نجالء النفجانا.  االســم :

 هـ 1437/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 13من  13الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

 ًأو برنامج أكاديمي          ) طالب أو طالبات ( قسم لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

  ( مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 لتقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرريتم تسليم ا 

  مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية الكلية :

 رياض االطفال البرنامج :

.ارشاد الطفل وتوجيهه المقرر :  



 

 
 13من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1437/  8/ . 23 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 التربية/ رياض االطفال : القسمالكلية / 

 ياض االطفالر :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

   الشعبة:    kin424 المقرر:رمز  ارشاد الطفل وتوجيهه المقرر:اسم 

أ.  المقرر:استاذ اسم 

 نهى الغرايبه
 قاعة دراسية :مقر التدريس 

 هـ1437-1436  عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 61  المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  61  المقرر: ابدأو الذينلبة الطعدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
2 ……….. ……….. ---- ……….. 2 

الساعات 

 المعتمدة
2 ……….. ……….. -- ……….. 2 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  يةتغط- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

 األهداف –مفهوم التوجيه واإلرشاد 
 

1 2  

 المسلمات النفسية لإلرشاد
 

1 2  

 نظريات التوجيه واإلرشاد
 

1 2  

 أوجه الشبه بين نظريات اإلرشاد النفسي
 

1 2  

 –المعلومات الالزمة لعملية اإلرشاد 
 عملية جمع المعلومات

 

1 2  

وسائل جمع المعلومات في اإلرشاد 
 النفسي

1 2  



 

 
 13من  3الصفحة 

 

 دور األب واألم اإلرشادي
 

1 2  

أنواع االضطرابات والمشكالت 
 النفسية لألطفال

1 2  

  2 1 طرق اإلرشاد النفسي ومجاالته
 

 اإلرشاد األسري واإلرشاد المهن
  

1 2  

  2 1 اإلرشاد النفسي باللعب
  2 1 السلوك الالسوي في الطفولة

 دراسات ميدانية في مجال اإلرشاد
 
  

1 2  

  26 13 المجموع
 

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

   ال يوجد 
   
   
   
   

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

 المحاضرة  ة التوجيه واإلرشاد.تحديد ماهي 1.1

 

 يةاالختبارات الشفه

  الدورية 

 المناقشة والحوار تستطيع  جمع المعلومات الالزمة لعملية اإلرشاد. 1.2

 

االختبارات 

 التحريرية

تجمع المعلومات الالزمة لكل طفل وفق حالته موضوع  1.3

 الدراسة.

 واجبات التعلم التعاوني 

الطالبات  تكليف  ادي للوالدين.توضح الدور اإلرش 1.4
بقراءات موجهة حول 

رر موضوعات املق بعض
 ابالستعانة بشبكة



 

 
 13من  4الصفحة 

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 االنرتنت وعرضها
تحدد أهمية اإلرشاد في تحقيق النمو المتكامل للفرد  1.5

 والتكيف النفسي واالجتماعي.

عمل أنشطة     
تعليمية وقصص 
لتنمية السلوك 
 املرغوب فيه .

 
اديةس النفسية المتعلقة بالعملية اإلرشتتعرف على األس 1.6 تقييم دراسة احلالة من   

واقع الروضات لكل 
 طالبة

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

2.1   

و  التعرف على مفهوم االرشاد و التوجيه و دور كل من االسرة

 المدرسة فى توجيه سلوك الطفل

  

تظهر فهمها للنظريات و البحوث التى تدعم اهمية عالقات 

فاعل الجيدة فى التربية المبكرةالت  

 احملاضرة -

 التعلم النشط عن

طريق إشراك 

الطالبات في 

ية العملية التعليم

وجعل المحاضرة 

 حوارية

استخدام          -

أسلوب الجماعات 

ة الفصلية الصغير

للنقاش وإعداد 

 األنشطة العملية .

 

االختبارات -
الشفوية 

 األسبوعية  
االختبارات -

الدورية 
فية والنص

 .والنهائية

يعرف نظريات و انماط و اساليب التواصل اللفظى و     2.2

غير اللفظى , و تأثيراتها على العالقات االجتماعية و 

  المهنية فى محيط الفصل و المدرسة و المجتمع المحيط

 

 احلوار واملناقشة -

 

 

. 

 التكليفات         -

 المنزلية.

المشاركات          -

والنقاش داخل 
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المحاضرة .

 

طفال تطوير المهارات الفكرية والعقلية للطالبة والتي تمكنها من خدمة أ 2.3

 وطنها بطريقة موضوعية.

التعلم الذاتي من -

خالل اإلطالع 

 علي  كتب

  مساعدة 

 

مالحظة أداء -

الطالبات أثناء 

العمل 

 بالمحاضرة
. 

 تظهر فهمها للنظريات و البحوث التى تدعم اهمية عالقات 2.4

 التفاعل الجيدة فى التربية المبكرة
 العصف الذهىن 

 العمل في مجموعات

ات تقومي أعمال الطالب
 املقدمة

تطبق دراسة حالة على طفل مسترشد وفق حالته  2.5

 النفسية.

 
. 

 

 العمل الفردي-

 

 

   تصمم بطاقة مالحظة الطفل المسترشد 2.6

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

 .ضمن فريق العمل سئولية محتمل - 3.1

تنمية مهارات االتصال من خالل التعامل كمجموعات .         

 

استخدام أسلوب 

الجماعات الصغيرة 

لمناقشة القضايا 

 المطروحة .

 

ء تقويم أداء الطالبات أثنا

 العمل الجماعي

 

 حملاالهتمام بالواجبات المنزلية التي تنمي القدرة على ت         - 3.2

 المسؤولية وحل المشكالت .

 
 

املناقشات -
 الصفية

 

متابعة        -

 الواجبات المنزلية

قراءات موجهة  - تحمل مسئولية البحث عن معلومات جديدة - 3.3
للتوصل لكل ما هو 
جديد عن موضوعات 
 املقرر.

تقومي الزميل ) من  
ات خالل تقومي الطالب
ثناء لبعضهن البعض ( أ

 العمل
ة علي عرض مشروعها علي الزميالت بوضوحالقدر 3.4 المتابعة        - .   -

داخل 

العملية  المحاضرة

أثناء إعداد األنشطة 
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 العملية .

 

المتابعة داخل   القدرة علي قيادة مجموعة عمل 3.5

المحاضرة أثناء 

عمل المجموعات 

 الصغيرة .

 

حفز الحوار والنقاش أثناء المحاضرة  3.6  

 أفكارها المختلفة لآلخرينتعبر عن آراءها و

  

. 

 

  

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

4.1 
 تنمية القدرة علي 

استخدام الحاسب اآللي لعرض المادة  
 العلمية

 احملاضرة -

 

بعض تكليف الطالبات ب
ة الواجبات ابالستعان

بشبكة املعلومات 
ه وعرض ما توصلن إلي
.من معلومات   

لي في استخراج المعلومات من يستخدم الحاسب اآل 4.2
 المرتبطة بالمادة.  لمعلوماتاشبكة

 

 احلوار واملناقشة -

 

 
ي التقييم  الفور

 للطالبات أثناء

 عرض األعمال

عض توجيه الطالبات لب يعرف استخدام الحاسب اآللي في استخراج المعلومات المرتبطة. 4.3
املواقع على شبكة 
 االنرتنت وكيفية
االستفادة منها ىف 
 موضوعات املقرر

 

4.4  

 
 يميل لتطوير نفسه فيما يتعلق باستخدام الحاسب اآللي واالنترنت.
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

4.5 
 تشجيعها على المشاركة في المنتديات الخاصة بمادة التوجيه واإلرشاد لتبادل المعلومات

  

4.6 
 تنمية القدرة علي 

استخدام الحاسب اآللي لعرض المادة  
ميةالعل  

 احملاضرة -

 

بعض تكليف الطالبات ب
ة الواجبات ابالستعان

بشبكة املعلومات 
ه وعرض ما توصلن إلي
.من معلومات   

 المهارات النفس حركية 5.0

5.1    

5.2    

5.3    

5.4    

5.5    

5.6    

  

 السابق ردة في الجدولالوا للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

   . يتم استخدام استراتيجيات العمل في مجموعات في العمل االول لتتمكن الطالبات من االستفادة من آراء بعضهن البعض 

 تصميم مواقف وانشطة يتم استخدام استراتيجية التعلم الذاتي في  

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفة مخرجات التعلمتحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

    تعلم تعاوني

      العمل في فريق

    المناقشة والحوار التعلم الذاتي

 التعلم الذاتي

يةالتكاليف الفرد  

   

العروض       

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
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 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 8 
24.2%  

A 14 
42.4%  

B+ 10 
30.3%  

B 13 
39.4%  

C+ 6 
18.2%  

C 5 
15.2%  

D+ 2 
6.1%  

D 3 
9.1%  

F 0 
0.0%  

حرم من دخول 

 االمتحان
0 0.0%  

 مسجل 

 في المقرر
61 

100.0% 

 
 

  %0.0 0 غير مكتمل

   61 ناجح

  %0.0 0 راسب

   0 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 ..ت في االختبار النهائيطالبات متميزات نظرا لعدم وجود اجابات نموذجية للطالبا دال يوج 

 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

  دال يوج
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 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

  اليوجد

  

  

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

  الكترونياتم تقويم الطالبات في الوسائل المقدمة 

  تم اخذ العينة العشوائية  من رئيس القسم 

  تم المراجعة الداخلية من قبل لجنة القياس والتقويم 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 المصادر أو المرافقالوصول الى صعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 علي العملية التعليمية والتدريب العملي يوثر  العدد الكبير للطالبات في المحاضرة العملي 

 عدم وجود روضة نموذجية لتدريب الطالبات 
اصطدام الطالبات الول مرة بالتعامل مع االطفال 
وخاصة ان الزيارات الي الروضة اصبحت اكثر 

 صعوبة وال يخرجن الطالبات للمشاهدة 
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 الدراسيالمقرر  تقويم -و

 

 

 



 

 
 13من  11الصفحة 

 
 لدراسي الطالب للمقرر ا تقييم -1

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

…………………………………………………………………………………………  ساعدت

 ………االشياء التي طلبت من الطالب  للمقرر في تطوير معرفته ومهاراته التي يهدف المقرر لتعليمها 

اتشجيع اللقاء االسئلة وتطوير االفكار الخاصة بالمقرر 

ى المقررلدى العضو المام كامل بمحتو 

…… 

 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

المقرر يحتاج الى استخدام استراتيجيات و طرق و اساليب الحديثة…  

… 

 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

 تقييم بناء عليها ، ومحكات التقييمتوضيح الواجبات  و التكليفات التي يتم ال

……………………………………………………………………………………………… 

 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

 

…  توضيح الواجبات  و التكليفات التي يتم التقييم بناء عليها ، ومحكات التقييم…… 

 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
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  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

االطالع على دراسات و ابحاث في -أ

 و تطبيقاتها لالطفال  التربية البيئية
حث الطالبات على …

 …ة المكتباتزيار
………………… ………………… 

استخدام اكثر من مرجع للتعرف علي -ب

 …ةاكثر من خبر

مد الطالبات ……

باكثر من مرجع 

 لالستفادة

………………… ………………… 

االستعانة بروضات لتطبيق بعض -ت

 المهارات مع الالطفال

التشاور مع بعض 

الروضات للتعاون في 

تطبيق بعض المقاييس 

 و المهارات مع الطفل

………………… ………………… 

 ………………… ………………… ……………… …………………………-أ

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 رشاد الطفل وتوجيههباكثر من مرجع في ا االستعانة  

 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

ها لمزيد من اإلجراءات الموصى ب

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

التعاون مع االقسام االخرى بالكلية -أ

للتعرف على كيفية تقديم المقرر و 

 …المستحدثات التي تطرأ عليه

امداد مكتبة القسم بمراجع 

 مختلفة عن المقرر
 أ.نهى الغرايبة هـ1437./8../.1. هـ1437./4/.4

 

  األستاذ المسؤول عن المقرر 

 :  أ. نهى الغرايبة االســم :

 هـ1437.../..../ تاريخ اعداد التقرير : ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 جانا. نجالء النف االســم :

 هـ 1437/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :
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 :هامة مالحظات 

 

 ًأو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

 مع مراعاة ان يرفق به و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر )  يتم اعداد تقرير موحد

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

  مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال

 االزم  لمناقشتها و اتحاذ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية بالمجمعة           الكلية :

 رياض االطفال البرنامج :

    االنشطة في رياض االطفال  المقرر :
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 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1437/  8 / 22 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 فال رياض االط / التربية  : القسمالكلية / 

 رياض االطفال  :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

االنشطة في رياض  المقرر:اسم 

 االطفال    

 768 الشعبة: KIN413 المقرر:رمز 

 كلية التربية :مقر التدريس د . مها احمد عبد الحليم  المقرر:استاذ اسم 

 هـ1437الفصل االول  عنه:ذي أعد هذا التقرير ال والفصل الدراسيالسنة 

 20 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  21 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
2 - - 1 - 3 

الساعات 

 المعتمدة
2 - - 1 - 3 

 

 المقرر الدراسيب( تنفيذ 
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

 اسس بناء برامج رياض االطفال

 –تهيئة الطالبات لألجزاء العملية فى البرنامج 

 مناقشة حول نظام الحلقة

 

4 4  

طفالاهداف برامج رياض اال  

كتابة االجزاء النظرية للبرنامج المتكامل فى 
 صورة مجموعات

 

4 4  

 محتوى برامج رياض االطفال

 مناقشة الطالبات فى البرامج المقدمة
4 4  

طفالوسائل وانشطة وطرق التعليم في برامج رياض اال  

 التنفيذ العملى للبرنامج المتكامل المتنوع
 

4 4  

لالتقويم ومنهج  رياض االطفا  

قة شرح بطا -تدريب الطالبات على تقويم الطفل
 التقويم وكيفية تطبيقها على الطفل

 

