
                                                                                           
   

 

 ( 21) رقم نموذج                                

  دراســى مقـــرر وصيـــفت
 

 بنها:  أكاديمية/ جامعة

 التربية:  دـــــــمعه/  كلية

 المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم:  مــــــــــــــــــقس

 

 :  المقرر بيانات-2

دبلوم مهنى :  المستوى/ الفرقة قاعة بحث:  المقرر اسم Curr:  الكودى الرمز
 ) مناهج وبرامج التعليم( 

فتتلستتتتتتتفتتتة :  التتتتت  تتتتتتت 

 واجتماع

 :  عملى  1  : نظري:  الدراسية / عدد الساعات الوحدات عدد

 : المقرر هدف-1

 

 

 

الهدف العام لهذا المقرر هو إكساب الطالب مهارات البحث العلمي في 

ت ميم الطالب ل طة بحث مجال مناهج وطرق تدريس الفلسفة، ومن ثم 

 .إلحدى القضايا المتعلقة بالبحث في مجال مناهج وطرق تدريس الفلسفة

 

من المتوقع في نهاية هذا المقرر أن يكون الطالب قادرون على :  المقرر تدريس من المستتتتتهدف-3

 أن:

 :  والمفاهيم المعلومات-أ

 

 

ق وطر  يحدد طرق التعرف على المشككككككبحث الفح مج ل  ناهج ن ه   (1
 تدريس الفلسفج.

 وطرق    الم كككككهيحكككككدد بعد نفكككككهدلع الفحكككككل العلم  ل  ناكككككهج  (2
 التدريس

 يحدد نبونهث خطج الفحل وكمفمج صمهغتهه. (3

 يتعرف كمفمج صمهغج أسئلج الفحل. (4

 يحدد الطريقج الم لى لخطواث ت فمذ الفحل. (5
 يتعرف نظريج العم هث والتصممم التاريف  والفروض. (6

 وكمفمج االستعهنج بهه وطرق التوثمق.يتعرف أنواع المراجع  (7

 



                                                                                           
   

 :  الذهنية المهارات-ب

 

 

 يرسم نخططًه لتوضمح ناهالث الفحل ل  ن ه   وتدريس الفلسفج.  (1
 اھمبوترت التعلمم وبران  جھتحديد بعد المشكككككبحث ل  ناهج الم ه (2

 ألولويهتهه. ولقه

 يضع تصورًا لمبونهث خطج بحل لموضوع نه.. (3
المسكككتقلج والتهبعج واألدواث المتواع اسكككتخدانهه لفحل يحدد المتغمراث  (4

 نه نن خحج ع وان الفحل.
 يحدد خطواث ت فمذ بحل نه ل  ناهج ن ه   وطرق تدريس الفلسفج. (5

 : المهنية المهارات-جـ

 

 

 يعرض نمهذج أل داف إجرائمج لى ناهج الفلسفج واالجتمهع .1

 يحلل نحتول بعد دروس الفلسفج. .2

يصكككككككككككككمم خطج بحل لموضكككككككككككككوع يتم تحديد  ل  ل  ناهج ن ه    .3
 وطرق تدريس الفلسفج. 

يقككدن نقككدًا لفعد خطب الفحككل المعككدل ل  ناككهج ن ككه   وطرق  .4
 تدريس الفلسفج. 

ل  ناهج ن ه   وطرق  يقدن نقدًا لفعد الدراسكككككككككككككهث تم إجرا  ه .5
 تدريس الفلسفج. 

6.  

/  التتتعتتتامتتتة التتتمتتتهتتتارات-د

 : االنتقالية

 

التعلم ونصكككككككهدر الفحل المختلفج للحصكككككككوج على  يسكككككككتخدن نصكككككككهدر .1
 نعلونهث تخص اضمج نه.

