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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ة السعوديــةاململكــة العربيــ  

مــــة للتقـويـاهليئــــة الوطنيـ  

ــــيـمألكــاديـواالعـــتــمـــاد ا  

 

 

 

 

 اململكة العربية السعودية
 

 عتماد األكاديميالهيئة الوطنية للتقويم وال 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيف املقرر 
 

 ما فوق الثانوي: فلسفته ومشكالته التعليم-ترب 655
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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ة السعوديــةاململكــة العربيــ  

مــــة للتقـويـاهليئــــة الوطنيـ  

ــــيـمألكــاديـواالعـــتــمـــاد ا  

 

 

 هـ  143   /     /      اريخ التقرير:ت       جامعة امللك سعود       :  املؤسسة التعليمية

 

 اسات الرتبويةقسم السي /كلية الرتبية  : القسمالكلية/ 

 
 

 عنهومعلومات عامة   التعريف بالمقرر. أ
 

 سفته ومشكالتهالتعليم مافوق الثانوي: فل-ترب 655  :   الدراسي املقررورمز اسم  .1

 

 ساعتان الساعات املعتمدة:عدد  .2

 

  رر الدراسياملق لذي يقدم ضمنهامج االربنامج أو الرب .3

 : )البرامج بهذه قائمة إعداد من بدلا  هذاوضح  , برامج عدة يف عام اختياري مقرر جودو حال يف)

 .الدكتوراه 

 عزيز املقرنعبداهلل بن حممد بن عبدال: لدراسيا ل عن  املقررؤواسم عضو هيئة التدريس املس

مسار تعليم الكبار  / وراهالدكتلبرنامج  الرابع املستوى :  سيلدراافيه املقرر  الذى يقدم و العاماملستوى أ .4

 .والتعليم املستمر

  يوجدال :املقرر)إن وجدت( اهلذ السابقةاملتطلبات 

 ال يوجد :املقرر)إن وجدت( ااملتطلبات املصاحبة هلذ

 :  للمؤسسة التعليمية لرئيسا داخل املبنى  املقرر إن مل يكن موقع تقديم 

 املدينة اجلامعية بالدرعية
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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ة السعوديــةاململكــة العربيــ  

مــــة للتقـويـاهليئــــة الوطنيـ  

ــــيـمألكــاديـواالعـــتــمـــاد ا  

 احملاضرات تدريسي نمط الالحدد . 9

 

 م النسبة املئوية ؟                   ك                                                              أ.                 قاعة احملاضرات

 م النسبة املئوية ؟                   ك                 (   ية والتواصل التفاعلي مع الشبكة العنكبوتيةالطريقة التقليداملدمج بني )                      ب

 

 م النسبة املئوية ؟                  ك                                  التعلم االلكرتوني                                            ج                     

 

 م النسبة املئوية ؟                    ك                                                       املراسلةد.                

 

 م النسبة املئوية  ؟                            ك            هـ.               أخرى                                                    

 

  

:ملحوظات  

 ال يوجد

 

  

√ 

√ 

 

70 

30 
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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ة السعوديــةاململكــة العربيــ  

مــــة للتقـويـاهليئــــة الوطنيـ  

ــــيـمألكــاديـواالعـــتــمـــاد ا  

 ب   أهداف المقرر
 

للمقرر ؟  اهلدف الرئيسما . 1  

يستهدف هذا املقرر تعميق فهم املشارك فيه بفلسفة التعليم ما فوق الثانوي، وبأنماطه ومؤسساته املختلفة، وباالتجاهات  

العاملية في ربط هذا النوع من التعلم بخطط التنمية واحتياجاتها، مع التركيز على ابراز أهم القضايا واملشكالت التربوية التي 

اجهه، واالهتمام بصفة خاصة باملمارسات التربوية للدراسات العلمية في هذه املرحلة ومعالجة املوضوعات التي تحتاج إلى تو 

  مزيد من البحث واالستقصاء.

