اطى انًمزر:

يهاراث انخعهى وانخفكيز وانبحث

ريش انًمزر:

140يهز – 2

انبزَايج:

انًحاطبت  +إدارة األعًال (يذرص يٍ لبم انظُت انخحضيزيت)

انمظى انعهًي:

انًحاطبت  +إدارة األعًال (يذرص يٍ لبم يهاراث حطىيز انذاث)

انكهيت:

انعهىو اإلداريت

انًؤطظت:

جايعت َجزاٌ

انًحخىياث
أ .انخعزيف بانًمزر انذراطي3..................................................................................................... :
ب -هذف انًمزر ويخزجاحه انخعهيًيت3.......................................................................................... :
 .1انىصف انؼبو نهًمزر3 ................................................................................................................. :
 .2انهذف انزئُض نهًمزر 3 .................................................................................................................
 .3يخزجبد انتؼهى نهًمزر3 ............................................................................................................... :
ج .يىضىعاث انًمزر 4.............................................................................................................
د .انخذريض وانخمييى4............................................................................................................... :
 .1رثظ يخزجبد انتؼهى نهًمزر يغ كم يٍ اطتزاتُجُبد انتذرَض وطزق انتمُُى 4 ................................................
 .2أَشطخ تمُُى انطهجخ 5 .....................................................................................................................
هـ  -أَشطت اإلرشاد األكاديًي وانذعى انطالبي5............................................................................... :
و – يصادر انخعهى وانًزافك5..................................................................................................... :
 .1لبئًخ يصبدر انتؼهى5 ................................................................................................................... :
 .2انًزافك وانتجهُشاد انًطهىثخ5 ...................................................................................................... :
س .حمىيى جىدة انًمزر6............................................................................................................ :
ح .اعخًاد انخىصيف 6...............................................................................................................
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أ .انخعزيف بانًمزر انذراطي:
 3طاعاث

 .1انظاعاث انًعخًذة:
َ .2ىع انًمزر

يتطهت جبيؼخ
يتطهت كهُخ √
أ.
اختُبرٌ
إججبرٌ √
ب.
انًظخىي األول
 .3انظُت  /انًظخىي انذي يمذو فيه انًمزر:
 . 4انًخطهباث انظابمت نهذا انًمزر (إٌ وجذد)
ال حىجذ
 .5انًخطهباث انًخشايُت يع هذا انًمزر (إٌ وجذد)
يتطهت لظى

ًَ .6ظ انذراطت
و
1
2
3
4
5

(اختز كم يب َُطجك)

ًَظ انذراطت
انًحاضزاث انخمهيذيت
انخعهيى انًذيج
انخعهيى اإلنكخزوَي
انخعهيى عٍ بعذ
أخزي

 .7طاعاث االحصال
و
1
2
3
4

أخزي

عذد انظاعاث انخذريظيت
33

انُظبت
%133

(ػهً يظتىي انفصم انذراطٍ)

انُشاط
يحبضزاد
يؼًم أو إطتىدَى
دروص إضبفُخ
أخزي (تذكز)
اإلجًاني

طاعاث انخعهى
22
2
33

ب -هذف انًمزر ويخزجاحه انخعهيًيت:
 .1انىصف انعاو نهًمزر:
َتضًٍ انًمزر حالث وحذاد تتُبول يهبراد انجحج (يفهىو انجحج وأدواته –كتبثخ انجحج انؼهًٍ – كُفُخ انىصىل إنً
انًؼهىيبد االلتصبد انًؼزفٍ ويهبراد انتفكُز (انُبلذ -اإلثذاػٍ – حم انًشكالد -يب وراء انًؼزفٍ) ويهبراد انتؼهى (انمزاءح
انظزَؼخ – انتهخُص وكتبثخ انًالحظبد – يزالجخ انًُى انؼزفٍ  -انخزائظ انذهُُخ – االطتؼذاد نالختجبر)
 .2انهذف انزئيض نهًمزر
تًُُخ يهبراد انطالة فٍ يجبالد انتؼهى وانتفكُز وانجحج .
 .3يخزجاث انخعهى نهًمزر:
يخزجاث انخعهى نهًمزر
1
1.1

3

ريش
يخزج انخعهى انًزحبظ نهبزَايج

انًعزفت وانفهى

يعرف ادلفاهيم ادلرتبطة مبهارات التعلم والتفكري والبحث

ق1

انًهاراث

2
2.1

يستخدم أدوات التعلم بطريقة صحيحة

و1

2.2

يطبق بعض مهارات التفكري بطريقة صحيحة.