2 2  
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 برامج رياض االطفال العالمية والمحلية

 تقويم اداء الطالبات اثناء تقديمها بالحلقة
 

4 4  

ة بناء وحدة تعليمية لطفل الروض  

ال اثناء بناء وحدة تعليمية ليتم تطبيقها على االطف
ة بالتدري  

 

4 4  

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

 - - ال يوجد

 

 خرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :قياس م  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

ا–الحوار والمناقشة  تحدد خصائص طفل الروضة 1.1  تقييم شفوى 

 تكاليف فردية العصف الذهني توضح فلسفات الرياض في العالم 1.2

 اختبار تحريري المحاضرات ج التي تقدم للطفل في الدول المختلفةتتعرف على أهم البرام 1.3

تقييم الوسائل  التعلم التعاوني تتعرف على اهمية كتابة األهداف لطفل الروضة 1.4

 التعليمية

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

  -تنمية مهارة المعلمة في كتابة البرنامج 2.1

  
-التعلم النشط 

 المحاضرات

جازتطبيق ملف االن  

كيفية اعداد برنامج بنظام الحلقة هادف للطفل - 2.2  تقييمات عملية المناقشة والحوار 

ةتقييم االعمال العملي عروض تقديمية تصميم انشطة متكاملة تراعى اهتمامات االطفال 2.3  

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

اف المادة .تتجاوب مع العمل الجماعي بما يخدم اهد 3.1  التقييمات الجماعية تعلم تعاوني 

 التقييمات الفردية العمل في فريق تهتم بالمناقشة الجماعية وتتحمل مسئوليتها . 3.2

ز ما تنمية مهارات التعلم الذاتي والقدرة على العمل بشكل مستقل إلنجا 3.3

 يطلب من تكاليف

 العروض التقدمية المناقشة والحوار

العمل الجماعي بما يخدم اهداف المادة . تتجاوب مع 3.4 العمل في مجموعات  

 صغيرة

 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

 المشاركة الفعالة التعلم التعاوني تصمم برامج لطفل الروضة 4.1

 تكليفات عملية المناقشة تتقن مهارة كتابة االهداف 4.2

ركا  التعليميةتتقن مهارة اعداد اال 4.3  تقييمات تحريرية التعلم الذاتى 

 المهارات النفس حركية 5.0

 تقييم التكليفات الفردية التعلم التعاوني تؤدى بدقة دورها كمعلمة روضة فى تقديمها لنظام الحلقة 5.1

 ستمارة مالحظةا التعلم الفرديتؤدى بدقة مهارات اعداد الوسائل  المتنوعة لخدمة النشاط المقدم  5.2



 

 
 12من  4الصفحة 

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 للطفل

تؤدى الطالبة دورها بتلقائية في اعداد الوسائل المتنوعة بعد فترة من  5.3

 التدريب بدو  خطأ.

 استمارة تقييم حل المشكالت

تشكل الطالبة باستخدام الخامات المختلفة نماذج فردية وجماعية بحيث تراعى  5.4

 النسبة والتناسب واالبتكارية.
مال تقييم االع التعلم النشط

 الجماعية
  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

 .ة ميدانيوال ت التدريبية العمليةتطبيقاال .1
 . التعلم التعاوني في التكليفات والتطبيقات المختلفة.2
   ي .والعمل الجماعي والفرد العصف الذهني .3

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها ليةفعا  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 -    اصل وتقنية المعلومات مهارات التو

 -   عصف ذهني و لعب االدوار

 -   التعلم التعاوني

التكليفات والتطبيقات المختلفة في 

 المحاضرات
  - 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 2 %10  

A 10 %50  

B+ 6 %30  

B 0 %0  

C+ 1 %5  

C 0 %0  

D+ 0 %0  



 

 
 12من  5الصفحة 

D 0 %0  

F 1 %5  

حرم من دخول 

 االمتحان
0 %0  

 مسجل 

 في المقرر
21 %100  

  5% 1 غير مكتمل

  100% 20 ناجح

  0% 0 راسب

  0% 0 منسحب

 :) إ  وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 االنشطة وتطبيقاتها التربوي حديث في مجال  االطالع على ما هو .  
 التطبيقات العملية داخل القاعة والتعليم التعاوني والجامعي ساهمت في ذلك 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إ  وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

 - ال يوجد 

 

 ) إ  وجدت (ن عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم التباي – ب

 السبب التباين

 - ال يوجد

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 مطابقة تمت مراجعة العينة العشوائية 

 مرفقة  التكليفات والتطبيقات المختلفة

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقبات صعو

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 توزيع الطالبات للمجوعات الصغيرة  ال توجد قاعات مناسبة للتطبيقات العملية 



 

 
 12من  6الصفحة 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

خالل تدريس المقرر  على تعلم الطالب أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 - ال يوجد

 

 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم-1
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 : لتحسينمقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

  ساعد هذا المقرر الطالبات :

 . فقط المعلومات من حفظ بدال المشكالت وحل التفكير على قدرتهن   تحسين على.1

 . فريق عمل  شكل على العمل في  مهاراتهن   تحسين على.2

 بفاعلية . االتصال على قدرتهن   تحسين على.3

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

تم االستعانة باألساليب العلمية  الحديثة في التدريس 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

. توفير قاعات معملية مجهزة للتطبيقات العملية من المقرر 

 في المقرر  ةساعدالتي تالتعلم مصادر ساعدة في ذلك يتنوع اساليب وطرق التدريس مما. 

  التدريس الساعات المكتبية لعضو هيئةاستخدام 

 سي على هذا التقييم أو فريق العمل في المقرر الدرا  المقرراستاذ رد  –ب 

.  االطالع على التطورات الحديثة 

. التعاو  مع فريق العمل لالبتكار واالبداع وتبادل الخبرات 

 محكات التقييمفي عليها  التي يتم التقييم بناءوالتكليفات  الواجبات توضيح 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةر المقرر ما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوي –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

النتائجتحليل  نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها  



 

 
 12من  11الصفحة 

روضات الاالستعانة بو الزيارات الميدانية -أ
 .األطفاللتطبيق بعض المهارات مع 

 ) التطبيقات العملية والميدانية (

التشاور مع بعض 
ون في الروضات للتعا

تطبيق بعض 
االنشطة و المهارات 

 مع الطفل

- - 

توسعة مجاالت البحث وزيادة  – ب
المعلومات عن االنظمة الحديثة في االنشطة 

  لألطفالوتطبيقاتها التربوية 

حث الطالبات على 
 االطالع

- - 

بحاث في الدراسات و االاالطالع على  -ج 
و تطبيقاتها  مجاالت النشطة في الطفولة 

 ربوية الت

حث الطالبات على …
 …زيارة المكتبات

- - 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

نموذج تقييم المقرر 
 .التقرير السنوي التي تعده مشرفة القسم 

نتائج تعلم المتعلمين 

 لقادم :/ العام الدراسي ا لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

استخدام مصادر ومراجع متطور -أ

 وحديثة 
 استاذ المقرر هـ8/1437/.1 هـ1437./4/.1 التعاون مع المكتبات 

تأليف كتب ومراجعة مع جهات -ب

 ذات اختصاص 

 التعاون مع دور النشر 

 
 استاذ المقرر هـ8/1437/.1 هـ1437./4/.1

التعاون مع االقسام االخرى بالكلية -ت

للتعرف على كيفية تقديم المقرر و 

 …المستحدثات التي تطرأ عليه

امداد مكتبة القسم بمراجع 

 مختلفة عن المقرر
 هـ1437./4/.4

هـ8/1437/.1  

 استاذ المقرر

 

 المقرر : األستاذ المسؤول عن

 د . مها احمد عبد الحليم االســم :

 هـ1437/ 8/ 25 تاريخ اعداد التقرير :  التوقيع :

 منسق البرنامج :

 أ نوال المسند االســم :

 هـ 1437/ 8/  25 التقرير : استالمتاريخ   التوقيع :
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 :هامة مالحظات 

 

 ًأو برنامج أكاديمي          الب أو طالبات ( قسم ) طلكل  للمقرر)ينبغي أ  يتم تقديم تقريراً مستقال

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

  ( مع مراعاة ا  يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 رير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرريتم تسليم التق 

  مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 تقرير تحديث صفحات األقسام بموقع كلية التربية

 

 

 

 

 

 قسم الدراسات اإلسالمية

 تم التحديث   لبرنامجدليل ا

 تم التحديث  لجان القسم

 تم تحديث  الجودة واالعتماد

 تم التحديث خطط القسم

 لم يتم إرساله من القسم  الميثاق األخالقي

 تم التحديث أنشطة القسم 

 الرياضياتقسم 

 تم التحديث األدلة التعريفية

باستثناء )تقرير قياس مخرجات تم التحديث  الجودة واالعتماد
م ل  متابعة خطط التحسين(تقرير  –التعلم 

 يرسل من القسم

 تم التحديث خطط القسم

 تم التحديث الميثاق األخالقي

 لم يرسل من القسم األنشطة واإلنجازات

 األحياءقسم 

 تم التحديث األدلة التعريفية

 تم التحديث لجان القسم

 –باستثناء ) تقرير المقررات  تم التحديث الجودة واالعتماد
لم يرسل من   قياس مخرجات التعلم(تقرير 
 القسم

 تم التحديث الميثاق األخالقي

 لم يرسل من القسم األنشطة واإلنجازات

 قسم رياض االطفال

 تم التحديث كلمة رئيس القسم

 تم التحديث  األدلة التعريفية

 القسمرسل من لم ي الهيكل التنظيمي

 تم التحديث توصيف البرنامج والمقررات
 تم التحديث الجودة واالعتماد

 تم التحديث خطط القسم

 تم التحديث الميثاق األخالقي

 تم التحديث األنشطة واالنجازات



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية الكلية :

 رياض االطفال البرنامج :

ية المفاهيم الدينية واالجتماع المقرر :

. 
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 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1437/  8/  24 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 التربية/ رياض االطفال : القسمالكلية / 

 رياض االطفال :اديمي البرنامج االك

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

   الشعبة:   kin414 المقرر:رمز  .المفاهيم الدينية واالجتماعية المقرر:اسم 

أ/  المقرر:استاذ اسم 

 نهى الغرايبة 
 قاعة دراسية :مقر التدريس 

 هـ1437-1436  عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 36  المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  37  المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
2 ……….. ……….. ---- ……….. 2 

الساعات 

 المعتمدة
2 ……….. ……….. -- ……….. 2 

 

 مقرر الدراسيب( تنفيذ ال
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

  2 1 التعريف بالمفاهيم واهميتها لدى االطفال 
  2 1 النمو الروحي الديين لدى طفل ما قبل املدرسة

  2 1 تعليم الطفل املفاهيم الدينية 

  2 1 طبيعة االخالق ومنو املفاهيم اخللقية لدى االطفال

  2 1 دراسات بياجية و كولربج للنمو اخللقي لدى االطفال 

  4 2 املفاهيم االجتماعية لدى طفل ما قبل املدرسة

  2 1 النمو االجتماعي والتنشئة االجتماعية للطفل

ميتها لدى مفهوم القيم االجتماعية واالخالقية واساليب تن
 االطفال

2 4  

دور وسائط التنشئة االجتماعية يف تنمية مفاهيم االطفال 
 وتعزيز قيمها يف عصر العوملة 

1 2  

اساليب تنمية املفاهيم اخللقية واالجتماعية لدى اطفال ما 
 قبل املدرسة

2 4  
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  26 13 المجموع
 

 اعات المخطط لها من عدد الس %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

   ال يوجد 
   
   
   
   

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم لمستهدفة للمقرر()مخرجات التعلم ا

 المعارف 1.0

بية االخالقية والتر  أن تعرف الطالبة دور الدين اإلسالمي في التربية الدينية 1.1
. 

 

 المحاضرة 

 

 يةاالختبارات الشفه

  الدورية 

يتها.أن تعرف الطالبة االحتياجات الدينية واالجتماعية وكيفية تلب 1.2  
 

ناقشة والحوارالم  

 

االختبارات 

 التحريرية

االجتماعي للطفل.و أن تعرف الطالبة تطور النمو الديني  1.3  
 

 واجبات التعلم التعاوني 

أن تعرف الطالبة مؤسسات الرتبية الدينية والتنشئة االجتماعية املؤثرة يف النمو   1.4
 الديين واالجتماعي للطفل.

 

الطالبات  تكليف 
حول بقراءات موجهة 

رر موضوعات املق بعض
 ابالستعانة بشبكة
 االنرتنت وعرضها

 أن تعرف الطالبة مظاهر السلوك االجتماعي واالنفعالي للطفل في 1.5

 الروضة.

 

عمل أنشطة     
تعليمية وقصص 
لتنمية السلوك 
 املرغوب فيه .

 
نظريات وأنماط وأساليب التواصل اللفظي وغير اللفظي الطالبة عرف ان ت 1.6

وتأثيراتها على العالقات االجتماعية والمهنية في محيط الفصل والمدرسة  ،

 والمجتمع المحيط .

  

 اإلدراكيةالمهارات  2.0
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم لمستهدفة للمقرر()مخرجات التعلم ا

.ة المفاهيم الدينية لدى األطفال مهارة إعداد نشاط لتنمي 2.1  

     

 

 احملاضرة -

 التعلم النشط عن

طريق إشراك 

الطالبات في 

ية العملية التعليم

رة وجعل المحاض

 حوارية

استخدام          -

أسلوب الجماعات 

ة الفصلية الصغير

للنقاش وإعداد 

 األنشطة العملية .

 

االختبارات -
الشفوية 

 األسبوعية  
االختبارات -

الدورية 
والنصفية 
 .والنهائية

  مهارة إعداد نشاط لتنمية السلوك االجتماعي المرغوب فيه     2.2

 احلوار واملناقشة -

 

 

. 