 

 ويؤمل بعد االنتهاء من هذا املقرر أن يتمكن املشارك فيه من أن:

 

 فوق الثانوي. يستوعب مفهومات التعلم والتعليم ما .1

 فوق الثانوي. القة بين أنماط التعليم مايحلل الع .2

 فوق الثانوي. يناقش الحاجة واألهمية للتعليم ما .3

 يقارن بين املناهج الفلسفية ونظرياتها العامة التي تؤثر في حراك التعليم ما فوق الثانوي. .4

 فوق الثانوي. يقّيم أثر االقتصاد املعرفي ومفهوماته في التعليم ما .5

فوق الثانوي باحتياجات التنمية وسوق  والتجارب الناجحة في ربط التعليم ما يحلل التوجهات الدولية .6

 العمل.

 فوق الثانوي. يقارن بين أهم العوامل واملتغيرات املجتمعية التي تؤثر على التعليم ما .7

. يناقش القضايا والتحديات التي تكتنف مؤسسات التعليم ما .8
ً
 وعاملّيا

ً
 فوق الثانوي محلّيا

 

االستخدام )مثل  ؟اسيالدر أجل تطوير وحتسني املقرر تنفيذها يف الوقت الراهن من يتم خطط أي بإجيازصف .2

 ميدانوث جديدة يف  احملتوى نتيةة حيف اتتغيريال مراجع،كاستخدام االنرتنت أو  المعلومات،املتزايد لتقنية 

 . (  الدراسة

يت تكتنف ام الفصول االفرتاضية لتذليل الصعوبات الظتتم اإلفادة من نظام إدارة التعلم عرب تطبيقه النّقال ون .1

خارج  ت وطالب حيضرون بالسفر من مناطق بعيدةالتواصل عن بعد )الدارسني يرتاوحون بني طالبات يواجهن صعوبا

 الرياض.(

 عددة.حثهم على االستفادة من موارد املكتبة املتورتاكات الدارسني باملكتبة السعودية الرقمية شحتديث ا .2

ه نقاشات  مستةدات ااجمال واالنضاج الذي وصلت لديث احملتوى للعروض أواًل بأول ومراجعة مكوناته بالنظر يفحت .3

 الدراسني يف لوحات النقاش بنظام التعلم اإللكرتوني.

 .معاجلة مشكالت خمتارة رحاتلك ملقتف تطبيق جوجل للمستندات لتحرير مجاعي ورصد التقدم يف ذيوظت .4
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Kingdom of Saudi Arabia 

National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ة السعوديــةاململكــة العربيــ  

مــــة للتقـويـاهليئــــة الوطنيـ  

ــــيـمألكــاديـواالعـــتــمـــاد ا  

 

 الدراسية لخطةا ج.

 

 التاريخ م

 الهجري 

 التاريخ

 امليالدي

 رقم املوضوع

 االسبوع

 ظاتمالح

 كلية مخرجات عن التربية كلية ورشة حضور  72/01/2016 71/04/1437  .1

 واملأمول  املمكن التربية
(1)   

 املفهومات / ونشاطاته باملقرر  وتعريف ارفتع 03/20/2016 24/04/1437  .2

  والتعاريف

(2)   

   (3) ومقارنات واألهمية الحاجة 10/20/2016 01/50/1437  .3

   (4) الثانوي  فوق  ما التعليم فلسفة في مقدمات 17/20/2016 08/50/1437  .4

 الثانوي  فوق  ما التعليم ومستويات أنماط 24/20/2016 15/50/1437  .5

 بينها فيما والعالقة
(5)   

   )مؤتمر جستن 17 من 21-23 /5(  (6)                                       استضافة 02/30/2016 22/50/1437  .6

)بدء فعاليات معرض الكتاب وحتى   (7)   املجتمع كليات – الجامعي التعليم 09/30/2016 29/50/1437  .7