2.3

يستخدم بعض مهارات كتابة البحث العلمي بطريقة صحيحة .

و1
و1

3
3.1

انميى

يقيم عالقات طيبة مع أساتذته ومع أقرانه

ق3

ريش
يخزج انخعهى انًزحبظ نهبزَايج

يخزجاث انخعهى نهًمزر
3.2

يتحمل مسئولية تعلمه.

ق3

3.3

يوظف مهارات التواصل وتقنية ادلعلومات

ق3

ج .يىضىعاث انًمزر
لائًت انًىضىعاث

و

1
2
3
4
5
6
7
2
9
13
11
12
13
14

طاعاث االحصال

2
2
2
2

يهبراد انمزاءح انظزَؼخ
يهبراد انتهخُص وتذوٍَ انًالحظبد
يزالجخ انًُى انًؼزفٍ  +انخزَطخ انذهُُخ
االطتؼذاد وانتجهُش نالختجبراد  +مراجعة
الاختبار ألاول  +واجت

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
33

يهبراد انتفكُز انُبلذ
يهبراد انتفكُز اإلثذاػٍ
حم انًشكالد
االختجبر انخبٍَ
انتفكُز يب وراء انًؼزفٍ
يفهىو انجحج وأدواته
يهبراد كتبثخ انجحج
يهبراد انىصىل إنً انًؼهىيبد
يهبراد االلتصبد انًؼزفٍ
انًجًىع

د .انخذريض وانخمييى:
 .1ربظ يخزجاث انخعهى نهًمزر يع كم يٍ اطخزاحيجياث انخذريض وطزق انخمييى
انزيش
1.0

4

يخزجاث انخعهى

اطخزاحيجياث انخذريض

طزق انخمييى

انًعزفت وانفهى

يع ر رررف ادلف ر رراهيم ادلرتبط ر ررة مبه ر ررارات ال ر ررتعلم والتفك ر ررري

1.1

والبحث

2.0

انًهاراث

احملاضرة
التعلم التعاوين

اختبار حتريري

2.1

يستخدم أدوات التعلم بطريقة صحيحة

ادلناقشة
التعلم التعاوين

اختبار حتريري

2.2

يطبق بعض مهارات التفكري بطريقة صحيحة.

ادلناقشة
التعلم التعاوين

اختبار حتريري

2.3

يس ر ررتخدم بع ر ررض مه ر ررارات كتاب ر ررة البح ر ررث العلم ر رري
بطريقة صحيحة .

ادلناقشة
التعلم التعاوين

اختبار حتريري

3.0

انميى

3.1

يقيم عالقات طيبة مع أساتذته ومع أقرانه

حلقات نقاش

ثطبلخ يالحظخ

3.2

يتحمل مسئولية تعلمه.

حلقات نقاش

ثطبلخ يالحظخ

3.3

يوظف مهارات التواصل وتقنية ادلعلومات

حلقات نقاش

ثطبلخ يالحظخ

 .2أَشطت حمييى انطهبت
و
1
2
3
4
5

حىليج انخمييى

أَشطت انخمييى
االختجبر األول
االختجبر انخبٍَ
انىاججبد
ثطبلخ يالحظخ
االختجبر انُهبئٍ

(ثبألطجىع)

6
11
8-14
12
15

انُظبت
يٍ إجًاني درجت انخمييى
20%
20%
10%
------50%

أَشطخ انتمُُى (اختجبر تحزَزٌ ،شفهٍ ،ػزض تمذًٍَ ،يشزوع جًبػٍ ،ورلخ ػًم انخ)

هـ  -أَشطت اإلرشاد األكاديًي وانذعى انطالبي:
 )1الساعات ادلكتبية ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم ( 11ساعات لكل عضو هيئة التدريس أسبوعياً)
 )2التواصل عرب ادلوقع اإللكرتوين للجامعة (موقع العمادة).
 )3اإلرشاد األكادميي للطالب ودعم الطالب ادلتعثرين وادلتفوقني
 )4تقدمي مناذج تدريبية لالختبارات ورقية والكرتونية.
 )5رفع إعالانت دورية للطالب على البالك بورد بشكل مستمر للطالب.
 )6تقدمي حماضرات إثرائية للطالب خاصة مبهارات التفكري والبحث.
و – يصادر انخعهى وانًزافك:
 .1لائًت يصادر انخعهى:

انًزجع انزئيض نهًمزر

مه ررارات الر ررتعلم والتفكر ررري والبح ررث 1431 -هر ر ر 2112 -م ،الطبعر ررة اخلامس ررة  ،شر ررركة خ ر ررباء الرتبير ررة ،
الرايض
 .1األمريي  ،أمحد  . )2115 (.فن التفكري .الرايض  :العبيكان
 .2دمحم حسني جودي . )2113(.منو التفكري االبداعي للطالب .القاهرة  :مركز الكتاب األكادميي

انًزاجع انًظاَذة

 .3عبد اجلبار سعيد حسني .)2116(.مبادىء البحث العلمي .القاهرة  :دار ادلناهج للنشر والتوزيع
 .4أنور رايض عبد الرحيم .)2112(.مهارات التعلم واالستذكار .عمان :دار الثقافة للنشر والتوزيع
 .5هنرى أبرو ةعرة  . ) 2115 ( .مرردخل إب بررانمج سركامرب لتنميررة التفكرري األبرداعي  .عمرران :
مركز ديبونو لتعليم التفكري .

انًصادر اإلنكخزوَيت

www.maharty.com/
http://lib.nu.edu.sa/DigitalLibbrary.aspx
https://lms.nu.edu.sa/webapps/

أخزي
 .2انًزافك وانخجهيشاث انًطهىبت:
انعُاصز

5

يخطهباث انًمزر

يخطهباث انًمزر

انعُاصز

 .1عدد ادلقاعد ادلطلوبة للمقرر داخل الفصول الدراسية خيتلف من شعبة إب أخرى حسب
عدد الطالب ولكنه قد يرتاوح ما بني  25 -21طالباً ،وادلقاعد ادلوجودة كافية .
 .2قاعات دراسية جمهزة ،ويتوافر هبا عدد كاف من ادلقاعد للطالب،

انًزافك
(انمبػبد انذراطُخ ،انًختجزاد ،لبػبد انؼزض ،لبػبد
انًحبكبح  ...إنخ)

 .3طبيعة ادلقرر ال حتتاج إب خمتربات حيث إهنا دراسة نظرية،
 .4بعض موضوعات ادلقرر حتتاج إب تدريسها من خالل معامل احلاسب اآليل حيث حتتاج
أجهزة عرض

انخجهيشاث انخمُيت

(جهبس ػزض انجُبَبد ،انظجىرح انذكُخ،
انجزيجُبد)

حجهيشاث

أخزي (تجؼب ً نطجُؼخ انتخصص)

▪

يتطلب ادلقرر الدراسي وجود حاسب آيل خاص عضو هيئة التدريس لتقدمي احملاضرة من خالله.

▪ يتطلب ادلقرر وجود جهاز عرض البياانت ( )Data Showيتم من خالله عرض ادلادة
العلمية واألنشطة اإلثرائية للطالب
ال َىجذ

س .حمىيى جىدة انًمزر:
انًميًىٌ

يجاالث انخمىيى

طزق انخمييى

انًمزر

انطالة

اسررتجاابت الطررالب علررى االسررتبانة ادلوجررودة علررى موقررع اجلامعررة
اليت يتم فيها تقييم ادلقرر الدراسي

ػضى هُئخ انتذرَض

انطالة

اسررتجاابت الطررالب علررى االسررتبانة ادلوجررودة علررى موقررع اجلامعررة
اليت يتم فيها تقييم مدرس ادلقرر

يجبالد انتمىَى (يخم .فبػهُخ انتذرَض ،فبػهخ طزق تمُُى انطالة ،يذي تحصُم يخزجبد انتؼهى نهًمزر ،يصبدر انتؼهى  ...إنخ)
انًمًُىٌ (انطهجخ ،أػضبء هُئخ انتذرَض ،لُبداد انجزَبيج ،انًزاجغ انُظُز ،أخزي (َتى تحذَذهب)
طزق انتمُُى (يجبشز وغُز يجبشز)

ح .اعخًاد انخىصيف
جهت االعخًاد
رلى انجهظت
حاريخ انجهظت
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يجهض لظى انًحبطجخ