 التكليفات         -

 المنزلية.

المشاركات          -

والنقاش داخل 

 المحاضرة .

 

طفال تطوير المهارات الفكرية والعقلية للطالبة والتي تمكنها من خدمة أ 2.3

 وطنها بطريقة موضوعية.

التعلم الذاتي من -

خالل اإلطالع 

 علي  كتب

  مساعدة 

 

مالحظة أداء -

الطالبات أثناء 

العمل 

 بالمحاضرة
. 

 العصف الذهىن   2.4

 العمل في مجموعات

ات تقومي أعمال الطالب
 املقدمة

2.5 . 
 

 العمل الفردي-
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم لمستهدفة للمقرر()مخرجات التعلم ا

   - 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

 .ضمن فريق العمل سئولية محتمل - 3.1

تنمية مهارات االتصال من خالل التعامل كمجموعات .         

 

استخدام أسلوب 

غيرة الجماعات الص

لمناقشة القضايا 

 المطروحة .

 

ء تقويم أداء الطالبات أثنا

 العمل الجماعي

 

 االهتمام بالواجبات المنزلية التي تنمي القدرة على تحمل         - 3.2

 المسؤولية وحل المشكالت .

 
 

املناقشات -
 الصفية

 

متابعة        -

 الواجبات المنزلية

قراءات موجهة  - جديدة تحمل مسئولية البحث عن معلومات - 3.3
للتوصل لكل ما هو 
جديد عن موضوعات 
 املقرر.

تقومي الزميل ) من  
ات خالل تقومي الطالب
ثناء لبعضهن البعض ( أ

 العمل
المتابعة        - .   -القدرة علي عرض مشروعها علي الزميالت بوضوح 3.4

داخل 

العملية  المحاضرة

أثناء إعداد األنشطة 

 العملية .

 

المتابعة داخل   القدرة علي قيادة مجموعة عمل 3.5

المحاضرة أثناء 

عمل المجموعات 

 الصغيرة .

 

حفز الحوار والنقاش أثناء المحاضرة .         - 3.6  

 

  

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

4.1 
 تنمية القدرة علي 

بعض تكليف الطالبات ب احملاضرة -
ة الواجبات ابالستعان
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم لمستهدفة للمقرر()مخرجات التعلم ا

استخدام الحاسب اآللي لعرض المادة  
 العلمية

بشبكة املعلومات  
ه وعرض ما توصلن إلي
.من معلومات   

لي في استخراج المعلومات من يستخدم الحاسب اآل 4.2
 المرتبطة بالمادة.  لمعلوماتاشبكة

 

 احلوار واملناقشة -

 

 

عض توجيه الطالبات لب المرتبطة.يعرف استخدام الحاسب اآللي في استخراج المعلومات  4.3
املواقع على شبكة 
االنرتنت وكيفية 
االستفادة منها ىف 
 موضوعات املقرر

 

4.4  

 
 يميل لتطوير نفسه فيما يتعلق باستخدام الحاسب اآللي واالنترنت.

 

  

4.5 
 

  

4.6 
 

  

 المهارات النفس حركية 5.0

5.1    

5.2    

5.3    

5.4    

5.5    

5.6    

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

   . يتم استخدام استراتيجيات العمل في مجموعات في العمل االول لتتمكن الطالبات من االستفادة من آراء بعضهن البعض 

 يم مواقف وانشطةتصم يتم استخدام استراتيجية التعلم الذاتي في  

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4
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   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم دت(وج

    تعلم تعاوني

      العمل في فريق

    المناقشة والحوار التعلم الذاتي

 التعلم الذاتي

يةالتكاليف الفرد  

   

العروض       

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 3 
8.3%  

A 6 
16.7%  

B+ 7 
19.4%  

B 5 
13.9%  

C+ 3 
8.3%  

C 3 
8.3%  

D+ 6 
16.7%  

D 2 
5.6%  

F 0 
0.0%  

حرم من دخول 

 االمتحان
0 0.0%  

 مسجل 

 في المقرر
37 97.3%  

  %0.0 0 غير مكتمل
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  %100.0 36 ناجح

  %0.0 0 راسب

  %2.7 1 منسحب

 :) إن وجدت (  لنتائجا على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 ..طالبات متميزات نظرا لعدم وجود اجابات نموذجية للطالبات في االختبار النهائي دال يوج 

 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

  دال يوج

  

  

 

 ) إن وجدت (عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  التباين عن – ب

 السبب التباين

  اليوجد

  

  

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

  الكترونياتم تقويم الطالبات في الوسائل المقدمة 

  تم اخذ العينة العشوائية  من رئيس القسم 

  ة الداخلية من قبل لجنة القياس والتقويم تم المراجع

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب
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 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

لم الطالب خالل تدريس المقرر على تع أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 يوثر علي العملية التعليمية والتدريب العملي  العدد الكبير للطالبات في المحاضرة العملي 

 عدم وجود روضة نموذجية لتدريب الطالبات 
اصطدام الطالبات الول مرة بالتعامل مع االطفال 
وخاصة ان الزيارات الي الروضة اصبحت اكثر 

  يخرجن الطالبات للمشاهدة صعوبة وال

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
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 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم-1

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

كانت  الخطوط االساسية من معلومات ومهارات واضحه 

 وجود عضوء هيئة التدريس للمساعدة 

كير وحل ساعد المقرر على تحسين قدرات الطالب على التف

المشكالت

……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

ةالمقرر يحتاج الى استخدام استراتيجيات و طرق و اساليب الحديث 

 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

…… كانت مصادر التعلم مساعدة في المقرر ) بما في ذلك الساعات المكتبية لعضو هيئة 

 التدريس ، والمراجع ( واضحة بالنسبة لها… 

… 

 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

……… ات التقييمتوضيح الواجبات  و التكليفات التي يتم التقييم بناء عليها ، ومحك 

 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
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  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

االطالع على دراسات و ابحاث في -أ

 و تطبيقاتها لالطفال  يةالتربية البيئ
حث الطالبات على …

 …زيارة المكتبات
………………… ………………… 

استخدام اكثر من مرجع للتعرف علي -ب

 …ةاكثر من خبر

مد الطالبات ……

باكثر من مرجع 

 لالستفادة

………………… ………………… 

االستعانة بروضات لتطبيق بعض -ت

 المهارات مع الالطفال

التشاور مع بعض 

ي الروضات للتعاون ف

تطبيق بعض المقاييس 

 و المهارات مع الطفل

………………… ………………… 

 ………………… ………………… ……………… …………………………-أ

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 تنمية المفاهيم الدينية واالجتماعية االستعانة باكثر من مرجع في  

 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

التعاون مع االقسام االخرى بالكلية -أ

للتعرف على كيفية تقديم المقرر و 

 …المستحدثات التي تطرأ عليه

مكتبة القسم بمراجع  امداد

 مختلفة عن المقرر
 أ.نهى الغرايبة هـ1437./8../.1. هـ1437./4/.4

 

  األستاذ المسؤول عن المقرر 

 :  أ. نهى الغرايبة االســم :

 هـ1437./24/8 تاريخ اعداد التقرير : ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 جاننجالء النفا.  االســم :

 هـ 1437/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 13من  13الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

 ًأو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ حتى ولو (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

  ( مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

 مجلس القسم التابع له البرنامج دول أعمال يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن ج

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلية التربية الكلية :

 بكالوريس البرنامج :

 مهارات اليدوية والفنية المقرر :



 

 
 15من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1437 /8/  23 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 قسم رياض االطفال / التربية : القسمالكلية / 

 البكالوريس :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 730 الشعبة: KIN213    المقرر:رمز  مهارات اليدوية والفنية المقرر:اسم 

 التربية كلية :مقر التدريس .نهى الغرايبة المقرر:استاذ اسم 

 1437 الثاني عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 45 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  48 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
2 ……….. ……….. 2 ……….. 4 

الساعات 

 المعتمدة
2 ……….. ……….. 1 ……….. 3 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

 الفن والتربية  -

 مجاالت الفن التشكيلي -

 وظيفة التربية الفنية في المجتمع  -

6 2 ………………………………….. 

 اهمية تعليم الفن لألطفال . -

 التربية الفنية وبناء الشخصية . -

 االهداف العامة للتربية الفنية . -

 اهداف التربية الفنية لطفل الروضة . -

6 2 ………………………………….. 

 الطرق الخاصة بتعليم الرسم لالطفال -

نظرية بياجية وعالقتها بسيكولوجية تعلم  -
 الرسم

 حركيةالمرحلة الحس  -

3 1 ………………………………….. 



 

 
 15من  3الصفحة 

 مرحلة العمليات المحسوسة -

 التطبيقات التربوية -

 طرق التعبير المختلفة -

 اهمية دراسة التعبير الفني -

 عالقة التعليم االجتماعي بالتعبير الفني -

 طرق تدريس التعبير الفني -

 مجاالت التعبير الفني -

االهداف الخاصة لتعليم الطفل التعبير  -
 الفني

6 2 ………………………………….. 

 فلسفات رياض االطفال 

 فلسفة فروبل  -

 فلسفة منتسوري -

 فلسفة دكرولي -

9 3 ………………………………….. 

 المقصود برسوم االطفال . -

 تعريف مهارة الرسم -

العناصر االساسية التي تقوم عليها برامج  -
 االطفال في الرسم 

 التطبيقات التربوية -

9 3 ………………………………….. 

 مجاالت االنشطة الفنية .  -

 قواعد اساسية عند ممارسة االنشطة الفنية -

 المواد الخام -

 االدوات المستخدمة -

 مصادر المواد االولية -

 مجاالت النشاط الفني -

 الفك والدمج -

 التشكيل -

 العجائن والصلصال -

 الورق -

 التشكيل بالخامات ومسرح العرائس -

9  

………………………………….. 



 

 
 15من  4الصفحة 

 مسرح العرائس والتمثيل بالدما -

 قواعد االمن والسالمه -

 فن الطفل ودوره في السالمه واالمن -

 المواد الفنية التي يتجنبها الطفل . -

13 39 

………………………………….. 

……………………………………….. ………. ……….. ………………………………….. 

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

تتعرف المحددات األخالقية لممارسة مهنة التعليم من المنظور اإلسالمي  1.1

 بما يدعم تذوق الفن واستخدامه بطريقة سليمة فى الحياة العملية.

تكاليف جماعية , 

تكاليف فردية  اختبار 

 .تحريرى

 يظهرن الطالبات

حماسة في انجاز 

ية الجامعالتكاليف 

 والفردية

تكاليف جماعية ,  تتعرف الطالبة على أهمية الفن كأسلوب للعالج النفسي بالنسبة للطفل 1.2

تكاليف فردية  اختبار 

 .تحريرى

المشاركة وابداء 

 االراء المختلفة

تتعرف نظريات وأبعاد النمو ومجاالته ومتطلباته بالنسبة للمتعلمين بما في  1.3

 دوره في دعمه من خالل مجال عمله االجتماعي والثقافي وذلك نموهم 

 

تكاليف جماعية , 

تكاليف فردية  اختبار 

 .تحريرى

نسبة النجاح 

100%  

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

 تصميم نماذج فنية- 2.1

 

 

 

از تطبيق ملف االنج

ات تقييم التكليف –

 اختبارات –العملية 

 شفوية

 يظهرن الطالبات

انجاز حماسة في 

ية التكاليف الجامع

 والفردية

 التطبيق العملي للمفاهيم الفنية  التالية: 2.2

الجزء و الكل  –الضوء و الظل  –الخطوط  –)النقطة ) البقعة ( 

- 

از تطبيق ملف االنج

ات تقييم التكليف –

العملية اختبارات 

 شفوية

ظهور الجانب 

االبداعي لدى 

الطالبات في 



 

 
 15من  5الصفحة 

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

الفراغ  –الكتلة  –الحجم  –المساحة  –اطار الصورة –االلوان 

 الفاتح و الغامق (.-الملمس   –

 

اعداد المهارات 

 الفنية

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

تحمل مسؤولية تعلمها الذاتى و االستمرار فى التطوير  - 3.1

 الشخصى و المهنى .

 

روح المشاركة  المالحظه

عالية لدى 

 الطالبات

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

 –المشاركة الفعالة  تتقن مهارة استخدام االدوات والخامات فى عمل وسائل تخدم المادة. 4.1

 –تكليفات عملية 

تقييمات شفهية 

 وتحريرية

 يظهرن الطالبات

حماسة في انجاز 

ية التكاليف الجامع

 والفردية

 المهارات النفس حركية 5.0

المتنوعة باستخدام خامات  التكليفات العمليةتؤدى بدقة مهارات اعداد  5.1

 مختلفة.

تقييم التكليفات 

 –الفردية والجماعية 

 –استمارة مالحظة 

 استمارة تقييم

 يظهرن الطالبات

حماسة في انجاز 

ية التكاليف الجامع

 والفردية

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 .…………………………..……………  √ المحاضرات باستخدام برنامج  البوربوينت., 

 .…………………………..……………  √ التعلم التعاوني

 .…………………………..……………  √ العصف الذهني,

 .…………………………..……………  √ المناقشة

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

 

 

 



 

 
 15من  6الصفحة 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 0 
0.0% ……………………………………………………….. 

A 0 
0.0% ……………………………………………………….. 

B+ 5 
11.1% ……………………………………………………….. 

B 10 
22.2% ……………………………………………………….. 

C+ 11 
24.4% ……………………………………………………….. 

C 8 
17.8% ……………………………………………………….. 

D+ 5 
11.1% ……………………………………………………….. 

D 5 
11.1% ……………………………………………………….. 