 يستخدن المراجع والدوريهث العلممج استخدانًه صحمحًه. .2
يقدن عرضكًه صحمحًه لمه توصل إلم  ل  اضمج نه ترتفب بهلفحل  .3

 ل  ن ه   وطرق تدريس الفلسفج.
يصككككككككمم خطج بحل ضادل القضككككككككهيه المتعلقج بهلفحل ل  ناهج  .4

 طرق تدريس الفلسفج. ن ه   و 

يصكككككككمم بعد األدواث الكككككككهئعج االسكككككككتخدان ل  ناهج الفحل ل   .5
 ن ه   وطرق تدريس الفلسفج.

 :  المقرر محتوى -4

 

 .الفلسفةالبحث في مجال مناهج وطرق تدريس  -2

طرق اختيار مشكالت البحوث في مجال مناهج وطرق تدريس  -1
 .  الفلسفة



                                                                                           
   

 وطرق تدريس الفلسفةأخالقيات البحث العلمى فى مجال مناهج  -3

 صياغة األهداف صياغة سلوكية -4

 تحليل محتوى الدروس اليومية. -5

مكونات خطة البحث: العنوان، المقدمة، المشكلة وأسئلتها.  -6
 اإلجراءات ..........

األدوات البحثية شائعة االستخدام في مجال مناهج وطرق تدريس  -7
 .  الفلسفج

 

 التتتتتتدريتتس أستتتتتتتتتالتتيتتتب-5

   والتعلم:

 

 المحاضرة. (2

 الحوار والمناقشة (1

 التعلم التعاونى (3

 العصف الذهنى (4

 موالتعل التدريس أستتاليب-6

 التتتقتتتدرات ذوي لتتتلتتتطتتتالب

 :  المحدودة

 ال يوجد

  :  الطالب تقويم -7

 :  المست دمة األساليب-أ

 

 تكليفات منزلية             )لتقييم قدرة الطالب على توظيف المعلومات(.
  Quizesاختبارات قصيرة 

 ملف إنجاز إعداد
 اعداد بحوث حول عناصر المنهج

 اختبار أعمال السنة

 اختبار نهاية الفصل الدراسى.      

 :  التوقيت-ب

 

 فى بداية كل محاضرة Quizاختبار قصير 

 تكليف منزلى بنهاية المحاضرة الرابعة.   :(1تقييم )



                                                                                           
   

 ) المحاضرة السادسة(. أعمال السنةاختبار    :(3تقييم )

 : تقييم ملفات اإلنجاز. (4تقييم )

 . ) نهاية الفصل الدراسى األول( اختبار تحريري    (:5تقييم )

 :  الدرجات توزيع -جـ
 النسبة المئوية لكل تقييم : 

( اختفهر أعمهج 17( توزع كهلتهلى: )27أعمهج لصكككلمج ) -(   77تحريرل   )
 (21شفوى ) – ( نلف اضناهز17) –الس ج 

 الدراستتتتتتية الكتب قائمة-8

 :  والمراجع
 

 

  . مذكرات-أ

  .  ملزمة كتب-ب

 .  مقترحة كتب-جـ

 

(. مناهج البحث فى علم النفس. 1112حلمى المليجى ) -2

 القاهرة: دار النهضة العربية.

(. خطة البحث التربوى. كلية 1122ابراهيم األسطل ) -1

 التربية، الجامعة اإلسالمية غزة.

العلم.ترجمة: عبد (. أخالقيات 1115ديفيد ب رزنيك ) -3

 النور عبد المنعم، الكويت: عالم المعرفة.

(. الدليل المختصر 1121عبد الرحمن عبيد مصيقر ) -4

فى كتابة البحث العلمى ) مع التركيز على البحوث 

 . البحرين: المركز العربى للتغذية.الميدانية(

(. دليل كتابة الرسائل 1112عمادة الدراسات العليا )  -5

 الملك عبد العزيز: مركز النشر العلمى. العلمية. جامعة

 



                                                                                           
   

 أو عتتتتلتتتتمتتتتيتتتتة دوريتتتتات-د

 .  إلخ...نشرات

 

 د/ ميساء محمد حمزة : المادة أستاذ

 أ.د/ ماهر اسماعيل صبرى:  العلمى القسم مجلس رئيس

 :   /     /  التاريخ
 


