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National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

 المملكــة العربيــة السعوديــة

مالهيئــــة الوطنيــــة للتقـويــ  

 واالعـــتــمـــاد األكــاديــمــــي

 

 

 

 

 

 

 

 المملكة العربية السعودية

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي
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ــيواالعـــتــمـــاد األكــاديــمــ  

 

 

 

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 

 

 هــــ 8/1/1438:    تاريخ التقريرجامعة شقراء        . اسم المؤسسة التعليمية1

              

 لعلوم التربوية ا  -كلية التربية بنات الدوادمي : القسم /. الكلية2

 

 

 أ(التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 نهج   233   المدخل الي التدريس :  . اسم ورمز المقرر الدراسي1 .1

2.  

 ساعتان . عدد الساعات المعتمدة: 2 .3

 . البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي. 3 .4

(يدرس المقرر باألقسام االكاديمية  الثالث :  رياض االطفال ، اللغة العربية ،التربية الخاصة   )  

 

 د/ لمياء صالح الدين  :  . اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي4 .5

 

 المستوي الرابع  :   . السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي5 .6

 

 :                    ال توجد  متطلبات السابقة لهذا المقرر. ال6 .7

 

 

 :                     ال توجد  . المتطلبات اآلنية لهذا المقرر 7 .8

 

 

 . موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: 8 .9

 كلية التربية األدبية للبنات بالدوادمى

 

 )اختر كل ما ينطبق(: تبعالم . نمط الدراسة9

 

   نسبة؟ال                                                          قاعات المحاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       تقليدي وعن طريق اإلنترنت) تعليم المدمج ب.     

 

   لنسبة؟ا                                                                      التعلم اإللكتروني  ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 المراسالت د.     

 

   لنسبة؟ا                                                                                   أخرى   ه.     

100

%% 
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ــيواالعـــتــمـــاد األكــاديــمــ  

 

 استخدام العروض االلكترونية ...واستخدام شبكة البحث الدولية  : تعليقات

 

 

 :ب( األهداف

  : التقويم " التخطيط ، التنفيذالتدريس الثالث  كفايات اكساب الطالبة هدف المقرر الرئيس ، " 

  ة االهداف الفرعية التالية تحقيق مجموعالهدف الرئيس  بلوغ ويتطلب 

 . تحدد مفهوم المنهج المدرسي تحديدا دقيقا 

 . تحديد مفهوم التدريس تحديدا دقيقا 

 يس .تعطي تعريفا محددا لكل مفهوم من المفاهيم األساسية في ميدان المناهج وطرق التدر 

  تعلل أهمية دراسة علم المناهج 

 التدريسالمنهج  تيتعدد عناصر منظوم 

 ةمنظومة المنهج ومنظومة التدريس من أجل تحقيق األهداف التربوية المنشود تفسر عمل 

 . تذكر أهمية التدريس وموقعه في منظومة التعليم والمنهج 

 . تذكر أهم مهارات تخطيط التدريس وتقويمه 

 . تفرق بين مستويات التخطيط للتدريس 

 . تعدد أهم مهارات تنفيذ التدريس 

 يةارة الدافعإث–التفاعل اللفظى وغير اللفظى –الشرح  –رس ) التهيئة الدأهم مهارات تنفيذ  طبقت- 

 غلق الدرس ( -إدارة الفصل وضبطه

 ني الوجداو) أساليب تقويم التدريس للمجال المعرفي ، والمهاري ، تعدد مهارات تقويم التدريس–

 شروط التقويم الجيد (

  

 

علومات أو لمقرر الدراسي . )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  اص-2

 مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   

 

طرق التدريس  * *  يتم توجيه الطالبات بالدخول علي محركات البحث الدولية لالطالع علي التطورات الحديثة في ميدان

تراتيجيات التعلم النشط  ، تقنيات التعليم الحديثة  ثة  ، اسالحدي  

  تنمية االتجاه االيجابي  نحو مهنة التدريس** 
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 )مالحظة: ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة في النشرة التعريفية أو الدليل (.  ج( توصيف المقرر الدراسي 

 

 ا:الموضوعات التي  ينبغي تناوله-1

عدد  قائمة الموضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 2 1 مفاهيم أساسية في المناهج وطرق التدريس

 2 1 مفهوم منظومة المنهج ومكوناته، وخصائص منظومة التدريس ومراحله .

