
 توصيیف االمقررر
  

عدددد ووحددااتت االمقرررر ووحددتانن   
تعرريیفف ووووصفف االمقرررر يیتناوولل هھھھذذاا االمقرررر االمعاررفف وواالمهھاررااتت االالززمة لفهھمم  

االمنهھج وواالمقاررنة بيینن االمعنى االتقليیدديي وواالمعني االحدديیثث 
لهھذذاا االمفهھوومم ٬،كما يیعنى هھھھذذاا االمقرررر بددررااسة ووتحليیلل 

عناصرر االمنهھج ووأأسسس بناءهه ووأأنووااعهھ ووتنظظيیماتهھ 
ة٬، مع ااإللمامم بأسسس االتقوويیمم االتحصيیلي االمختلف

لمخررجاتت االتعلمم٬، وويیعتمدد االتددرريیسس فيیهھ على االمناقشاتت 
االعلميیة ووااألنشططة االتعاوونيیة وواالززيیاررااتت االميیدداانيیة ووتقدديیمم 

االمحاضررااتت٬، وويیسعى إلتاحة فررصص االتفكيیرر وواالتعلمم 
االمثمرر وومالحظظة ووتقوويیمم تططبيیقاتت االمنهھج في االبيیئة 

         .االتعليیميیة
االعامم للمقرررراالهھددفف  تعززيیزز االخلفيیة االمعررفيیة وواالمهھارريیة بالمنهھج ووأأسسهھ  

ووعناصررهه ووأأنووااعهھ وواالعووااملل االمؤؤثررهه فيیهھ٬، باإلضافة 
.إإلى تنميیة مهھاررااتت ااالتصالل وواالمهھاررااتت االبحثيیة  

ااألهھھھدداافف االتفصيیليیة للمقرررر :يیهھددفف هھھھذذاا االمقرررر إإلى   
1. االتعررفف على االمنهھج بمفهھوومهھ االتقليیدديي      

.ررنة وواالنقددوواالحدديیثث مع االمقا  
2. االددررااسة االتحليیليیة لألسسس االتي يیقوومم عليیهھا      

.االمنهھج وواالعووااملل االمؤؤثررةة فيیهھ  
3. ااكتسابب االقددررةة على االتميیيیزز بيینن أأنووااعع      

.االمناهھھھج   
4. االتعررفف على عناصرر االمنهھج       ووإإددررااكك  

ددووررهھھھا في جووددةة االتعليیمم ووددررااسة االعالقة 
.بيینهھا  

5. وومستوويیاتهھا  معررفة ماهھھھيیة ااألهھھھدداافف االترربوويیة  
وومجاالتهھا وومعاددالتت صيیاغة ااألهھھھدداافف 

.االسلووكيیة   
6. ااكتسابب مهھاررةة ااختيیارر ووتنظظيیمم االمحتووىى      

.وواالخبررااتت االتعليیميیة   
7. االتعررفف على ططررقق االتددرريیسس االعامة        

وواالحدديیثة خاصة االتي ترركزز على نشاطط 
.االمتعلمم  

8. االتعررفف على االووسائلل االتعليیميیة ووااألنشططة      
.ووااعهھا ووأأهھھھميیتهھا ووأأن  

9. ااإللمامم بأساليیبب االتقوويیمم        
10. ااكتسابب االقددررةة على االمقاررنة وواالتحليیلل    

وواالتفكيیرر االناقدد   
مفررددااتت االمقرررر تططوورر مفهھوومم االمنهھج §   

أأسسس بناء االمنهھج  §  
االعووااملل االمؤؤثررةة في االمنهھج §  
أأنووااعع منن االمناهھھھج  §  
:عناصرر االمنهھج  §  

ااألهھھھدداافف االترربوويیة          -  
االمحتووىى           -  
ططررقق االتددرريیسس           -  
االووسائلل ووتقنيیاتت            -

االتعليیمم  
ااألنشططة االتعليیميیة          -  
االتقوويیمم          -  



االمررااجع :االمررااجع ااألساسيیة   
1 االمنهھج ): 2005(حسنن جعفرر االخليیفة   -

.االمددررسي االمعاصرر٬، االررشدد ٬، االرريیاضض  
2 ) : 2011(حلمي االووكيیلل وومحمدد االمفتي   -

دداارر .بناء االمناهھھھج ووتنظظيیماتهھا أأسسس 
.االمسيیررةة٬،عمانن  
:مررااجع مسانددةة  

