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 مقدمة:

اساليبه وانواعه التي تسعى للتغير لغرض في البيئة التعليمية من خالل  ونشره يركز هذه المقرر على االبتكار

الخارجية متطلبات البيئة  التي تعمل على تحقيق المتتوعةالمهارات و المعارف تعزيز المخرجات التي تمتلك

لضمان بقائها التعليمية والتدريبية التي تسعى من خاللها تحسين أدئها  بيئاتهامن المنظمات المتنوعة لتعزيز 

ها في تلبية جمهورها المستهدف.واستمرار  

البتكار والتغيير في البيئة التعليمية من خالل يهدف هذا المقرر الى معرفة العوامل المؤثرة في ا أهداف المقرر:

 مناقشة الموضوعات المتنوعة.

 في تعزيز البيئة التعليمي.ودوره    دور االبتكار في القطاعات المتنوعة. .1

 دور االبتكار تدعيم المخرجات.و، نموذج روجرز في التغيير .2

 قل االبتكارية.عمعرفة أدوات ال .3

 وخصائصه.معرفة مصادر التغييروأنواعه  .4

 معرفة خطوات التغيير. .5

 العالقة بين كثرة التغيير ومدى تطوير البيئة التعليمية. .6

 مراحل مهمة في التغيير. .7

 معرفة العالقة بين التغيير والفشل. .8

 وبناء أو تطوير نموذج. معرفة نماذج التغيير. .9

 معرفة دور التقنية في التغيير. .11

 واالبداع.القدرة على النقد و .11

 

 االسبوع الموضوع م

 مقدمة عن: 1
 التعليمية والخاصة) مقدمة عامة عن االبتكار والتغيير ودوره في تعزيز بيئات العمل المتنوعة -

 .(والعامة
 االبتكار والتحسين والتغيير. -
 أهميتة االبتكار ودوره في تحقيق جودة مخرجات البيئة التعليمية. -

1 

 2 نموذج روجرز في نشر االبتكار والتغيير. 2

 خصائص التغيير التربوي 3
 التغيير التعليمي وما أسبابه؟ماهو 

 لماذا التغيير في البيئة التعليمية؟
 التغيير في البيئة التعليمية لتحقيق البيئة المحلية.

2 

 1 أسباب فشل التغيير التربوي. 4



 1 التغيير المناسب لتحقيق التطوير. 0

 1 عناصر التغيير الستة في ضوء فولن. 7

 1 أدوات العقل االبتكارية. 8

 1 االختبار              االسبوع العاشر 9

 1 نماذج ابتكاريةفي التعلم والتدريس نموذج قوس قزح. 15

 1 والنظريات الحديثة  سي. ونماذج أخرى. 4نماذج ابتكارية في التعلم والتدريس  11

 1 تقديم عرض المشروع 12

  مراجعة  عامة  12

 

 

 الدرجة العمل

بيئات الموضوعات وربطة في التقديم عرض عن احد 
 .  )جماعي(  الخارجية

15 

 15 .تقديم نقد ورقة عن نموذج تغيير تربوي )فردي(

 20 اختبار

 0 المشاركة     اسبوعيا  
 مشروع نهائي
 12/4/2441االحد   اختبار نهائي
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 مالحظات:

 APA:  كتابة البحث  أو عمل اكاديمي حسب الكتابة

 التي تثري المقرر. المقدمة من الطالب : يتم الترحيب بالمقتراحاتأنشطة أخرى

 يتم تطبيق نظام الجامعة.األنظمة المطبقة: 
 