F 1 
2.2% ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
1 2.1% ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
48 100 % ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… %0.0 0 غير مكتمل

 ..……………………………………………………… %98 44 ناجح

 ..……………………………………………………… %2 1 راسب

 ..……………………………………………………… %2.1 1 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 استخدام الطالبات المكتبات في عمل االبحاث  

  االنشطة المختلفةاطالع الطالبات على  -

  كما كان يتم تحضيرها من قبل استاذ المادة و الطالبات معا و كانت تناقش بشكل جماعي و ذلك ساعد

 ...................................................الطالبات علي تطبيق النظري بشكل ميسر



 

 
 15من  7الصفحة 

 .................................................................... 

 .................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 …………………………………………… …التكليفات والتطبيقات المختلفة

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 .................................................... التكاليف العمليةاليوجد معمل لعمل 

.................................................... .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ



 

 
 15من  8الصفحة 

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

.................................................... .................................................... 

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 
 



 

 
 15من  9الصفحة 

 
 

 



 

 
 15من  10الصفحة 

 
 

 

 

 
 



 

 
 15من  11الصفحة 

 

 
 

 
 



 

 
 15من  12الصفحة 

 

 
 

 

 

 



 

 
 15من  13الصفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

 …ايجاد معمل للمادة 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 نقاط القوةو تعزيز لتحسين مقترحات اأهم  -أ 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

االطالع على دراسات و ابحاث في  -أ
حث الطالبات على …

 …زيارة المكتبات
………………… ………………… 



 

 
 15من  14الصفحة 

 و تطبيقاتها لالطفالمسرح 

استخدام اكثر من مرجع للتعرف  -ب

في فن تصميم علي اكثر من خبر

 …العرائس

مد الطالبات ……

باكثر من مرجع 

 لالستفادة

………………… ………………… 

االستعانة بروضات لتطبيق بعض  -ت

 المهارات مع الالطفال

التشاور مع بعض 

الروضات للتعاون في 

تطبيق بعض المقاييس 

 و المهارات مع الطفل

………………… ………………… 

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

بها لمزيد من اإلجراءات الموصى 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

التعاون مع االقسام االخرى  -أ

بالكلية للتعرف على كيفية تقديم 

المقرر و المستحدثات التي تطرأ 

 …عليه

امداد مكتبة القسم بمراجع 

 مختلفة عن المقرر
 امل الفواز\أ هـ1437./8../.1. هـ1437./4/.4

 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 .أمل الفواز-ا االســم :

 هـ8/1437./24 تاريخ اعداد التقرير : ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 نجالء النفجان -ا االســم :

 هـ 1437/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 15من  15الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

  ًأو برنامج          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر بهأكاديمي 

 . أستاذ واحد

   ( مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر

 ( التقارير المستقلة للمقرر

  يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

   مجلس القسم التابع له يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال

 امج لمناقشتها و اتحاذ االزم البرن

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية بالمجمعة           الكلية :

 رياض االطفال البرنامج :

المهارات العلمية و الرياضية عند  المقرر :

 الطفل



 

 
 9من  2لصفحة ا

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1437/ 11/ 20 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة. التعليمية:المؤسسة 

  ...رياض االطفال...... / ....التربية... : القسمالكلية / 

 .....................................بكالوريوس رياض اطفال .... :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

المهارات العلمية و  . المقرر:اسم 

 الرياضية عند الطفل

 ...738 الشعبة: .Kin223 .. المقرر:رمز 

 .....كلية التربية… :مقر التدريس ..د/ سعيدة حسين… المقرر:استاذ اسم 

 ............…......…هـ1436/1437… عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 ...…53… المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  ...53 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة ضرةالمحا 

ساعات 

 التدريس
…2….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……4….. 

الساعات 

 المعتمدة
……2….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……3.. 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد 

الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

…………………… 6 6 الفصل األول : تعريف المفاهيم و اهميتهاـ  1

…………….. 

…………………… 6 6 الفصل الثاني : مفاهيم الرياضياتـ  2

…………….. 

…………………… 3 3 الفصل الثالث:  مفاهيم العلومـ  3

…………….. 

المفاهيم من  الفصل الرابع: أفكار مقترحة لتنمية بعضـ  4

 خالل االستكشاف الموجه
3 3 ……………………

…………….. 

…………………… 6 6 الفصل الخامس:  الحواس الطفلـ  5

…………….. 

…………………… 3 3 الفصل السادس:  الحيوانات والطيورـ  6

…………….. 

…………………… 3 3 الفصل السابع : النبات -7

…………….. 



 

 
 9من  3لصفحة ا

 3 3 الفصل الثامن : المـــــاء -8
 

  3 3 التاسع : الهواء والتنفس الفصل -9

  3 3 تدريبات على بعض الظواهر الطبيعية -10

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه تأثرةالم مخرجات التعلم

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

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

تتعرف على مراحل نمو المفاهيم العلمية معرفة و فهم خصائص االطفال  1.1

 الصغار
 المحاضرة .

 االختبار التحريري

عرض البور  تطبق أسس وقواعد األنشطة التربوية وتوظيفها في المفاهيم الرياضية 1.2

 بوينت

 األسئلة الشفهية

 تتعرف الطالبة على نواحي تفكير الطفل الرياضي 1.3
 المناقشة

المشاركة في 

 المناقشات 

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

 األسئلة الشفهية العصف الذهني توظف استراتيجيات تنمية مهارات التفكير الناقد و حل المشكالت  2.1

 تقويم األنشطة عمليا   التعلم التعاوني تربط بين النظريات المفسرة للنمو و تطور المفاهيم العلمية  2.2

 التعلم التعاوني .م االطفال فى مجال المفاهيم العلمية  تقيم تعل . 2.3
المشاركة الفعالة 

 وتقييمها

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

. القدرة على العمل في مجموعات لتطبيق نشاط المفاهيم  3.1

 العلمية.

مالحظة سلوكيات الطالبات أثناء   –التعلم التعاوني 

 .لجماعيةتقديم األنشطة ا

تقبل النقد البناء .من  

 االخرين...........................................

 تقييم شفوي المناقشة

 وتقييمها العروض التقدمية التعلم الفردي احترام آراء اآلخرين و االستفادة من أفكارهم..  

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

التعلم التعاوني  م التقنيات الحديثة في تصميم الوسائل الخاصة بالمفاهيم العلمية.تستخد 4.1

–  

 وتقييمها المشاركة الفعالة

 تقييم االعمال تكليفات عملية -المناقشة تتقن مهارة استخدام االدوات والخامات في عمل وسائل تخدم المادة. 

 تقييمات فردية التعلم الفردي ناسب المادةتتقن مهارة استخدام الكمبيوتر في تصميم انشطة ت 

تستخدم التقنيات الحديثة في االطالع على الدراسات الحديثة لتنمية المفاهيم  

 العلمية.
التعلم التعاوني 

–  

 وتقييمها المشاركة الفعالة
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المهارات النفس حركية 5.0

بالمجاالت  تربط بين المفاهيم العلمية و فهم خصائص االطفال الصغار 5.1

 المعرفية المختلفة 

األسئلة  التعلم التعاوني

 الشفهية............

 تقويم األنشطة عمليا   التدريب العملي توظف االستراتيجيات و االدوات الفعالة فى التربية المبكرة  

 تصمم انشطة في المهارات الرياضية لطفل الروضة 
تقويم األنشطة  التدريب العملي

 عمليا .

 .األسئلة الشفهية . المناقشة تكر اساليب تقييم تعلم االطفال فى مجال المفاهيم العلمية  تب 

    
  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

 المحاضرة    -   عصف ذهني   -التعلم التعاوني    …

……………………………………………………………………………… 
التكليفات والتطبيقات المختلف  -  تصميم وسائل و انشطة 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 .…………………………..……………   … عصف ذهني

 .…………………………..……………   التعلم التعاوني.

    التكليفات والتطبيقات المختلفة

      تصميم وسائل و انشطة

 .…………………………..……………   المحاضرة …

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

رمز 

 التقدير
 الطلبةعدد 

النسبة 

 المئوية
 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل 

A+ 13 
24.5%  

A 20 
37.7%  

B+ 7 
13.2%  

B 6 
11.3%  

C+ 
5 

9.4% 
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C 1 
1.9%  

D+ 1 
1.9%  

D 0 
0.0%  

F 0 
0.0%  

حرم من 

دخول 

 االمتحان

……0……. 
…… 
0.0% 

……………………………………………………….. 

 مسجل

 في المقرر
……53. 

……. 
100% 

……………………………………………………….. 

غير 

 مكتمل
…………. …….. % ……………………………………………………….. 

 .…53……… ناجح
…… 
100% 

……………………………………………………….. 

 .…0……… راسب
… 

0.0% 
……………………………………………………….. 

 .…0 منسحب
…….. 

0.0% 
……………………………………………………….. 

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 استخدام الطالبات المكتبات في عمل االبحاث          

 تصميم الطالبة االنشطة بشكل عملي – االنشطة المختلفةاطالع الطالبات على -

كما كان يتم تحضيرها من قبل استاذ المادة و الطالبات معا و كانت تناقش بشكل جماعي و ذلك ساعد -

 الطالبات علي تطبيق النظري بشكل ميسر

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقا   –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… …………… ال يوجد

 

 دت () إن وجالتباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقا  في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… ………… ال يوجد

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق
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 …………………………………………… ……االختبارات

 …………………………………………… …التكليفات والتطبيقات المختلفة

 

 المصادر و المرافق  ( د

 رافقالوصول الى المصادر أو المصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

  العلمية و الرياضيةمهارات مراجع كافية عن  ال يوجد
 في مكتبة الكلية

صعوبة تطبيق بعض االنشطة لعدم توفر روضة 
  نموذجية بالكلية

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  وباتأي صع عواقب

 الدراسي

 . ال يوجد

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
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 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

حفظ المعلومات فقط . على التفكير وحل المشكالت بدال من ة الطالبةاعد هذا المقرر على تحسين قدرس 

في العمل على شكل فريق . هاساعد هذا المقرر على تحسين مهارات 

على االتصال بفاعلية . هاساعد هذا المقرر على تحسين قدرت 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

يات و طرق و اساليب الحديثةالمقرر يحتاج الى استخدام استراتيج… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

 في المقرر ) بما في ذلك الساعات المكتبية لعضو هيئة ةمساعدالتعلم كانت مصادر 

هاالمراجع ( واضحة بالنسبة ليس ، والتدر .… 

 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

 …عليها ، ومحكات التقييم التي يتم التقييم بناءو التكليفات  الواجبات  توضيح

 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةمن تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر ما طرأ  –1
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 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

النتائجتحليل  نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها  

االطالع على دراسات و ابحاث في -أ

و تطبيقاتها   مهلرات التفكير

 لالطفال

حث الطالبات على …

 …زيارة المكتبات
………………… ………………… 

استخدام اكثر من مرجع للتعرف علي -ب

 …ةاكثر من خبر

مد الطالبات ……

باكثر من مرجع 

 لالستفادة

………………… ………………… 

االستعانة بروضات لتطبيق بعض -ت

 المهارات مع الالطفال

التشاور مع بعض 

الروضات للتعاون في 

تطبيق بعض المقاييس 

 و المهارات مع الطفل

………………… ………………… 

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 مهارات التفكيرباكثر من مرجع في االستعانة 

 

 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 صياتالتو
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

التعاون مع االقسام االخرى بالكلية -أ

للتعرف على كيفية تقديم المقرر و 

 …المستحدثات التي تطرأ عليه

امداد مكتبة القسم بمراجع 

 مختلفة عن المقرر
 سعيدة حسيند/  هـ1437./8../.1. هـ1437./4/.4

 

   األستاذ المسؤول عن المقرر :

 ........د. سعيدة حسين درديري . االســم :

 هـ 1437/  11/ 20 تاريخ اعداد التقرير : ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 ...أ/ نوال المسند.. االســم :

 هـ 1437/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :
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 :هامة حاات مال

 

 ًأو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

 مع مراعاة ان يرفق به رر ) يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المق

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

  مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية الكلية :

 رياض االطفال                    البرنامج :

 التنشئة االجتماعية               المقرر :
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 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1437/  7/ 22 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعه التعليمية:المؤسسة 

 االطفال رياض  / التربية  : القسمالكلية / 

 رياض االطفال  :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 631 الشعبة: KIN111 المقرر:رمز  التنشئة االجتماعية المقرر:اسم 

 القاعة الدراسيه :مقر التدريس حصه القحطاني المقرر:استاذ اسم 

 الثانىالفصل  عنه:قرير الذي أعد هذا الت والفصل الدراسيالسنة 

 39 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  40 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
2 ……….. ……….. ……….. ……….. 2 

الساعات 

 المعتمدة
2 ……….. ……….. ……….. ……….. 2 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

أهدافها ‘عملية التنشئة االجتماعية )مفهومها 
 ،أهميتها ،شروطها،نتائجها،اإلخفاق فيها(

ة االجتماعية التطور التاريخي لمفهوم التنشئ
. 

2 2 ………………………………….. 

نظريات في التنشئة االجتماعية ومتغيرات .
 مرتبطة بها 

2 2 ………………………………….. 

مؤسسات التنشئة االجتماعية .
)األسرة،المدرسة،دور العبادة،جماعة الرفاق 

 ،وسائل اإلعالم (
2 2 ………………………………….. 

مراحل وحاجات النمو االجتماعي وعالقته 
 ة االجتماعية بتنشئ

2 2 ………………………………….. 

دور الثقافة في تنشئة الطفل )النظم .
األولية:نظام الرضاعة ،نظام الفطام ،نظام 

اإلخراج ،تعديل العادات الجنسية ،اللعب 
والثقافة ،التدريب على االستقاللية ،التدريب 

 ..على العدوان (

2 2 ………………………………….. 

 ..………………………………… 2 2اد نظام السياسة )النظم الثانوية:نظام االقتص.



 

 
 11من  3الصفحة 

،نظام  القضاء والدين  نظام العائلة ،نظام 
 .األخالق ،نظام الفني والجمالي 

دور الوالدين في مواجهة مشكالت أطفالهم .)
مشكالت البكاء ونوبات ..إثناء التنشئة (

 الغضب واالنفعال ،مشكالت الكالم ،العدوان 
2 2 ………………………………….. 