حو المهنةنتجاه الوا أخالق المعلم والمتعلم فى اإلسالم.أخالقيات مهنة التعليم ،   2 4 

ةية والتعليمية والتدريسية  في المملكة العربية السعودياالهداف التربو  2 4 

اليومية الدرس لخطة األساسية المكونات،  للتدريس التخطيط مهارات  

 
2 4 

 صياغة – اللفظي وغير اللفظى التفاعل – الشرح – التهيئة) التدريس تنفيذ مهارات

( الغلق – ليمية استخدام الوسائل التع – الدافعية إثارة-وتوجيهها األسئلة  

 

3 6 

لتقويم الجيدا: التقويم القبلي ، البنائي ، البعدي ، اساليب  التدريس تقويم مهارات  2 4 

 

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

دروس  محاضرات 

 خصوصية

 المجموع أخرى العملي معامل

      24 ساعات التدريس

المقررساعات   24      

 

 

 . ساعات تعلم أخرى يشترك فيها الطالب خالل األسبوع؟3

 

 

 عة؟س المتبوطرق التدري طرق التقويم. مجاالت مخرجات التعلم في وثيقة اإلطار الوطني للمؤهالت المنشودة بحسب 4

 

 

 

ً في إطاٍر و استراتيجيات التدريسو طرق التقويمتتماشى مخرجات تعلم المقرر و ة عها كمجموععاطي مإذ أنه يتم الت ،احدمعا

 متناغمة تنصب أخيراً في بوتقة واحدة لعملية تعلم الطالب وتقويم أدائهم وطرائق تدريسهم.
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تطلباً لمعني مرر اتكون فيها مخرجات التعلم في المق ،خمسة مجاالت مجاالت التعلم إلىاإلطار الوطني للمؤهالت ويصنف 

 ً وجد في ،ى األقلعلاحد ومع مجال تعلم  فيما بينها مخرجات التعلم في المقرر الثمان مخرجات متسقة ال تتجاوز وعادةً  ،أساسيا

ن اتساق مع بعضها البعض لضما تسير في تناغمأوكثر من مخرجات تعلم البرنامج  واحد مخرج تعلمفي بعض المقررات 

تعلم  اتمخرجمن أي  في إيضاحعلم للبرنامج خارطة مصفوفة مخرجات التإذ تساهم  ،مخرجات التعلم في البرنامج ككل

 قد تم إدراجه في المقررات المعنية. البرنامج

 

  .اهل أدنفي الجدو مرقمة في العمود األيسر لقد وضع لك مجاالت مخرجات التعلم في وثيقة اإلطار الوطني للمؤهالت

 

 

ح أسفل ر إلى الشرة )أنظطلبة في مجاالت التعلم المقابلقم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر تكون قابلة للقياس والمت ،أوالا 

ا الجدول(.  ع مخرجات تخدمة ومالمس طرق التقويمالمتبعة لتحقيق تلك المخارج باالتساق مع  استراتيجيات التدريسضع  ،ثانيا

ا التعلم المنشودة.  تتسق  ا ينبغي أنودة. كممنشالمالئمة التي تساعد على قياس وتقييم مخرجات التعلم ال طرق التقويمضع  ،ثالثا

م وتعليم للية تعالمتبعة لتشكل معاً عم استراتيجيات التدريسالمستخدمة و طرق التقويممخرجات تعلم المقرر المستهدفة و

ا متكاملةز    @تعلم البرنامج مع مخرجات تعلم المقرر فأشر إلى ذلك بالرمز في حال التقاء مخرجات  ،رابعا

 التعلم. رجات التعلم في كل مجال من مجاالتن جميع المقررات أن تحتوي على مخم يتطلب علماً بأنّه ال 