)6 /9 

   الثاني الفصل منتصف إجازة بدء 10/30/2016 30/50/1437  .8

   (8)      التقنية كليات – الفني التعليم 23/30/2016 14/60/1437  .9

   (9) تجارب 30/30/2016 21/60/1437  .10

 منتدى التعليم 5-7/7  (10)                                                                 تجارب  06/40/2016 28/60/1437  .11

    )حلقة النقاش 14(  (11)                                                           استضافة 13/40/2016 06/70/1437  .12

   (12) املعرفي واالقتصاد الثانوي  فوق  ما التعليم 20/40/2016 13/70/1437  .13

   (13) وتحديات قضايا 27/40/2016 20/70/1437  .14

   (14) وتحديات قضايا 04/50/2016 27/70/1437  .15

   (15) الثاني الدراس ي الفصل في لقاء آخر 11/50/2016 04/40/1437  .16
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ة السعوديــةاململكــة العربيــ  

مــــة للتقـويـاهليئــــة الوطنيـ  

ــــيـمألكــاديـواالعـــتــمـــاد ا  

 

 (: المعتمدة لكل فصل والساعات  إجمالي عدد ساعات التدريس ).   مكونات المقرر الدراسي  2

دليل   المحاضرة 
  توجيهي

 " ان وجد"

تدريب 
 عملي

 المجموع   أخرى مختبر 

عدد ساعات 
 التدريس

ال  ال يوجد يوجدال  30

 ينطبق

ال 

 يوجد

2 

عدد الساعات 
 المعتمدة 

ال  ال يوجد ال يوجد 2

 ينطبق

ال 

 يوجد

30 

 

 

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً. )ينبغي أن يمثل هذا  -3

نون  مسرد  علم إلكرتساعة نشاطات ت 14 (:المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع

 واقع ساعة أسبوعيًا .سصطلحات لوحة نقاش نوسدنونات(، نوالبحث باملكتبة الدقمية ب
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Kingdom of Saudi Arabia 
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ة السعوديــةاململكــة العربيــ  
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 تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي  - 5

  
 

 التقييمطبيعة مهمة  رقم
املحدد األسبوع 

 له

نسبته من التقويم 

 النهائي

 % 3 دوري (3)ما ال يقل عن  اثراء مسرد املصطلحات  .1

 % 5 دوري وكتابة مقال يمكن نشره في مجلة أو موقعنشاط املدونات   .2

 % 4 دوري نقاش قضايا وتحديات في لوحة النقاش  .3

 % 3 دوري تقارير لفعاليات  .4

 % 10 دوري خريطة ذهنية نشاط جماعي ل  .5

 % 5 أسبوعي الحضور والتفاعل   .6

 % 10 أسبوع تجربة ناجحة إلحدى الدول بحسب النموذجعرض   .7

 % 10 األسبوع  مع العرض تقرير لقراءة نقدية لكتاب ذا عالقة  .8

 ملعالجة إلحدى  يةورقة بحث  .9
ً
 أوليا

ً
عليم الت مشكالتتقدم تصورا

 مافوق الثانوي.

 % 10 األسبوع 

 % 10 األسبوع  اختبار فصلي  .10

 % 30 األسبوع  اختبار نهائي   .11

 100 % 
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National Commission for 

Academic Accreditation & Assessment 

ة السعوديــةاململكــة العربيــ  

مــــة للتقـويـاهليئــــة الوطنيـ  

ــــيـمألكــاديـواالعـــتــمـــاد ا  

 المقدم للطلبة يالأكاديمد  الدعم  والارشاد 

 

إلرشاد يئة التدريس من أجل تقديم املشورة وااإلجراءات أو الرتتيبات املعمول بها لضمان تواجد أعضاء ه

أعضاء هيئة  واجد فيهالذي يت -الساعات املكتبية –األكادميي للطالب احملتاج لذلك ) مع حتديد مقدار الوقت 