1 جووددتت أأحمدد سعاددةة وو عبددهللا محمدد إإبررااهھھھيیمم   -
االمنهھج االمددررسي االمعاصرر٬، دداارر ): 2008(

.االفكرر٬، عمانن  
2 االمناهھھھج االددررااسيیة ): 2003(حسنن شحاتة   -

بيینن االنظظرريیة وواالتططبيیقق٬، مكتبة االدداارر االعرربيیة 
.للكتابب٬، االقاهھھھررةة  

3 ): هھھھـ1429(االبكرر ووووليیدد االمهھووسس ررشيیدد   -
.االررشدد ٬،االرريیاضض. االمنهھج أأسسهھ وومكووناتهھ   

4 .االمجالتت االترربوويیة   -  
5 :االمووااقع االترربوويیة على شبكة االمعلووماتت مثلل  -  

مووقع ووززااررةة           -
:االترربيیة٬، بوواابة االمعررفة  

a/papers/index.phttp://www.edu.gov.s 
�hp  

مووقع االمكتبة           -
)  SI (االسعوودديیة االررقميیة 

:  
�http://access.library.ksu.edu.sa  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



تووززيیع مفررددااتت االمقرررر  
  

ااألسبووعع االتارريیخ  مفررددااتت االمقرررر   

ااألوولل هھھھـ1432/ 3/ 10  ااألحدد   
هھھھـ1432/ 3/ 12ء االثالثا تعاررفف   

االثاني هھھھـ1432/ 3  /17ااألحدد    
هھھھـ1432/  19/3االثالثاء  تووصيیفف ووتفصيیلل االمقرررر   

االثالثث هھھھـ1432/ 3/ 24ااألحدد    
هھھھـ1432/ 3/ 26االثالثاء تططوورر مفهھوومم االمنهھج   

االرراابع هھھھـ1432/  4  /1ااألحدد    
هھھھـ1432/  4  /3االثالثاء  تططوورر مفهھوومم االمنهھج   

االخامسس هھھھـ1432 / 4  / 8  ااألحدد   
هھھھـ1432/ 4/ 10االثالثاء   

أأسسس بناء االمنهھج وواالعووااملل 
.االمؤؤثررةة فيیهھ  

االساددسس هھھھـ1432/  4/  15ااألحدد    
هھھھـ1432/ 4/  17االثالثاء  

تابع أأسسس بناء االمنهھج 
.وواالعووااملل االمؤؤثررةة فيیهھ  

االسابع  
هھھھـ1432/  4/ 22ااألحدد   

هھھھـ1432/ 4/ 24االثالثاء   
ااألهھھھدداافف : عناصرر االمنهھج

االترربوويیة  
)قصيیررااختبارر (  

االثامنن هھھھـ1432/ 4/ 29ااألحدد    
هھھھـ1432/  5/ 1االثالثاء  تابع ااألهھھھدداافف االترربوويیة   

االتاسع هھھھـ1432/ 5/ 13ااألحدد    
هھھھـ1432/  15/5االثالثاء  تابع ااألهھھھدداافف االترربوويیة   

االعاشرر  

هھھھـ1432/  5/ 20ااألحدد  
/ 5/ 22االثالثاء

1432
هھھھـ  

االمحتووىى ااختيیاررهه ووتنظظيیمهھ  
وواالخبررااتت االتعليیميیة  

رراالحادديي عش  
هھھھـ1432/  5/ 27ااألحدد   

هھھھـ1432/ 5/ 29االثالثاء   
ااختبارر فصلي  

عررضض وومناقشة تكليیفف أأنووااعع 
االمناهھھھج  

االثاني عشرر هھھھـ1432/  6/ 5ااألحدد    
هھھھـ1432/ 6/ 7االثالثاء  ططررقق االتددرريیسس   

االثالثث عشرر هھھھـ1432/ 12/6ااألحدد    
هھھھـ1432/ 14/6االثالثاء  تابع ططررقق االتددرريیسس   

االرراابع عشرر ـهھھھ1432/ 6/ 19ااألحدد    
هھھھـ1432/ 21/6االثالثاء   

االووسائلل ووتقنيیاتت االتعليیمم  
ووااألنشططة االتعليیميیة  

االخامسس عشرر  
هھھھـ1432/ 26/6ااألحدد   

هھھھـ1432/ 28/6االثالثاء   
خصائصهھ ووأأهھھھميیتهھ :االتقوويیمم 

ووووظظائفهھ ووووسائلهھ  
)ااختبارر قصيیرر(  

 