ةمجاالت مخرجات التعلم المستقاة من أطر المؤهالت الوطني   أدوات تقويم المقرر طرق تدريس المقرر 

 المعرفة 1.0

نقاش المجموعات الصغيرة  تصف الطالبة مراحل التدريس الثالث الرئيسية  1.1

   والكبيرة

تحليل االداء التدريسي ، ملف 

 الطالب

العصف الذهني و حلقات   لجيدتوضح الطالبة مراحل التقويم التربوي واساليب التقويم ا 1.2

 النقاش

جداول مقارنة انواع التقويم 

 المختلفة

 المهارات اإلدراكية 2.0

 المخططات الرسومية هني العصف الذ لتدريس الفعال ا علمية لتخطيط تحلل الطالبة الخطوات ال 2.1

التدريس المصغر واالداء  تصمم الطالبة خطة لتنفيذ التدريس ومهاراته الفرعية  2.2

 العملي

 KWLجداول  ، التقييم الذاتي

  ؤولية والتواصل مع اآلخرينسمهارات تحمل الم 3.0

 KWLجداول  العصف الذهني المحاضرة و  دريستدلل الطالبة علي اكتسابها لمهارات واخالقيات مهنة الت 3.1

م تقويوتستخدم الطالبة االساليب العلمية في التخطيط والتنفيذ  3.2

 التدريس 

 المحاضرة والبيان العملي

 التدريس المصغر 

 التقارير التحليلية وتقارير المجموعات

  االتصال وتقنية المعلومات والمهارات العددية 4.0

الحديثة لتطوير االداء تبحث الطالبة عن طرق التدريس  4.1

 التدريسي

مهام المجموعات  المحاضرة و

 الصغيرة

 كتابة المقالة القصيرة والطويلة

أنشطة لعب األدوار،والعصف  تقوم الطالبة بعض االساليب التقليدية في التدريس  4.2

 الذهني 
 المناظرات ، تقويم النظراء

 مهارات النفسحركية  5.0

التدريس المصغر ونقاشات  وادارة الصف التدريس ومهاراته  تجرب الطالبة اساليب 5.1

 المجموعات الصغيرة والكبيرة
 تحليل األداء الشامل

والعروض الفردية والعصف  م تقويوال تختبر الطالبة مهاراتها التدريسية في التخطيط والتنفيذ 5.2

 الذهني.

 

 ملف الطالب
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  لتدريسااستراتيجيات و طرق التقويموبعض  ،اإلرشادات المساعدة عل فهم األفعال المستخدمة في نواتج التعلمبعض 

  

مجاالت مخرجات التعلم المستقاة من أطر 

 المؤهالت الوطنية

 األفعال المقترحة

  

 

 المعرفة

 يعيد ،يتذكر ،يستذكر ،يصف ،يذكر ،يوّضح ،يصنف ،بعّرف ،يسّجل ،يسّمي ،يذكر

  يكتب. ،يخبر ،يتعّرف ،انتاج

 

 

 المهارات اإلدراكية

ً  ،يقابل ،يقارن ،يلّخص ،يشرح ،يخّمن  ،نتقدي ،ميّزي ،ةيقّسم إلى أجزاء ثانوي ،يمثّل بيانيا

 ،نبّأيت ،يشرح ،يلّخص ،يتعّرف ،يعيد بناء ،يجّهز ،يخلق ،يتطّور ،يرّكب ،يحلّل ،يحسب

 يطري. ،يفّسر ،يحكم ،يقيس ،يصّمم ،يخّطط ،يقيّم ،يقيس نسبة ،يبّرر

 ،تسائلي ،ليحلّ  ،يبّرر ،يقّيم ،يطري ،يستخدم ،يعرض ،يغّير ،يدلّل ،يختار ،يحكم ،يبرهن ؤولية والتواصل مع اآلخرينسمهارات تحمل الم

 يكتب.