  التدريس يف األسبوع(:

 الساعات املكتبية حضوريًا بالقسم ملدة ساعتان .1

 .الساعات املكتبية افرتاضيًا عرب نظام إدارة التعلم .2

 .لمنظام إدارة التعالتوصيف الشامل للمقرر على  .3

 Whatsappجمموعة  .4

 بريد إلكرتوني دوريًا .5

 جمموعة جوجل أسبوعيًا .6

   ة.االتصال باجلوال عند احلاج .7

 

 مصادر التعلم  .ه
 

 مراجع مقترحة ملقرر التعليم ما فوق الثانوي -1

 

 االسم م

األخير 

 للمؤلف

الكامل  االسم

 )دون األخير(
 الناشر عنوان الكتاب

سنة 

 اإلصدار
 

1.  ? ? ? ? ? 
سيتم البحث عن كتاب متميز 

 بمعرض الكتاب

2.  

 أحمد بن محمد العيس ى

التعليم في اململكة العربية 

السعودية: سياساته ونظمه 

 واستشراف مستقبله

 م 2005 دار الزيتونة
الطبعة ويوجد منه نسخة نفذت 

 جرير قارئ رقمية على 

3.  

 أحمد بن محمد العيس ى

التعليم العالي في السعودية: 

 رحلة البحث عن هوية

 

 2010 دار الساقي
الطبعة ويوجد منه نسخة نفذت 

 جرير قارئ رقمية على 

مركز   .4

البحوث 

والدراسا

 وزارة التعليم
نظام األوروبي في التعليم ال

 العالي ومشروع بولونيا

وزارة 

 التعليم
1431 

http://chers.edu.sa/ar/Publicat

ions/Publications1/Boloniya.p

df 

http://chers.edu.sa/ar/default.aspx
http://chers.edu.sa/ar/default.aspx
http://chers.edu.sa/ar/default.aspx
http://chers.edu.sa/ar/default.aspx
http://chers.edu.sa/ar/Publications/Publications1/Boloniya.pdf
http://chers.edu.sa/ar/Publications/Publications1/Boloniya.pdf
http://chers.edu.sa/ar/Publications/Publications1/Boloniya.pdf
http://chers.edu.sa/ar/Publications/Pages/TranslatedBooks.aspx#ctl00_ctl68_SkipLink
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ت في 

لتعليم ا

 العالي

مركز   .5

البحوث 

والدراسا

ت في 

التعليم 

 العالي

 مواد مترجمة متنوعة وزارة التعليم
وزارة 

 التعليم
 متنوعة

http://chers.edu.sa/ar/Publicat

ions/Pages/TranslatedBooks.a

spx 

مركز   .6

البحوث 

والدراسا

ت في 

التعليم 

 العالي

 السجل الوطني للتعليم العالي لتعليموزارة ا
وزارة 

 التعليم
1433 

http://chers.edu.sa/ar/Publicat

ions/Pages/NationalRegister.a

spx 

مركز   .7

البحوث 

والدراسا

ت في 

التعليم 

 العالي

 وزارة التعليم
قراءات مختارة في التعليم 

 العالي

وزارة 

 التعليم

1431-

 هـ 1437

http://chers.edu.sa/ar/Publicat

ions/Pages/SelectedReadings.

aspx 

8.  

 عثمان فريد رشدي

مخرجات التعليم الفني 

والتدريب املنهي في املؤسسات 

 التربوية

 ر ع م 371.425 2014 دار الراية

9.  

 سعيد جاسم األسدي
فلسفة التربية في التعليم 

 الجامعي والعالي

مكتبة 

العالمة 

ي
ّ
 الحل

هـ  1435

 م(2014)
 

10.  