لخوف ،سلوك عدم الطاعة ،مشكلة مشكلة ا
 .االعتراض ،النشاط الزائد(

2 2 ………………………………….. 

 ..………………………………… 2 2 أراء ومقترحات حول تنشئة الطفل 

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  عاتالموضو
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

 ............................... ............................. ..................اليوجد....................

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

...................................... ............................. ............................... 

 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

1.1  

 

 تحدد مفهوم التنشئة االجتماعية .    

  

 المحاضرة

 واإللقاء

 

 تكليفات

 فردية

 وجماعية

1.2  

 تذكر أهمية وأهداف عملية التنشئة االجتماعية .

 

 

استخدام أسلوب 

 ومناقشة

 

 

االختبارات 

 التحريرية

1.3  

تعدد ادوار األسرة وادوار باقي المؤسسات في عملية التطبيع 

 االجتماعي للطفل .

 

 

استخدام الحوار 

ل التعليمي وتباد

 األفكار

 

 

 الواجبات

1.4  

 تذكر نظريات التنشئة االجتماعية وأسس كل منها .

 

العصف الذهني 

اونيالتعلم التع  

  

 

 المقاالت

 

1.5    
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

تحدد العمليات التي يمارسها الوالدان في تنشئة الطفل على 

 المبادئ.

 تدريس مصغـر
 

 

 

 مناقشة األبحاث

1.6  
تذكر ادوار الوالدين في مواجهة مشكالت األطفال أثناء التنشئة 

. 

 
عروض بور 

 بوينت

 

أراء ومناقشات 

لحول تنشئة الطف  

 ةاإلدراكيالمهارات  2.0

تكتسب األساليب المالئمة للتعامل مع الطفل لتصبح معلمة  2.1

 رياض أطفال قادرة على التنشئة االجتماعية الفعالة .

 

 التعلم التعاوني

 

االختبارات 

 التحريرية

2.2  

تطبق ما تم تعلمه من أساليب وعمليات خاصة بالتنشئة 

 االجتماعية 

 

 مع األطفال ووالديهم .

 

 

 التعلم الفردي

 

 الواجبات

 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

3.1  

 حمل المسؤولية المطلوب تطويرها .ت

 

 

 التعلم الذاتي
 

 ورش عمل

3.2  

التعلم الذاتي المثابرة في انجاز المهام واإلعمال  اتمهار تعرض

 الفردية .

 

 التعلم الذاتي

 

 

 دراسة حالة 

3.3  

 ي تصميم وانجاز المهام الجماعية .تشارك زميالتها بفعالية ف

 

 حوار جماعي
 

 دراسة ميدانية

3.4  

تصل إلى حلول لمشكالت األداء التي تطرا في المهام الجماعية 

. 

 

 ورش العمل

 

 تقارير األداء

3.5  

 .تحترم أراء اآلخرين في المجموعة 

 
 حوار جماعي 

 
 ورش عمل

 

3.6  

 تقود المجموعة بفعالية .

 
 أراء شخصية

 

 أمثلة من الواقع

 

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

4.1    



 

 
 11من  5الصفحة 

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 االستماع والتحدث .في  مهارة تعرض  

 

التقييم أثناء  مناقشة 

 المحاضرة 

 

4.2  

 

 

االتصال البصري في تفاعلها مع زمالئها  في  مهارةتعرض  

المتطلبة للوصول إلى المعلومات من المراجع النجاز البحوث 

 منهن.

 

 

 

  التعلم التعاوني

 

 

من  التقييم العملي

خالل متابعة 

 األداء أثناء أنجاز

 المهام

4.3  

مهارة البحث عن المعلومات المتعلقة بموضوعات تعرض 

 المقرر على مواقع االنترنت .

 

 

 التعلم الذاتي  

 

 التقييم العملي

 أثناء االنجاز 

 

4.4  

 

ا وإعادة كتابتها باستخدام برنامج شارك المعلومات الكترونيت

 والباور بوينت . دالو ور

 

 

التعلم الجماعي 

 أمثلة من الواقع

 

من  التقييم العملي

خالل متابعة 

 األداء أثناء أنجاز

 المهام

4.5  
تعرض مهارة البحث عن موضوع متعلق بموضوعات المقرر  

 وطرحه لنقاش من قبلهن .

  

 

 المناقشة 

 

التقييم أثناء 

حاضرة الم  

4.6  
مهارة القدرة على البحث عن موضوعات جديدة تخدم تعرض  

 موضوعات المقرر .

 

 التعلم الجماعي 

 بطاقة تقييم من

 قبل الطالبات 

 المهارات النفس حركية 5.0

 .................. .................. التنطبق  5.1

5.2 ..................................................................... .................. .................. 
  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

 مناقشة موضوع المقرر . –لقاء دوري 

 المناظرة . التواصل مع األقسام –استخدام كل ما هو جديد ومستحدث   
. أنشاء قاعدة بيانات لجميع البحوث العلمية الخاصة بالتنشئة في الطفولة المبكرة……… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4
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   في توصيف المقررالمدرجة  استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

. جهاز كمبيوتر 
 

  ……………..…………………………. 

 . المنصة االلكترونية 
…………….… 

  ……………..…………………………. 

 .…………………………..……………   السبورة التفاعلية

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 0 0 % ……………………………………………………….. 

A 3 7 % ……………………………………………………….. 

B+ 3 7 % ……………………………………………………….. 

B 6 15 % ……………………………………………………….. 

C+ 5 12 % ……………………………………………………….. 

C 8 20 % ……………………………………………………….. 

D+ 6 15 % ……………………………………………………….. 

D 7 17 % ……………………………………………………….. 

F ………0…. …0….. % ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
1 2 % ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
40 100 % ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… % 2 1 غير مكتمل
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 ..……………………………………………………… % 99 39 ناجح

 ..……………………………………………………… % 0 0 راسب

 ..……………………………………………………… % 0 0 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 ......................يوجدال............................................. 

 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… ……………………اليوجد……………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… ………………………اليوجد……………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبتحصيل درجات التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 …………………………………………… …………………اليوجد…………………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 الطالب في المقرر على تعلم صعوباتال عواقب

 .................................................... .............................اليوجد.......................

.................................................... .................................................... 
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 سائل اإلداريةالم  ( هـ

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 .................................................... ............................اليوجد........................

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و 

 الطالبات للمقرر  اجتهاد 

رات الطالبة *يخدم المقرر تنمية مها 

يقدم تهيئة للمقررات في المستويات القادمة* …… 

……………………………………………………………………………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

 اتباع استراتيجيات حديثة في المقرر

* 

رهتنمية مهارات الطالبة بصورة كبي  

 

 

  خرىالتقييمات  األ - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

 اتباع استراتيجيات حديثة

 … *غرفة مصادر النتاج الوسائل 
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 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

يةالعمل التقييم جيد لكن البد من التطوير في عمل مناقشات للطالبات وتقديم عروض بجانب االجزاء 

 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

تطوير استراتيجيات التدريس -أ  

 

استخدام 

جيات استراتي

 متطورة

 

………………… ………………… 

 …غرفة مصادر --أ
مناقشة انشاء غرفة 

 وسائل
………………… ………………… 

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ب

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ت

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

استراتيجيات التدريستطوير   

* رغرفة مصاد  

 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 تطوير استراتيجيات التدريس --أ
استخدام استراتيجيات 

 متطورة
 استاذ المقرر هـ1437./7../...28. هـ1437../4/....22.

 غرفة مصادر -ث-ب
مناقشة انشاء غرفة 

 وسائل
 هـ1437../7./..28.. هـ1437./4./...22..

اعضاء القسم 

 رئيس القسم
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 حصه القحطاني االســم :

 هـ1437../4./..22.. رير :تاريخ اعداد التق ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 نوال المسند االســم :
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 هـ 1437/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :
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 :هامة مالحظات 

 

 ًيمي أو برنامج أكاد         قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

  ( مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 من تدريس المقرر يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء 

  مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية بالمجمعة           الكلية :

 رياض االطفال البرنامج :

    سيكولوجية اللعب المقرر :



 

 
 10من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1437/  8/  23 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة التعليمية:المؤسسة 

 التربية رياض االطفال  : القسمالكلية / 

 رياض االطفال  :مج االكاديمي البرنا

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

رمز  مكتبات االطفال  المقرر:اسم 

 KIN123المقرر:
 726 الشعبة: 

 كلية التربية :مقر التدريس د . مها احمد عبد الحليم  المقرر:استاذ اسم 

 هـ1437 الثانيالفصل  عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 42 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  44 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
2 - - - - 2 

الساعات 

 المعتمدة
2 - - - - 2 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد 

الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

لعب قيمة ال -مفهوم  -خصائص طفل ما قبل المدرسة
و سماته و وظائف فى حياة االطفال  

2 4 
 

  2 1 ..اللعب وتصنيفاته والعوامل المؤثرة فيه اسس 

لمفاهيم المرتبطةاللعب وبعض ا    
 ..اللعب فى مرحلة الطفولة :المراحل التطورية للعب

1 2 
 

اللعب والتعلم في رياض االطفال   
 ..التعليمياللعب 

2 4 
 

  4 2 .نظريات اللعب ) اللعب رؤية نظرية( 

  4 2 .العالج باللعب

لألطفالأنواع االلعاب التطبيقية    
 .الشعبياللعب 

1 1 
 

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف   يتم ذكرها ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم
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 - ال يوجد ال يوجد
 

 فة  للمقرر :قياس مخرجات التعلم المستهد  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

االسئلة الشفهية   العصف الذهني تحدد مفهوم اللعب   1.1
 والتحريرية

 عقد  المقارنات المالحظة .تتبع تطور اللعب حسب التطور العمرى     1.2
االسئلة الشفهية   االستقصاء م النفس  .تفسر اللعب حسب نظريات عل  1.3

 والتحررية
 النماذج المحاضرة .وتحدد طرق تنفيذه وتقويمه التعليميتعرف اللعب  1.4
 التكليفات االنية لحوار  والمناقشة .تحدد طرق تنمية  المفاهيم والمهارات عن طريق اللعب 1.5
 اإلدراكيةالمهارات  2.0
 األطفال فق مع  مظاهر النمو  لديتصمم لعبة تعليمية  تت 2.1

 
التدريب العملي في قاعة 

 المحاضرة
 المناظرات

 االختبار التحريري 
 

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوني لعبة تعليمية تقوم 2.2
و  التعلم باالستكشاف تحل مشكلة لدى الطفل باستخدام العالج باللعب  2.3

 المناقشة
المشاركة في 

 المناقشات
 ارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤوليةمه 3.0

 .في مجموعات لعمل بحث مشترك االشتراك 3.1
 

 استمارات  المالحظة. النمذجة

 مدرجات  االداء المناقشة .تقبل النقد البناء 3.2
 المالحظة لعب  االدوار . آراء اآلخرين و االستفادة من أفكارهم تبني 3.3
وبشكل يتسق مع معايير األخالق العالية على التصرف بإيجابية تفضيل   3.4

 المستوى الشخصي والعام
 مدرجات  االداء النمذجة  والعصف  الذهني.

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0
 مدرجات االداء المحاضرة للبحث عن ألعاب تناسب مرحلة رياض األطفال لإلنترنتاستخدام الطالبة  4.1
 مدرجات االداء العروض العملية إدارة النقاشات العلمية مع أستاذ المادة عبر االنترنت 4.2
 مدرجات االداء العروض  العملية استخدام أيميل أستاذ المادة كامتداد للساعات المكتبية 4.3
 مدرجات االداء المحاضرة استخدام االنترنت لتقديم متطلبات المادة. 4.4
 حركيةالمهارات النفس  5.0
 استمارات  المالحظة التجربة تعاين  ادوات  اللعب المختلفة 5.1
 استمارات  المالحظة التجربة تنقل  الفوائد  التربوية  الى  اللعبة 5.2
 .استمارات  المالحظة التجربة تنفذ  جلسة  عالج  باللعب  افتراضية 5.3
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

مارات  است التجربة .تعرض طريقة  عمل  اللعبة  التعليمية 5.4
 ...المالحظة

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 
 .) زيارة الروضات  (  ةميدانيوال ت العمليةتطبيقاال.1
 . التعلم التعاوني في التكليفات والتطبيقات المختلفة.2
    العصف الذهني .3

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل يات التدريس المخطط لهااستراتيج فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

     لمعلومات مهارات التواصل وتقنية ا

    عصف ذهني و لعب االدوار

    التعلم التعاوني

    التكليفات والتطبيقات المختلفة في المحاضرات

     مهارات التواصل وتقنية المعلومات 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ 3 7.1%  

A 11 26.2%  

B+ 12 28.6%  

B 10 23.8%  

C+ 3 7.1%  

C 2 4.8%  

D+ 1 2.4%  

D 0 %0  
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F 0 %0  

حرم من دخول 

 االمتحان
1 2.3%  

 مسجل 

 في المقرر
44 100%  

  %4.6 2 غير مكتمل

  %95.5 42 ناجح

  0 0 راسب

  %2.3 1 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 االطالع على ما هو حديث في مجال االلعاب التربوية وتطبيقاتها  
 التطبيقات العملية داخل المحاضرة واالنشطة ساهمت في ذلك 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 لسببا التباين

 ال يوجد ال يوجد

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

 ال يوجد ال يوجد

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 مطابقة تمت مراجعة العينة العشوائية 

 مرفقة  ختلفةالتكليفات والتطبيقات الم

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 ال يوجد ال يوجد

 المسائل اإلدارية  ( هـ



 

 
 10من  6الصفحة 

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

رر على تعلم الطالب خالل تدريس المق أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 ال يوجد ال يوجد

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم-1

 
 



 

 
 10من  7الصفحة 

 
 

 
 



 

 
 10من  8الصفحة 

 
 

 

 

 

 

 

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

 المقرر:  هذا الطالبات ساعد

 فقط . المعلومات من حفظ بدال المشكالت وحل التفكير على قدرتهن   تحسين على .1

 . فريق عمل  شكل على العمل في  مهاراتهن   تحسين على.2

بفاعلية . االتصال على قدرتهن   تحسين على 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

تم االستعانة باألساليب العلمية  الحديثة في التدريس  

 

  التقييمات  األخرى - 2

 لقوةو تعزيز نقاط التحسين مقترحات اأهم  -أ 

 في المقرر  ةمساعدالتعلم كانت مصادر تنوع اساليب وطرق التدريس مما ساعدة في ذلك. 