 

 قد.ينت ،يقّوم ،يقّيم ،يطري ،يشغّل ،يتسائل ،يبحث ،يفّسر ،يوّضح ،يحسب ،يبرهن االتصال وتقنية المعلومات والمهارات العددية

 

 مهارات النفسحركية

 ،نتجي ،عدي ،يشغّل ،يتحّكم ،يستغل ،يعبّر بطريقة درامية ،يؤدّي ،يدلّل ،يظهر ،يبرهن

ً  ،يرسم  يعيد بناء. ،يجّرب ،يجمع ،يبني ،يختبر ،يمثّل بيانيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 في كتابة مخرجات التعلم القابلة للقياس: بعدم استخدامهاقائمة باألفعال الذي ينصح 
 

        يعّمق يشّجع يكتشف يقّوي يفحص يتبّصر يحافظ يفهم يكبّر    يضمن     يستعرض يستمر يزيد    يعتبر

   
 علماً بأنّه يمكن استخدام بعض هذه األفعال ضمن خطط أعمال محدّدة أو إلجراءات قياسية

  
الناجعة تشمل: استراتيجيات التدريسالفاعلة و طرق التقويمبعض   

 
 

كما تميل االتجاهات الحالية  ،المتميزة أّن التعليم الفاعل يقتضي استخدام طرق تقويم مستمرة ومتنوعةلقد أثبتت األبحاث المعاصرة والممارسات التعليمية 

ً الذي يشمل استخدام   (rubricدليل التقويم المعياري ) في العالم األكاديمي إلى استخدام العديد من وسائل التقويم كنظام تقويم أداء الطالب إلكترونيا

بينما  ،أدوات تقويم مالئمة للتقييم الكيفي (rubricsمؤشرات األداء الرئيسية وتحليل األداء الشامل. فتعتبر أدلة التقويم المعياري )والمقاييس المرجعية و

 (logbookوكتابة المقالة القصيرة والطويلة وسجل األداء اليومي ) (portfolioتشمل استراتيجيات التقويم المتباين على االمتحانات وملف الطالب )

مقاطع الفيديو والتقارير التحليلية وتقارير المجموعات وتقارير المعامل والمناظرات والخطابات والمواقع النقاشية وتقويم النظراء والتقييم الذاتي و

علم وتدوين المالحظات والرسوم البيانية واألداء الدرامي والجداول والبرهنة والمخططات الرسومية ومنتديات الحوار والمقابالت الشخصية وعقوم الت

  وما تعلمه الطالب( والخرائط المفاهيمية. ،ما سوف يتعلمه الطالب ،ما يعرفه الطالب =KWLالقصصي واألعمال الفنية وجداول )

 

لم المنشودة. فتشمل ينبغي أن يكون اختيار استراتيجيات التدريس المتنوعة في اتساٍق مع المنهج المراد تدريسه ومع احتياجات الطالب ومع مخرجات التع

ثية طرق التدريس الفاعلة على مزيج من المحاضرات والمناظرات ومهام المجموعات الصغيرة ونقاشات المجموعات الصغيرة والكبيرة واألنشطة البح

ة والعروض الفردية والعصف واألداء المعملي والمشاريع وأنشطة لعب األدوارودراسات الحاالت واستضافة متحدثين خبراء والتلقين واألنشطة الفكاهي

 الذهني والعديد من األنشطة المساههمة في إيصال محتوى المادة العلمية بشكل فعال.
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 . جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:5
ي...الخ(التقويم )كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار نهائ مهام التقويم األسبوع  

 المحدد له
 نسبته من التقويم النهائي

1   
 االختبار الفصلي االول 

 %20 التاسع 

2  
 ة  "ورقة عمل لصياغة االهداف التدريسية " معرفية ومهارية ووجداني

 %5 العاشر 

 شط رق التدريس الحديثة ، استراتيجيات التعلم النورقة بحثية عن ط 3
 

الحادي 
 عشر 

5% 

4   
 االختبار الفصلي االثاني  

 %20 الثاني عشر 

5  
 االختبار النهائي 

 %50 السابع عشر 

 د. الدعم الطالبي:

 .  ( ساعتان اسبوعيا دابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب )ت-1

 الي جانب اربع  ساعات مكتبية  اسبوعيا لإلجابة علي استفسارات الطالبات

 

 ه. مصادر التعلّم

 

 . الكتب المقررة المطلوبة.1

 2012اشرون( لرشد نالمدخل إلى التدريس تأليف " ِد/ الحسن جعفر الخليفة و د/ ضياء الدين محمد مطاوع ) الرياض : مكتبة ا

                                                                                                                                                                                                                                                                

 مقاالت والتقارير(.. المراجع الرئيسية )ال2

القاهرةؤية منظومية "عالم الكتب : ر –: "تصميم التدريس (  2002)حسن حسين زيتون    
 :"مهارات التدريس"  دار النهضة الحديثة ، القاهرة.( 2001)جابر عبد الحميد جابر

القاهرة :عالم الكتب  .-ؤية في تنفيذ التدريس ر –( مهارات التدريس 2001حسن زيتون )  

،دار التربية الحديثة ، عمان  قياسهانواعها وعناصرها وكيفية أ –( : اساليب التدريس 1999مد زيدان حمدان )مح  

 

  

 . الكتب والمراجع الموصى باقتنائها )المقاالت والتقارير(.3

.مجلة التربية العلمية ، جامعة عين شمس  

.دراسات في المناهج ، جامعة عين شمس   

.ية ، جامعة الملك سعودمجلة البحوث التربو  

 مجلة القراءة والمعرفة ،جامعة عين شمس.
 

 

ي تدريب لحديثة فبمهارات التدريس ، والطرق واألساليب االتربوية المتعلقة المواقع ) المراجع اإللكترونية. 4

 (..لطالبا لتعلم  الحديثةالعلمية و  وإعداد المعلم ، وسائل التقويم 

 

 فنيةتنظيمية اللوائح الأخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير/المواد تعليمية . أية 5

  :والبرمجيات وغيرها

 

 و. المرافق الالزمة:
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  (.   55  ةلدراسيا)عدد المقاعد داخل الفصول  بيّن متطلبات  المقرر الدراسي  بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات

 

 

قاعات المحاضرات :   . المباني )قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ(1  

 

 

 :خإل اللوحات الذكية والبرمجياتأدوات عرض البيانات الوسائل السمعية والبصرية . مصادر الحاسب اآللي )2

 

 

 :أذكرها، أو أرفق قائمة بها( ،صادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصةم-3

 تحتاج الكلية إلى معامل خاصة بالتدريس المصغر ؛ لتدريب الطالبات على مهارات التدريس 

لجامعية ية واتوفير معامل للحاسب متصلة باإلنترنت حتى تتمكن الطالبات من الدخول علي المواقع التربو

 واالستفادة منها فى دراسة المقرر

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 

 ستراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :ا-1

 المناقشات الشفوية داخل المحاضرة .

 االختبارات  الفصلية

 متابعة ملفات االنجاز الخاصة بالطالبات " البورتفليو" .

 

 البة .اق عمل وملفات الطتقييم أور استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:. 2

 

 الكلية ، والتقويم المستمر داخل المحاضرة متابعة الطالبات داخل عمليات تطوير التدريس :-3

 

 ين، والتبادلتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين  مستقل:ت التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب عمليا-4

  بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات

 رويا لكل تطومتابعة القسم سنف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:ص-5

 2في مجال المناهج وطرق التدريس واالشتراك في الندوات والمؤتمرات العلمية 

 

 

 

د/ لمياء صالح الدين ة التدريس أو األستاذ:____________ئأسم عضو هي  

 

 

 _________هــ1/1438/_10تاريخ استكمال التقرير: _  د/ لمياء صالح الدين محمد                   التوقيع:

 

 

 ئيس القسم(: _________________________________________ر-اسم مستلم التقرير )العميد

 

 

 _____________ التوقيع: _______________________________________ تاريخ استالم التقرير:
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