 محمد محمود دةالخوال
فلسفات التربية التقليدية 

 واملعاصرة

دار املسيرة 

للنشر 

 والتوزيع

هـ  1434

 م(2013)
 

http://chers.edu.sa/ar/default.aspx
http://chers.edu.sa/ar/default.aspx
http://chers.edu.sa/ar/default.aspx
http://chers.edu.sa/ar/default.aspx
http://chers.edu.sa/ar/default.aspx
http://chers.edu.sa/ar/default.aspx
http://chers.edu.sa/ar/default.aspx
http://chers.edu.sa/ar/default.aspx
http://chers.edu.sa/ar/default.aspx
http://chers.edu.sa/ar/default.aspx
http://chers.edu.sa/ar/Publications/Pages/TranslatedBooks.aspx#ctl00_ctl68_SkipLink
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11.  
 فلسفة التعليم الجامعي محمود قمبر

عالم الكتب 

 الحديث
  م(2012)

12.  

 بدر بن جويعد العتيبي 

 

تطوير التعليم في اململكة 

 العربية السعودية

 

مركز 

البحوث 

كلية التربية 

جامعة 

 امللك سعود

2010  

13.  

 الخطيب
محمد شحات 

 حسين

ي م الفناالصول العامه للتعلي

واملنهي : دراسه في استراتيجات 

 التعليم الفني واملنهي ومشكالته

مكتب 

التربيه 

العربى 

لدول 

 الخليج

 خ م ا 373,2 1995

14.  

 جون س ليفين

هيئة التدريس في كليات 

املجتمع والعمل في نطاق 

 االقتصاد الجديد

العبيكان 

 للنشر

2

0

0

9 

 

 ل ج هـ 378.12

15.  

 الشمري 
سعود عيس ى 

 نايف

تصور مقترح لتطوير كليات 

املجتمع في اململكة العربية 

السعودية في ضوء بعض 

 التجارب العاملية املعاصرة

1427 

مكتبة كلية 

 املعلمين

378.052 

 ش س ت

http://libback.uqu.edu.sa/hipr

es/ABS/ind5794.pdf 

16.  

 الحطاب
أميرة بنت علي 

 بن مقبل

مدخل استراتيجي لتحقيق 

كليات  التكامل بين وظائف

املجتمع السعودية ومتطلبات 

 خطط التنمية

2014 

378.101

ح  09531

 أ م

 

العبدالكر  .17

 يم
 قيادة تطوير املنهج راشد بن حسين

دار جامعة 

 امللك سعود

هـ  1435

 م(2014)
 

18.  
التركست

 اني

معتبر بنت 

محمد أمين 

 قاسم 

مدي تجاوب برامج التعليم 

الفني واملنهي للبنات في توفير 

جامعة 

 طيبة
  هـ 1419

http://repository.ksu.edu.sa/jspui/browse?type=author&value=%D8%A3.%D8%AF.+%D8%A8%D8%AF%D8%B1+%D8%A8%D9%86+%D8%AC%D9%88%D9%8A%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D9%8A
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ة جديدة للفنتاة فرص وظيفي

 السعودية

19.  

 ديكالن كيندي
صياغة مخرجات التعلم 

 واستخدامها

وزارة 

التعليم 

العالي 

مكتب 

البحوث 

 والدراسات

  هـ1434

20.  
 إدوارد

 و

 مايكل

 ب.سانت جون 

 و

 د.بارسونز

التمويل الحكومي للتعليم 

 العالي

سياقات متغيرة وأسس 

 منطقية جديدة

 العبيكان 
 هـ1432

 م(2012)
 

جي.أوبلنغ  .21

 ر

 و

 إن.كاتز

 ديانا

 و

 رتشارد

 تجديد اإلدارة 

تهيئة الكليات والجامعات 

 للقرن الحادي والعشرين

 العبيكان 
 هـ1427

 م(2006)
 

22.  
 كامل جسني بيومي 

تحليل السياسات التربوية 

 وتخطيط التعليم 
 دار الفكر

 هـ1430

 م(2009)
 

23.        