  التدريس الساعات المكتبية لعضو هيئةاستخدام 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

.  االطالع على التطورات الحديثة 

بتكار واالبداع وتبادل الخبرات .التعاون مع فريق العمل لال 

 محكات التقييمفي عليها  التي يتم التقييم بناءوالتكليفات  الواجبات توضيح 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1



 

 
 10من  9الصفحة 

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

النتائجتحليل  نتائج االجراءات  لتي تم اتخاذهاا  

روضات الاالستعانة بوالزيارات الميدانية -أ

 .األطفاللتطبيق بعض المهارات مع 

التشاور مع بعض الروضات 

للتعاون في تطبيق بعض االنشطة 

 الحركية و المهارات مع الطفل

- - 

مجال بحاث في الدراسات و اال تطبيق-ب 

 التربوية لألطفال و تطبيقاتهااللعب 
 - - حث الطالبات على زيارة المكتبات

بحاث في الدراسات و االاالطالع على  -ج 

 التربوية لألطفالو تطبيقاتها  المكتبات

حث الطالبات على زيارة …

 …المكتبات
- - 

 الي .خالل الفصل / العام الدراسي الح المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

نموذج تقييم المقرر 

 .التقرير السنوي التي تعده مشرفة القسم 

نتائج تعلم المتعلمين 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

مصادر ومراجع متطور استخدام -أ

 وحديثة 
 استاذ المقرر هـ8/1437/.1 هـ1437./4/.1 التعاون مع المكتبات 

تأليف كتب ومراجعة مع جهات -ب

 ذات اختصاص 

 التعاون مع دور النشر 

 
 استاذ المقرر هـ8/1437/.1 هـ1437./4/.1

التعاون مع االقسام االخرى بالكلية -ت

للتعرف على كيفية تقديم المقرر و 

 …ستحدثات التي تطرأ عليهالم

امداد مكتبة القسم بمراجع 

 مختلفة عن المقرر
 هـ1437./4/.4

هـ8/1437/.1  

 استاذ المقرر

 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 د . مها احمد عبد الحليم  االســم :

 هـ23/8/1437 تاريخ اعداد التقرير :  التوقيع

 منسق البرنامج :

  ننجالء النفجا .أ  االســم :

 هـ 24/4/1437 التقرير : استالمتاريخ   التوقيع :



 

 
 10من  10الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

 ًأو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

  ( مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

  رنامج مجلس القسم التابع له البيتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية :

 رياض االطفال                     البرنامج :

مدخل الى رياض االطفال          المقرر :
  



 

 
 10من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1437/  4/  22 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعه التعليمية:المؤسسة 

 االطفال  رياض التربية / : القسمالكلية / 

 رياض االطفال  :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 634 الشعبة: KIN124 المقرر:رمز  المهارات اللغوية لطفل  المقرر:اسم 

 كلية التربية :مقر التدريس حصه القحطاني  المقرر:استاذ اسم 
 1437الفصل االول  عنه:التقرير الذي أعد هذا  والفصل الدراسيالسنة 

 24 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  24 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
…3…….. ……….. ……….. ……….. ……….. …3…….. 

الساعات 

 المعتمدة
3 ……….. ……….. ……….. ……….. ……3….. 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

 ـ تعريف بالمفاهيم 1

تقديم نماذج عديدة عن المفاهيم التي يمكن 

تصور عن ان تقدم للطفل و تعرض الطالبة 

المفهوم الذي تعرضه للطفل في  ) شكل 

 فردي (

2 

……2….. ………………………………….. 

 ..………………………………… ..…1…… 1 ـ اللغة 2

 ـ النمو اللغوي 3

توضح الطالبة بشكل عملي من خالل 

مجسمات كيف تنمي اللغة عند الطفل 

 )طالبتان(

2 

2 ………………………………….. 

 ..………………………………… ..……1… 1 ة ـ النظريات المفسرة إلكتساب اللغ 4



 

 
 10من  3الصفحة 

 ـ المهارات اللغوية عند الطفل 5

تعرض الطالبات نموذج مجسم  لتنمية 

 مهارة الكتابة عند طفل الروضة )طالبتان (

2 

…2…….. ………………………………….. 

 ـ قصص األطفال 6

التي يمكن لقصص تقديم نماذج عديدة عن ا

ان تقدم للطفل و تعرض الطالبة تصور عن 

للطفل  عند  لتي يمكن ان تنمي اللغةا القصة

 في  ) شكل فردي (

1 

…1…….. ………………………………….. 

 ..………………………………… ..……1… 1 ـ تنمية التأهب للقراءة 7

أساليب تنمية المفاهيم و المهارات  -8

 اللغوية عند األطفال

2 
…2…….. ………………………………….. 

دور األسرة في تحسين مهارة التحدث  -9

 الدى أبنائه

1 
…1…….. ………………………………….. 

    

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

 ............................... ............................. ..................اليوجد....................
 

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

 االختبار التحريري المحاضرة . و اللغوي للطفلتحدد أهمية دراسة النم 1.1

تتعرف على تطور عملية اكتساب الطفل المهارات اللغوية لطفل  .. 1.2

 ...................................................................الروضة
 المحاضرة .

 األسئلة الشفهية

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

 .................. .................. .....................................................يوجدال................ 2.1

2.2 ..................................................................... .................. .................. 

2.3 ..................................................................... .................. .................. 

2.4 ..................................................................... .................. .................. 

2.5 ..................................................................... ..................  .................. 

2.6 ..................................................................... .................. .................. 



 

 
 10من  4الصفحة 

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

تنمي مهارات التعلم الذاتي والقدرة على العمل بشكل مستقل إلنجاز ما  3.1

 يطلب من تكاليف

الحوار  -التعلم الذاتي

 والمناقشة

 العروض التقدمية

 وتقييمها

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

 تقييمات فردية التعلم الفردي ستخدام الكمبيوتر في تصميم انشطة لغوية تناسب المادةتتقن مهارة ا 4.1

4.2 ..................................................................... .................. .................. 

4.3 ..................................................................... .................. .................. 

4.4 ..................................................................... .................. .................. 

4.5 ..................................................................... .................. .................. 

4.6 ..................................................................... .................. .................. 

 المهارات النفس حركية 5.0

تقويم األنشطة  التدريب العملي تنتج وسائل لغوية ذات جودة وملبية لمواصفات الوسيلة السليمة . 5.1

 ...........عمليا  

5.2 ..................................................................... .................. .................. 

5.3 ..................................................................... .................. .................. 

5.4 ..................................................................... .................. .................. 

5.5 ..................................................................... .................. .................. 

5.6 ..................................................................... .................. .................. 

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

………………………………………………………………………………………… دورات

 تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في استراتيجيات التعلم الحديثة .

تطبيق التقنيات الحديثة في التعليم 

نت للوقوف على ما يستجد في مجال التدريس واستراتيجياتهاالستفادة من مواقع االنتر 

االستفادة من خبرات الجامعات المناظرة المعتمدة…… 
 

 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في لةهل كانت فاع

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 تقييم ملفات االنجاز 
 

  ……………..…………………………. 

 .…………………………..……………   ….……… تقييم االعمال العملي

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 



 

 
 10من  5الصفحة 

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ ……0……. …0….. % ……………………………………………………….. 

A ……0……. …0….. % ……………………………………………………….. 

B+ ……0……. 0…….. % ……………………………………………………….. 

B ……0……. …0….. % ……………………………………………………….. 

C+ ……4……. 16…….. % ……………………………………………………….. 

C ……4……. 16…….. % ……………………………………………………….. 

D+ …7………. 29 % ……………………………………………………….. 

D ……9……. …37….. % ……………………………………………………….. 

F …0………. …0….. % ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
……0……. …0….. % ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
……24……. 

……100.. 

% 
……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… % ..……0 .………0… غير مكتمل

 .…24……… ناجح
…100….. 

% 
……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… % ..……0 .………0… براس

 ..……………………………………………………… % ..0…… .………0… منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2



 

 
 10من  6الصفحة 

 ................................................................... 

............................................0........................ 

.................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقا   –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… ………………………………اليوجد……………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقا  في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… ……………………………اليوجد………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 تقييم ملفات االنجاز

 ………………تقييم االعمال العملي 
 …………………تحقق…………………………

 ……………………تحقق……………………… ……………………………………………

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ادر و المرافق المص ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 .................................................... ....................اليوجد................................

.................................................... .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ



 

 
 10من  7الصفحة 

 الصعوبات االدارية أو التنظيمية

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 .................................................... اليوجد

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

…………  الطالبات للمقرر  اجتهاد 

مهارات الطالبة  *يخدم المقرر تنمية 

يقدم تهيئة للمقررات في المستويات القادمة* … 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

 اتباع استراتيجيات حديثة في المقرر

* 

رهتنمية مهارات الطالبة بصورة كبي  

 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

 اتباع استراتيجيات حديثة

*غرفة مصادر النتاج الوسائل   

 

* 

 ة

 …… 



 

 
 10من  8الصفحة 

………………………………………………………………………………………… 

…………………… 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

يةبد من التطوير في عمل مناقشات للطالبات وتقديم عروض بجانب االجزاء العملالتقييم جيد لكن ال 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 ءات اإلجرا التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

تطوير استراتيجيات التدريس -أ  

 -أ

استخدام 

استراتيجيات 

 متطورة

 

………………… ………………… 

 ………غرفة مصادر --ب
مناقشة انشاء غرفة 

 وسائل
………………… ………………… 

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ت

 ………………… ………………… ……………… …………………………-ث

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 تطوير استراتيجيات التدريس *

* رغرفة مصاد  

 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 تطوير استراتيجيات التدريس --أ
استخدام استراتيجيات 

 متطورة
 استاذ المقرر هـ1437./7../...28. هـ1437../4../..22.

 غرفة مصادر -ث-ب
مناقشة انشاء غرفة 

 وسائل
 هـ1437../7./..28.. هـ1437./4./...22..

اعضاء القسم 

 رئيس القسم

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ت
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 حصه القحطاني االســم :
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 هـ1437./3./...12.. تاريخ اعداد التقرير : ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 نوال المسند االســم :

 هـ 1437/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :



 

 
 10من  10الصفحة 

 :هامة مالحظات 

 

 ًأو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

  ( مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

  رنامج مجلس القسم التابع له البيتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية :

.رياض االطفال  البرنامج :  

....برامج التلفزيون  المقرر :  



 

 
 9من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1437/  3/  25 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعه التعليمية:المؤسسة 

 رياض االطفال  / التربية  : القسمالكلية / 

 رياض االطفال  :ي البرنامج االكاديم

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 667 الشعبة: Kin326 المقرر:رمز  برامج التلفزيون  المقرر:اسم 

 كلية التربية  :مقر التدريس حصه القحطاني  المقرر:استاذ اسم 

 1437االول  عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 30 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  30 المقرر: ابدأو الذينبة الطلعدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
……2….. ……….. ……….. 

……1….

. 
……….. ……3….. 

الساعات 

 المعتمدة
……3….. ……….. ……….. ……….. ……….. …3…….. 

 

 المقرر الدراسي ب( تنفيذ
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

……………………………………….. ………. ……….. ………………………………….. 

لإلعالمالسمات العامة   
قة ومشاهدة نماذج ساب العمليالتعريف بالبرنامج 

ج وتقسيم الطالبات بالعملمن البرام  

…3……. …3…….. ………………………………….. 

 القيم للطفل فى مرحلة الروضة

 بداية –يقدمها الطالبات  التيمناقشة البرامج 

 تحليل البرامج ورقيا 

 

…3……. …3…….. ………………………………….. 

 مصادر القيم لدى الطفل

 تحليل البرامج على 

Cd 

……3…. …3…….. ………………………………….. 

ى مج التلفزيون وتنمية القيم لدى الطفل فبرا

 الروضة

 تحليل البرامج

……3…. ……3….. ………………………………….. 

 مجاالت تأثير برامج االطفال التلفزيونية
ي من التدريب على اعداد برنامج تلفزيوني تعليم

 جانب الطالبات
……3…. ……3….. ………………………………….. 

 ..………………………………… ..……3… .…3……  اوجه القصور فى برامج التلفزيون
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بات المعد من قبل الطال التعليميلبرنامج تحليل ا

 وتقييمه

……………………………………….. ………. ……….. ………………………………….. 

……………………………………….. ………. ……….. ………………………………….. 

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ت () تبعا عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

 ............................... ............................. ....................اليوجد..................

 ت التعلم المستهدفة  للمقرر :قياس مخرجا  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

 تكاليف فردية العصف الذهني توضح أهمية وأهداف برامج التلفزيون واهم القيم التي يبثها. - 1.1

1.2       

 لطفل.تتعرف على كيفية تحليل برنامج تلفزيوني ل - 1.3

 

يمهاتحليل برامج وتقي التعلم التعاوني  

1.4 ..................................................................... .................. .................. 

1.5 ..................................................................... .................. ..................  

1.6 ..................................................................... .................. .................. 

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

القيام باعداد البرامج التلفزيونية ونقدها  2.1

............................................................... 

 تحليل البرامج تقيم اسبوعي 

2.2 ..................................................................... .................. .................. 

