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 (12نموذج رقم )

 المتكاملةعلوم التوصيف مقرر 
 بنها      : ة جـامعــ
  التربيه      :ـة  كليــــ
 :      المناهج وطرق التدريس       قسم 

 

 بيانات المقرر-1
  الرمز الكودى:

114urrC 
  اسم المقرر:

 العلوم المتكاملة

  / الفصل الدراسي األول ت.أ الرابعةالفرقــــة : 

 عملي                نظري      :   عدد الوحدات الدراسية لرياضياتا : التخصص

 

هدف أ. 2
 المقرر

 
 
 
 

 .بالمفاهيم األساسية للتكامل اإللمام ●

  التربية الحديثة. بأسس التكامل في ضوءاإللمام 

 .التعرف على وسائل التربية الحديثة في تنمية أهدافها المتكاملة 

 وأسس أسلوب التكامل. دراسة منطلقات التكامل 

 .دراسة تنظيمات المنهج والهيكل التنظيمي للتكامل 

 .االلمام بمداخل التكامل أثناء تخطيط وبناء المنهج 

  التعرف على بعض المشروعات العالمية القائمة على التكامل وأهدافها
 وتطبيقاتها.

 .التعرف على كيفية بناء وحدة دراسية في ضوء مفهوم التكامل 

 
 ستهدف من تدريس المقرر:. الم3
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أ. المعلومات 
 والمفاهيم:

 
 

  المفاهيم األساسية للتكامل  التعرف على. 

  اإللمام بأسس التكامل في ضوء التربية الحديثة من حيث الجانب العقلي
 والجسمي والنفسي واالجتماعي.

  التعرف على وسائل التربية الحديثة في تنمية أهدافها المتكاملة المعؤفية
 هارية والوجدانية ومكونات كل جانب منها.والم

  معرفة منطلقات التكامل وأسس أسلوب التكامل في تنمية الشخصية
 المتكاملة.

  معرفة تنظيمات المنهج والمقارنة بين منهج المجاالت ) المنفصلة– 
 المتكاملة(  -الواسعة -المدمجة -المترابطة -المنظمة

 لههيكل التنظيمي التعرف على أهم أسس أبعاد التكامل وال. 

 وهي مدخل )  االلمام بمداخل التكامل أثناء تخطيط وبناء المنهج
 -المشكالت المعاصرة -المفاهيم والتعميمات والنظريات

 -العمليات العقلية -المشروعات -البيئي -التطبيقات العلمية
 .الموضوع(   -الظواهر الطبيعية

 لى التكامل وأهدافها التعرف على بعض المشروعات العالمية القائمة ع
 وتطبيقاتها.

 .التعرف على كيفية بناء وحدة دراسية في ضوء مفهوم التكامل 

 
ب.المهارات 

 الذهنية:
 

 

 مهارة المالحظة والتفسير للمعلومات والبيانات 
 بناء وحدة دراسية متكاملة . 
 مهارات التفكير الناقد . 
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ج. المهارات 
المهنية الخاصة 

 بالمقرر

  ر المناهج الدراسية لمراحل التعليم العام في ضوء مفهوم مدى تطو تتبع
 . التكامل

 المشروعات في التعرف على أهم  استخدام شبكة المعلومات الدولية
 .العالمية القائمة على التكامل

 استخدام المراجع فى اعداد البحوث. 
د. المهارات 

 العامة:
 التفكير وحل المشكالت. 
 المناسب للمنهج في ضوء التكامل. تحري الدقة في اختيار التنظيم 
  البحث عن مداخل التكاملاستخدام مواقع التواصل االجتماعي في. 
  في البيئة المصرية التي تحول دون تكامل التعرف على أهم المشكالت

 المناهج.
 بين الزمالء  التعاون وما يتبعه من مهارات اجتماعية. 

. محتوي 4
 المقرر:

 
 
 
 

   المفاهيم األساسية للتكامل. 

  أسس التكامل في ضوء التربية الحديثة من حيث الجانب العقلي
 والجسمي والنفسي واالجتماعي.

  وسائل التربية الحديثة في تنمية أهدافها المتكاملة المعؤفية والمهارية
 والوجدانية ومكونات كل جانب منها.

 الشخصية المتكاملة. منطلقات التكامل وأسس أسلوب التكامل في تنمية 

  المنفصلة  المختلفة ومميزاتهاوعيوبها المتمثلة في:تنظيمات المنهج (– 
 المتكاملة(  -الواسعة -المدمجة -المترابطة -المنظمة

   أسس أبعاد التكامل والهيكل التنظيمي من حيث ) مدي أو سعة
 -مرونة التكامل -شدة التكامل -عمق التكامل -التكامل

 ي(.ئاالندماج البي

  مداخل التكامل أثناء تخطيط وبناء المنهج وهي مدخل ) المفاهيم
التطبيقات  -المشكالت المعاصرة -والتعميمات والنظريات

الظواهر  -العمليات العقلية -المشروعات -البيئي -العلمية
 الموضوع(  . -الطبيعية
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  التعرف على بعض المشروعات العالمية القائمة على التكامل وأهدافها
 .(MSTمشروع  -STSمشروع  -2061طبيقاتها) مشروع وت

 من حيث ) فلسفة  كيفية بناء وحدة دراسية في ضوء مفهوم التكامل
اختيار  -اختيار محتواها -أهدافها -محور الوحدة -الوحدة

 .بناء مرجع للوحدة( -مراجعة الخطة -التقويم -األنشطة

 

. أساليب 5
 التعليم والتعلم

 

 المحاضرات 
 قوم الطالب بإعدادها .تكليفات ي 
 . امتحانات دورية 
  بمفهوم التكاملإعداد أوراق بحثية حول الموضوعات المرتبطة . 
  للعرف مدى تبنيها لمفهوم التكاملتحليل مناهج التعليم العام. 
 

. أساليب التعليم 6
والتعلم لطالب ذوي 
 القدرات المحدودة

 

 مقابالت فردية

 . تقويم الطالب:7
أ.األساليب 
 المستخدمة

 

 . اختبارات متنوعة 
 . أنشطة وتقارير وأبحاث 
 . تكليفات وأبحاث بسيطة  

 
 ب.التوقيت

 
 

 منتصف الفصل الدراسي -
 نهاية الفصل الدراسي  -

  %10                     امتحان نصف الفصل الدراسي االولج. توزيع 
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 الدرجات
 

 % 80    امتحان نهاية الفصل الدراسي االول                  

 %10     اعمال السنة في الفصل الدراسي                    
  انواع اخري من التقييم

 %100                                    االجمالي                  
 . قائمة الكتب الدراسية والمراجع:8
 

  مذكرات .أ

 كتب ملزمة .ب
 

 . ها القسمعدأ المذكرة التي 

كتب  .ت
 مقترحة

 

 بالتكامل )مفهومه وأسسه وتنظيماته(.مرتبطة  كتب

دوريات  .ث
علمية أو 

نشرات 
 ..الخ

 

 . األفالم العلمية 
 المرتبطة بالبيئة . بعض البرامج العلمية 
  العالمية التي تهتم بتقديم مشروعات متكاملة.الجمعيات  

 

   إيمان صابر عبد القادر العزبد/ أستاذ المادة:
 ماهر إسماعيل صبري  /د أرئيس مجلس القسم العلمي: 

 2015/2016التاريخ: 