24.  
 العبيكان يم العاليتغيير التعل بول  آشوين

 هـ1430

 م(2009)
 

25.  

 نعيمان عثمان

 التعليم العالي في السعودية 

تقليدية يعززها ولع 

 بالتكنولوجيا واألعمال

  م(2015) جداول 

26.  
 دار الفتح فلسفة التربية اإلسالمية  ماجد عرسان الكيالني

 هـ1430

 م(2009)
 

كيمبرلي   .27

بنجهام 

 هول 

 جريدي بوج-إي
 ية في التعليمالجودة واملسؤول

 العالي
 العبيكان

 هـ1427

 م(2007)
 

  هـ1428 العبيكان الوصول إلى جامعة منتجة ي.غروشيا جيمس  .28
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 و

 جوديث

 و

 ي.ميللر

 م(2007)

29.  
 العبيكان إعادة تشكيل الجامعة رونالد بارنيت

 هـ1430

 م(2009)
 

30.  
 أنجيال برو 

تجاوز الفصل بين البحث 

 والتعليم
 العبيكان

 هـ1430

 م(2009)
 

31.  
 العبيكان إعادة تشكيل الجامعة رونالد بارنيت

 هـ1430

 م(2009)
 

 بروسر  .32

 و

 تريغويل

 مايكل

 و

 كيث

 العبيكان فهم التعلم والتدريس
 هـ1430

 م(2009)
 

33.  
 العبيكان جامعات في السوق  ديريك بوك

 هـ1430

 م(2009)
 

34.  
 س ي.بيرك جوزيف

تحقيق املسؤولية في التعليم 

 العالي
 العبيكان

 هـ1427

 م(2006)
 

35.  
 العبيكان قيادة التغيير في الجامعات ف.لوكاس آن

 هـ1427

 م(2006)
 

36.  
 ل.دي فينك

نحو تكوين خبرات في التعلم 

 املفيد
 العبيكان

 هـ1429

 م(2008)
 

37.  
 كيم فريسر

تطور التعليم والقيادة في 

 التعليم العالي
 العبيكان

 هـ1428

 م(2008)
 

فيندر   .38

 آرك

 واغنر

 كيغان

 الش ي

 ملونز

 غارنييه

 هيلسينغ

 هوويل

 توم

 توني

 روبرت

 ليزا

 ريتشارد

 جود

 ديبورا

 آني

 هارييت

 العبيكان قيادة التغيير
 هـ1426

 م(2006)
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ثوربر 

راسموس

 ن

 ماري   .39

 و

 جان

 ي.هوبا

 و

 ي.فريد

 املتعلم-تقويم مركزية

 في الكليات الجامعية
 العبيكان

 هـ1427

 م(2006)
 

 

 على الشبكة العامليةمراجع -1

 

40. Developing human capital in higher education:the 21st century paradigm shift 

http://policyoptions.irpp.org/issues/canadian-universities/developing-human-capital-in-higher-

education-the-21st-century-paradigm-shift/ 

41. https://en.wikipedia.org/wiki/Higher_education 

42. Towards Skills and Post-Secondary Education Strategy For Canada http://policyoptions.irpp.org/po-

events/towards-skills-and-post-secondary-education-strategy-for-canada/ 

43. The Knowledge Economy and Postsecondary Education: Report of a Workshop (2002) 

http://www.nap.edu/download.php?record_id=10239 

44. The Re-invention of the Academy: How Technologically Mediated Learning Will – And Will Not – 

Transform Advanced Education http://www.springer.com/gp/book/9783642397493 

45. A National Dialogue: The Secretary of Education's Commission on the Future of Higher Education 

http://www2.ed.gov/about/bdscomm/list/hiedfuture/reports.html 

46. The Center for Studies in Higher Education (CSHE) http://www.cshe.berkeley.edu/ 

47. CHEPS – the Center for Higher Education Policy Studies https://www.utwente.nl/bms/cheps/ 

48. The Post Secondary Education Project  http://www.worldbank.org/projects/P078692/post-secondary-

education-project?lang=en&tab=overview 

 