2.3 ..................................................................... .................. ..................  

2.4 ..................................................................... .................. .................. 

2.5 ..................................................................... .................. .................. 

2.6 ..................................................................... .................. .................. 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

طلب من تنمية مهارات التعلم الذاتي والقدرة على العمل بشكل مستقل إلنجاز ما ي 3.1

 تكاليف

علم التر المناقشة والحوا

 الذاتي

ةالعروض التقدمي  

 تقييم تكليفات االنترنت تتجاوب مع العمل الجماعي بما يخدم اهداف المادة . 3.2

3.3    

3.4    

3.5 ..................................................................... .................. .................. 

3.6 ..................................................................... .................. .................. 

 وتقنية المعلومات والمهارات العددية مهارات التواصل 4.0

4.1              

4.2        
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

يونيةتتقن مهارة استخدام الكمبيوتر فى تصميم برامج تلفز 4.3 تقييمات شفهية  العصف الذهني 

 وتحريرية

 المهارات النفس حركية 5.0

 .................. .................. .......................................................اليوجد.............. 5.1

5.2 ..................................................................... .................. .................. 

5.3 ..................................................................... .................. .................. 

5.4 ..................................................................... .................. .................. 

5.5 ..................................................................... .................. .................. 

5.6 ..................................................................... .................. .................. 

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

……………………………………………………………………………………… دورات تدريبية  

ء هيئة التدريس في استراتيجيات التعلم الحديثة .ألعضا  
 تطبيق التقنيات الحديثة في التعليم

 االستفادة من مواقع االنترنت للوقوف على ما يستجد في مجال التدريس واستراتيجياته

 االستفادة من خبرات الجامعات المناظرة المعتمدة 
 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم ق تحقيل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
هل كانت 

 فاعلة
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في

 )إن وجدت( تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة
 ال نعم

……………………………………. 

 ..نموذج تقييم المقرر

...نوي التي تعده مشرفة التقرير الس

 . القسم
 ….… نتائج تعلم المتعلمين

 نعم 

 

 

 نعم

 .………اليوجد…………………..…………… 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  النسبة المئوية الطلبة عدد  التقديررمز 

A+ ……1……. …….. % ……………………………………………………….. 

A ……6……. …23….. % ……………………………………………………….. 
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B+ ……8……. …40….. % ……………………………………………………….. 

B ……3……. …15….. % ……………………………………………………….. 

C+ ……6……. …23….. % ……………………………………………………….. 

C ……2……. …2….. % ……………………………………………………….. 

D+ ……2……. …2….. % ……………………………………………………….. 

D ……2……. …2….. % ……………………………………………………….. 

F ……0……. …0….. % ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
……0……. …0….. % ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
……30……. 

…100….. 

% 
……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… % ..…0… .……0…… غير مكتمل

 ..……………………………………………………… % ..…0… .……30…… ناجح

 ..……………………………………………………… % ..…0… .……0…… راسب

 ..……………………………………………………… % ..…0… .……0…… منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 ................................................................... 

.................................................................... 

.................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… ……………………اليوجد………………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 
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…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

مراجعة عينة من كراسات االجابة من قبل عضو 

تدريس خارجي من نفس التخصص وفق  ةهيئ

 …………………… ...نموذج اجابة

 الدرجة المستخرجة 

 …جة المستحقهالدر التقييم 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

....... 

 :مصادر الحاسب اآللي-2

 جهاز كمبيوتر ثابت لكل قاعة –جهاز عرض 

 أخرى:صادر م-3

مواقع الكترونية -جالت علمية  م -انترنت 
............................................. 

 تعطل المنصات االلكترونية 

.................................................... .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 رية أو التنظيميةالصعوبات االدا

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

.................................................... .................................................... 

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
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 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

 التقييم المستمر 

 ملفات االنجاز 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

ات المقررمناسب لمتطلب 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

 تحديث التقييم الذاتي لطالبة 

تحديث ملف االنجاز اكتروني 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

مناسب لمتطلبات المقرر 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 تطوير استراتيجيات التدريس -أ

 

 

……………… ………………… ………………… 

 ………………… ………………… ……………… …… استخدام استراتيجيات متطورة …-أ

 ………………… ………………… ……………… رغرفة مصاد -ت

 ………………… ………………… ……………… ………ائل مناقشة انشاء غرفة وس ج

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

تطوير االستراتيجات التدريسة…… 

غرفة مصادر 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

تطوير استراتيجيات  -ت

-التدريسر  
 ……………-أ

استخدام استراتيجيات 

 متطورة
 استاذ المقرر هـ1437./7.../...28 هـ1437./4../...22.

 …..…… هـ1437.../..../ هـ1437.../..../ ………………… …………………………-ب

 األستاذ المسؤول عن المقرر :
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 حصه القحطاني  االســم :

 هـ1437../3../..29. تاريخ اعداد التقرير : ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 نوال المسند االســم :

 هـ 1437/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. وقيع :الت
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 :هامة مالحظات 

 

 ًأو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

المقرر بواسطة أستاذ  حتى ولو تم تدريس(  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

  ( مع مراعاة ان يرفق به يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

 مجلس القسم التابع له البرنامج ل يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعما

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية بالمجمعة           الكلية :

 رياض االطفال البرنامج :

 االطفال الموهوبون المقرر :
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 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1437/  8/ 20 التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعة. التعليمية:المؤسسة 

  ...طفالرياض اال...... / ....التربية... : القسمالكلية / 

 .....................................بكالوريوس رياض اطفال .... :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 ...421 الشعبة: .kin421.. المقرر:رمز  االطفال الموهوبون . المقرر:اسم 

 .....كلية التربية… :مقر التدريس ..بثينة محمد حسين عليد/ … المقرر:استاذ اسم 

 ............…......…هـ1436/1437… عنه:الذي أعد هذا التقرير  والفصل الدراسيالسنة 

 ...…48… المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  ...50 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي خرىأ عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
…2….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……2….. 

الساعات 

 المعتمدة
……2….. ……….. ……….. ……….. ……….. ……2.. 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد 

الساعات 

 الفعلية
 (* ف  االختالأسباب 

 تعريف الموهبة -

 مجال االطفال الموهوبين  -
2 2 

……………………

…………….. 

 التطور التاريخي لتعلم االطفال  الموهوبين  -
2 2 

……………………

…………….. 

 نظريات  تعلم وتعليم االطفال  الموهوبين -
2 2 

……………………

…………….. 

 سمات االطفال الموهوبين  وخصائصهم السلوكية  -
4 4 

……………………

…………….. 

تصميم البرامج االثرائية  وبرامج الكشف المبكر  -
 6 6 لألطفال  الموهوبين 

……………………

…………….. 

 تجارب رعاية  الموهوبين  اقليميا  وعالميا -
4 4 

……………………

…………….. 

 طرق تقويم  االطفال  الموهوبين -

 مشكالت  تقويم  االطفال  الموهوبين -
4 

 

4 

 
……………………

…………….. 
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 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  ا يتم ذكره ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية    تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 االجراء التعويضي الممكن اتخاذه المتأثرة مخرجات التعلم

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

 قياس مخرجات التعلم المستهدفة  للمقرر :  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم  مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعار ف 1.0

تحدد  مفهوم  ومجال  االطفال  الموهوبين  ودور الحكومة في  1.1

 رعايتهم  

 االسئلة  المحاضرة

ع عمل  قوائم  تتب لعب االدوار  تتبع تطور تعليم وتعلم االطفال الموهوبين تاريخيا 1.2  

تحدد  مفهوم  ومجال  االطفال  الموهوبين  ودور الحكومة في  1.3

 رعايتهم  

 االسئلة  المحاضرة

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

تقارن بين نظريات تعليم وتعلم االطفال الموهوبين وبين سمات  2.1

 لموهوبين عن غيرهما

 االسئلة عصف ذهني

مقابلة  بمحكات   تعلم  تعاوني  تصمم برنامج اثرائي للموهوبين 2.2

 برامج  االثراء

محكات  تقويم   العصف الذهني  تقوم الطفل الموهوب 2.3

 الطفل  الموهوب 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

اعي ضمن العمل كمجموعة في تظهر مهارات العمل الجم 3.1

 إعداد وتقديم التطبيقات والتكليفات المطلوبة.
التعلم 

 التعاوني.

 

المالحظة المباشرة  للطالبة 

 خالل الفصل الدراسي.

  

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

المجموعات الصغيرة  فيتتواصل مع رفيقاتها خالل العمل  4.1

 التكنولوجيا  باستخدام 

التكليفات 

والتطبيقات 

 المختلفة

تقييم التكليفات والتطبيقات 

وفق محكات تقييم متفق 

 عليها مسبقاً مع الطالبات.

 

 المهارات النفس حركية 5.0

.................. .................. ................................................................اليوجد ..... 5.1  

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

 المحاضرة    -   عصف ذهني   -التعلم التعاوني    …

……………………………………………………………………………… 
… التكليفات والتطبيقات المختلف  -  لعب االدوار 
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 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل جيات التدريس المخطط لهااستراتي فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 .…………………………..……………   … عصف ذهني

 .…………………………..……………   التعلم التعاوني.

عدم تسليم التكليفات في الموعد المحدد بسبب ضغط    التكليفات والتطبيقات المختلفة

 .…التربية العملي

الن الطالبة كان المطلوب منها تحديد افضل ……   …  لعب االدوار

 قالبرامج الكتشاف الموهبين و لم يوجد اطفال للتطبي

 .…………………………..……………   المحاضرة …

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 الطلبة عدد  التقديررمز 
النسبة 

 المئوية
 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل 

A+ 26 54.2% تاجيل التربية العملى الى الفصل الدراسي ل بسبب تخطيط من الطالبة

 ..…………التالي

A 4 8.3% العملي ضغط التربية ال يوجد…. …………….. 

B+ 3 6.3% ……………………………………………………….. 

B 10 20.8% ……………………………………………………….. 

C+ 1 2.1% ……………………………………………………….. 

C 2 4.2% ……………………………………………………….. 

D+ 2 4.2% …… ضغط التربية العملي …….. 

D 0 0.0% …… ضغط التربية العملي….….. 

F 0 0.0% 
لة المقرر ولم يوجد وسه.التكليفات والتطبيقات من الطالبات تقديم

 راسبات

حرم من 

دخول 

 االمتحان

……0……. 
…… 
0.0% 

……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
……48……. 

……. 
100% 

……………………………………………………….. 
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 .………… غير مكتمل
…….. 

% 
……………………………………………………….. 

 .…47……… ناجح
…… 
100% 

……………………………………………………….. 

 .…0……… راسب
… 

0.0% 
……………………………………………………….. 

 .…1……… منسحب
…….. 

2.1% 
……………………………………………………….. 

 :  إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 استخدام الطالبات المكتبات في عمل االبحاث          

 لموهوبين اطالع الطالبات على اختبارات ل-

كما كان يتم تحضيرها من قبل استاذ المادة و الطالبات معا و كانت تناقش بشكل جماعي و ذلك ساعد -

 الطالبات علي تطبيق النظري بشكل ميسر

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

   إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… …………… يوجد ال

 

   إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… ………… ال يوجد

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 …………………………………………… ……االختبارات

 …………………………………………… …فات والتطبيقات المختلفةالتكلي

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 .…ضغط التربية العملي .. مراجع كافية عن الموهبة في مكتبة الكلية ال يوجد

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ



 

 
 }10من 6الصفحة 

 صعوبات االدارية أو التنظيميةال

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 . ال يوجد

 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
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 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم-1

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

حفظ المعلومات فقط . على التفكير وحل المشكالت بدال من لبةة الطااعد هذا المقرر على تحسين قدرس 

في العمل على شكل فريق . هاساعد هذا المقرر على تحسين مهارات 

على االتصال بفاعلية . هاساعد هذا المقرر على تحسين قدرت 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

المقرر يحتاج الى استخدام استراتيجيات و طرق و اساليب الحديثة… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

 مقرر ) بما في ذلك الساعات المكتبية لعضو هيئةفي ال ةمساعدالتعلم كانت مصادر 

هايس ، والمراجع ( واضحة بالنسبة لالتدر .… 

 

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………………………… 

 …حكات التقييمعليها ، وم التي يتم التقييم بناءو التكليفات  الواجبات  توضيح

 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  في التقارير السابقةما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1



 

 
 }10من 9الصفحة 

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

النتائجتحليل  نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها  

االطالع على دراسات و ابحاث في -أ

لموهوب  و تطبيقاتها مجال الطفل ا

 لألطفال

حث الطالبات على …

 …زيارة المكتبات
………………… ………………… 

استخدام اكثر من مرجع للتعرف علي -ب

 …ةاكثر من خبر

مد الطالبات ……

من مرجع  بأكثر

 لالستفادة

………………… ………………… 

االستعانة بروضات لتطبيق بعض -ت

 األطفالالمهارات مع 

التشاور مع بعض 

ن في الروضات للتعاو

تطبيق بعض المقاييس 

 و المهارات مع الطفل

………………… ………………… 

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  اإلجراءات قائمة – 2

 من مرجع في االطفال الموهوبين بأكثراالستعانة 

 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

ات الموصى بها لمزيد من اإلجراء

 التطوير

اإلجراءات التنفيذية لهذه 

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

التعاون مع االقسام االخرى بالكلية -أ

للتعرف على كيفية تقديم المقرر و 

 …المستحدثات التي تطرأ عليه

التواصل مع قسم …

 تربية خاصة
 د/ صباح يوسف ـه1437./8../.1. هـ1437./4/.4

 

 

 

   األستاذ المسؤول عن المقرر :

 ........بثينة محمد حسين عليد.  . االســم :

 هـ1437./8/.20 تاريخ اعداد التقرير : ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 ...نجالء النفجانأ/ .. االســم :

 هـ 1437/.../...  التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :
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 :هامة مالحظات 

 

 ًأو برنامج أكاديمي          قسم   طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

 مع مراعاة ان يرفق به عداد تقرير موحد و شامل للمقرر من خالل منسق المقرر   يتم ا

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

  مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال

 ناقشتها و اتحاذ االزم لم

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية  الكلية :

 رياض االطفال                     البرنامج :

 رسوم االطفال                     المقرر :



 

 
 9من  2الصفحة 

 تقرير المقرر الدراسي
 

 هـ 1437.. / 4.. / ..22. التقرير:تاريخ اعداد  جامعة المجمعه التعليمية:المؤسسة 

 التربية  / الطفال رياض ا : القسمالكلية / 

 رياض االطفال  :البرنامج االكاديمي 

 

 أ ( التعريف بالمقرر الدراسي و معلومات عامه عنه 

 .......... الشعبة: KIN125 المقرر:رمز  رسوم االطفال  المقرر:اسم 

 القاعه :مقر التدريس حصه القحطاني المقرر:استاذ اسم 

 الفصل الدراسي الثاني عنه:التقرير الذي أعد هذا  والفصل الدراسيالسنة 

 29 المقرر:عدد الطلبة الذين اتموا  32 المقرر: ابدأو الذينالطلبة عدد 

 الدراسي:مكونات المقرر 

 االجمالي أخرى عملي المختبر الدروس الخاصة المحاضرة 

ساعات 

 التدريس
2 ……….. ……….. ……….. ……….. 2 

الساعات 

 المعتمدة
……2….. ……….. ……….. ……….. ……….. 2 

 

 ب( تنفيذ المقرر الدراسي
 له:البرنامج المخطط  تغطية- 1

 تم تناولها التي الموضوعات
 عدد

الساعات 

 المخطط لها

عدد الساعات 

 الفعلية
 (*االختالف )أسباب 

 سومالفنية لراألسس النظرية و

 ـ ي  األطفال ) دوافع التعبير الفن

 نظريات تفسر رسوم األطفال  (

2 2 ………………………………….. 