 
 

  

http://policyoptions.irpp.org/issues/canadian-universities/developing-human-capital-in-higher-education-the-21st-century-paradigm-shift/
http://policyoptions.irpp.org/issues/canadian-universities/developing-human-capital-in-higher-education-the-21st-century-paradigm-shift/
http://nap.edu/catalog.php?record_id=10239
http://www2.ed.gov/about/bdscomm/list/hiedfuture/reports.html
http://www.cshe.berkeley.edu/
https://www.utwente.nl/bms/cheps/
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 اتالتسهيلات والمرافق والمستلزم -و 
 

 

ختربات ومدى توافر ربات )أي عدد املقاعد يف الفصول واملمبا يف ذلك حةم الفصول واملخت حدد متطلبات املقرر

 أجهزة الكمبيوتر .. اخل(.

 

 

 :ات .. اخل(احملاضرات واملخترب قاعات)التعليمية املرافق  .1

 

 اليوجد احتياجات إضافية ملا هو متوافر حاليًا

 

ي ) جهاز عرض ، برامج ، ....( مصادر الحاسب االل. 2  
 نفس املتوافر حاليًا

 

 :قائمة( ات خمترب معينة حدد املتطلبات أو أرفقمثال: إذا كان مطلوبا معد –موارد أخرى )حددها  – 3

 

 اليوجد

 

 تطويره وعمليات الدراسي المقرر تقييم.   ز

 

 

 :التدريسة فعاليالطلبة عن  التغذية الراجعة من اسرتاتيةيات احلصول على  .1

 

  .يم النهائي من الدارسنيللتقي باإلضافةوالربيد اإللكرتوني   WhatsAppالتواصل الدوري عرب نظام إدارة التعلم، وجمموعة ال 

 

 

 ما من قبل املدرس أو القسم دريس إالتعملية  ويمتقل اسرتاتيةيات اخرى .2

 .تزويد الدارسني برقم االتصال بالقسم

 

 

  :  سعمليات تطوير التدري .3

 

 ة التعلم.النقاشات واإلثراءات عرب نظام إدارعددة منها على معطيات مت املراجعة الدورية للمقرر وحتديثه بناًء .1

 االطالع على أحدث املستةدات عرب عدد من املواقع املتخصصة. .2

 .متابعات ملتخصصني عرب وسائط التواصل مثل التويرت والفيسبوك وغريها .3

 .ائرينعن طريق أساتذة زويات املقرر لبعض حمتالتقييم اخلارجي  .4
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مال الطلبة بواسطة ععينة من أ تدقيق تصحيح : مثال) معايري االجناز لدى الطلبة  ليات التحقق من عم – 4

م تدريس من الختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقالتبادل بصورة دورية لتصحيح ا مدرسني مستقلني . ، 

 من ذلك بعد.شيء  يتم ال:  (مؤسسة أخرى 

 

 

 : ا هيط لتحسينوالتخط الدراسي املقرر عاليةفجراءات التخطيط  للمراجعة الدورية ملدى صف  إ .5

 

 استعراض مناقشات واثراءات املشاركني باملقرر من الشعب املختلفة. .1

 استعراض جوانب النقص والقوة يف عروض وتقارير املشاركني باملقرر. .2

 كد من وفائها باملتوقع.رداته مع املشاركني للتأصياغة أهداف املقرر واستعراض مف .3

اف ومعاجلة املقرر بها للتأكد من الوفاء بهذه األهد مراجعة أهداف املقرر بصفة دورية وعرضها على املشاركني وربط نشاطات .4

 االحنراف عنها بشكل مبّكر.

 دورية قبل تسليمها بشكل نهائي. كني بصفةاتاحة التواصل بشكل دوري وتقييم نشاطات ومتطلبات املقرر مع املشار .5

 

 

 

 