لية) رسوم األطفال من الزاوية الفنية و الجما
ر خصائص رسوم األطفال ـ تنظيم العناص

 في الفراغ ( 
2 2 ………………………………….. 

) الفروق الفردية في رسوم األطفال 
ور و تصنيف الرسوم ــ الفرق بين الذك

ن (االناث ـ الفروق بين الصم و العاديي  
2 2 ………………………………….. 

ي لعوامل المؤثرة في نمو التعبير الفنا
اإلبداعي) متغيرات خاصة بالطفل ــ 

مدرسية( .متغيرات بيئية وثقافية ـ البيئة ال  
2 2 ………………………………….. 

رسوم األطفال وسيلة لدراسة الشخصية ) 

اختبار رسم الرجل ـ الرسم كوسيلة 

 تشخيصية  ــ الرسوم الحرة (
 

2 2 ………………………………….. 
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 ..………………………………… 2 2 ألطفال كوسيلة عالجية  رسوم ا

 من عدد الساعات المخطط لها  %25اذا تعدت نسبة االختالف  يتم ذكرها  ) * (

 
  :المقررة  الموضوعاتعدم تغطية  ) تبعات ( عواقب -2

 لم تغطى بالكاملالتي  الموضوعات
 ) ان وجدت (

 اتخاذهاالجراء التعويضي الممكن  المتأثرة مخرجات التعلم

 ............................... ............................. ...................اليوجد...................

...................................... ............................. ............................... 

 

 مقرر :قياس مخرجات التعلم المستهدفة  لل  – 3

 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

 المعارف 1.0

 المحاضرة سوم األطفال .الفنية لرتعرف األسس النظرية و 1.1
 العصف الذهني

 

ةتقييمات شفوي  

فنية ، مفهوم التعبير الفني لدى األطفال وتذوق القيم ال تحدد 1.2

.والجمالية فيه   

ضراتالمحا  

حمناقشات المفتو  
 تكاليف فردية

.في مختلف مراحل العمرية  األطفال فنون تتبع 1.3  المحاضرات 

 التعلم النشط
  اختبار تحريري

ةتكليفات فردي   

التي تميز رسوم األطفال .أهم الخصائص  دتحد 1.4  تقييم دوري التعلم التعاوني 

 لمعاصرةلحديثة ، وافنون اال العالقة بين فنون األطفال ، و تحدد 1.5

. 

 المحاضر

 عروض تقديمية

ملف تطبيق 

 االنجاز

1.6 ..................................................................... .................. .................. 

 اإلدراكيةالمهارات  2.0

،  ةـ تحلل رسوم األطفال من جميع الجوانب الفنية ، والجمالي 2.1

 ومن الوجهتين التربوية ، والنفسية .
مليةالتكليفات الع المناقشة والحوار  

أثناء  جد الحلول المناسبة للمشكالت التي قد يواجهها األطفالت 2.2

 ممارستهم للتعبير الفني .

ةاختبارات شفوي عروض تقديمية  

طفالفي تنمية القدرات اإلبداعية لدى األ تسهم من خالل المقرر 2.3 تعلم الفرديال   تقييم دوري 

 مهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية 3.0

يةالتكاليف الجماع تعلم تعاوني تتجاوب مع العمل الجماعي بما يخدم اهداف المادة . 3.1  

 تقييم شفوي العمل في فريق تهتم بالمناقشة الجماعية وتتحمل مسئوليتها . 3.2

تقل والقدرة على العمل بشكل مس مهارات التعلم الذاتي تعرض 3.3

 إلنجاز ما يطلب من تكاليف
 المناقشة والحوار

 التعلم الذاتي

ةالعروض التقدمي  

العمل الجماعي بما يخدم اهداف المادة . فيتتجاوب  3.4 اتتقييم تكليف االنترنت   

 مهارات التواصل وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

ي في إجراء عروض تقديمية في ستخدم الحاسب اآللت 4.1

 موضوعات مختلفة من مجال التخصص
 لتعلم الفردي

 التعلم التعاوني
ةالمشاركة الفعال  

ةتكليفات عملي لتعلم الفردي ستخدم التقنية في البحث العلميت 4.2  
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 تحليل لنتائج التقويم طرق التقويم )مخرجات التعلم المستهدفة للمقرر(

ة تقييمات شفهي التعلم الذاتي ستخدم التقنية في التواصل مع اآلخرينت 4.3

 وتحريرية

 ات النفس حركيةالمهار 5.0

 .................. .................. ................................................اليوجد..................... 5.1

5.2 ..................................................................... .................. .................. 

5.3 ..................................................................... .................. .................. 

5.4 ..................................................................... .................. .................. 

5.5 ..................................................................... .................. .................. 

5.6 ..................................................................... .................. .................. 

  

 السابق الواردة في الجدول للتقييمات نتيجة استراتيجيات التدريس لتحسين يوصي بها التي االجراءاتملخص 

 دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في استراتيجيات التعلم الحديثة تطبيق التقنيات.
 االستفادة من مواقع االنترنت للوقوف على ما يستجد في مجال التدريس واستراتيجياته

 وتبادل الخبرات . الستفادة من خبرات الجامعات المناظرة المعتمدةا

المشاركات الخارجية في المؤتمرات والورش والندوات ذات الصلة…… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 

 المقرر. توصيفلوفقاً  المستهدفةمخرجات التعلم تحقيق ل استراتيجيات التدريس المخطط لها فعالية  -4

   المدرجة في توصيف المقرر استراتيجيات التدريس
 االستراتيجيات  تطبيق الصعوبات في هل كانت فاعلة

)إن  تلك الصعوبات للتعامل مع واإلجراءات المقترحة

 ال نعم وجدت(

 .…………………………..……………   المحاضرة

 .…………………………..……………   البحث والتحليل 

 .…………………………..……………   االنترنت

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

……………………………………….…   ……………..…………………………. 

 

 

 

 

 

 ج ( النتائج
 توزيع الدرجات - 1

 توزيع الدرجاتعلى  )تعليق(تحليل  ة المئويةالنسب الطلبة عدد  التقديررمز 
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A+ 0 0 % ……………………………………………………….. 

A 2 6 % ……………………………………………………….. 

B+ 1 3 % ……………………………………………………….. 

B 12 40 % ……………………………………………………….. 

C+ 4 13 % ……………………………………………………….. 

C 8 26 % ……………………………………………………….. 

D+ 0 0 % ……………………………………………………….. 

D 2 6 % ……………………………………………………….. 

F 0 0 % ……………………………………………………….. 

حرم من دخول 

 االمتحان
1 2 % ……………………………………………………….. 

 مسجل 

 في المقرر
32 100 % ……………………………………………………….. 

 ..……………………………………………………… % 9 3 غير مكتمل

 ..……………………………………………………… % 100 29 ناجح

 ..……………………………………………………… % - 0 راسب

 ..……………………………………………………… %2 1 منسحب

 :) إن وجدت (  النتائج على  أثرت التيالخاصة  العواملتحليل   – 2

 اليوجد.................................................................. 

.................................................................... 

.................................................................... 

   عمليات تقويم الطالب المخطط لهاالتباين عن  – 3

 ) إن وجدت (التباين عن جدول التقويم المحدد مسبقاً  –أ 

 السبب التباين

 …………………………………………… ……………………اليوجد………………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 
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 ) إن وجدت (التباين عن عمليات التقويم المحدد مسبقاً في مجاالت التعلم  – ب

 السبب التباين

 …………………………………………… ……………………اليوجد………………………

…………………………………………… …………………………………………… 

…………………………………………… …………………………………………… 

 

   الطالبدرجات تحصيل التحقق من  – 4

 النتيجة طريقة ) طرق ( التحقق

 تحققت االختبارات 

 تحققت التطبيقات 

  

 

 المصادر و المرافق  ( د

 الوصول الى المصادر أو المرافقصعوبات 

 ()إن وجدت
 على تعلم الطالب في المقرر صعوباتال عواقب

 .................................................... ................اليوجد....................................

.................................................... .................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسائل اإلدارية  ( هـ

 وبات االدارية أو التنظيميةالصع

 ()إن وجدت 

على تعلم الطالب خالل تدريس المقرر  أي صعوبات عواقب

 الدراسي

 .................................................... ......................اليوجد..............................

.................................................... .................................................... 

 

 الدراسيالمقرر  تقويم -و
 

 الطالب للمقرر الدراسي  تقييم -1



 

 
 9من  7الصفحة 

 لتحسين مقترحات اأهم نقاط القوة و  –أ 

 اجتهاد الطالبات للمقرر 

المراجعة لموضوعات المقرر بشكل دوري 

 

 المقرر الدراسي على هذا التقييم أو فريق العمل في   المقرراستاذ رد  –ب 

……………………………………………………………………………… 

 

 اتباع استراتيجيات حديثة في المقرر

* 

رهتنمية مهارات الطالبة بصورة كبي  

 

 

 

 

  التقييمات  األخرى - 2

 و تعزيز نقاط القوةلتحسين مقترحات اأهم  -أ 

 اتباع استراتيجيات حديثة

*غرفة مصادر النتاج الوسائل   

 أو فريق العمل في المقرر الدراسي على هذا التقييم   المقرراستاذ رد  –ب 

يةالتقييم جيد لكن البد من التطوير في عمل مناقشات للطالبات وتقديم عروض بجانب االجزاء العمل 

 

 و التحسين ز ( التخطيط للتطوير
  ير السابقةفي التقارما طرأ من تقدم على الخطوات المقترحة لتطوير المقرر  –1

 اإلجراءات  التقرير السابقالمقترحة في الخطوات 

 تحليل االجراءات نتائج االجراءات  التي تم اتخاذها

 …… تطوير استراتيجيات التدريس-أ

استخدام 

استراتيجيات 

 متطورة

…… 

………………… ………………… 

 ………غرفة مصادر --ب
مناقشة انشاء غرفة 

 وسائل
………………… ………………… 

 

 خالل الفصل / العام الدراسي الحالي . المقرر التي تم اتخاذها لتطوير األخرى  راءاتاإلج قائمة – 2

……………………………………………………………………………………………… 
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 تطوير استراتيجيات التدريس

* رغرفة مصاد  

… 

 

 / العام الدراسي القادم : لخطة العمل للفص – 3

اإلجراءات الموصى بها لمزيد من 

 التطوير

فيذية لهذه اإلجراءات التن

 التوصيات
 تاريخ االنتهاء تاريخ البداية

الشخص 

 المسؤول

 تطوير استراتيجيات التدريس --أ
استخدام استراتيجيات 

 متطورة
 استاذ المقرر هـ1437./7../...28. هـ1437../4../..22.

 غرفة مصادر -ث-ب
مناقشة انشاء غرفة 

 وسائل
 هـ1437../7./..28.. هـ1437./4./...22..

سم اعضاء الق

 رئيس القسم
 

 األستاذ المسؤول عن المقرر :

 حصه القحطاني االســم :

 هـ1437./4./...22.. تاريخ اعداد التقرير : ............................. التوقيع :

 منسق البرنامج :

 نوال المسند االســم :

 هـ 1437/... .../ التقرير : استالمتاريخ  ............................. التوقيع :
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 :هامة مالحظات 

 

 ًأو برنامج أكاديمي          قسم ) طالب أو طالبات ( لكل  للمقرر)ينبغي أن يتم تقديم تقريراً مستقال

حتى ولو تم تدريس المقرر بواسطة أستاذ (  أو حرم جامعي تابع للجامعة يتم تدريس المقرر به

 . واحد

  مع مراعاة ان يرفق به من خالل منسق المقرر ) يتم اعداد تقرير موحد و شامل للمقرر

 ( التقارير المستقلة للمقرر

 يتم تسليم التقرير لمنسق الجودة بالبرنامج بعد االنتهاء من تدريس المقرر 

  مجلس القسم التابع له البرنامج يتم ادراج التقارير  الموحدة للمقررات ضمن جدول أعمال

 لمناقشتها و اتحاذ االزم 

 


