بســــــــم اهلل الرحمن الرحيـــــــم
( 3ساعات معتمدة)

خطة مساق اإلدارة الصفية ()1401161

شعبة ( )1الساعة

جامعة العلوم اإلسالمية العالميـة
كلية العلوم التربوية

شعبة ( )2الساعة 12:30 – 11:00

قسم المناهج و التدريس

مدرس المساق :الدكتور سعود الخريشا

أوال  :وصف المساق
التعري ففالمبلدم ففباملالعبد ففرل فففلا اارملالا ففبيرل الديتال ففبل ميع ففرلالدمف ف

لالت فففلت ا ف ف لالدع ف ف ل

الدتع قفرل فففلراارتف للاف ةلال مففرل ل تمففب ب لالتع يديفرلالتع ديففرةلالاففمبةلالعبدففرلالداف لرل ف ل
ظال رلالدم

لالابيرل اع مب لا اارملالابير،ل لذاليمفد :لصافب

التع لالدبايرل التباير،لصاب

لال مفر،ل ميعفرلمي فرل

لالدع ةلات بلب لدعبافرمل ففلا اارملالافبيرل التدف ذشلالمفبد:ل

فلالضم لالدارافة ل
ل
ثانياً :أهداف المساق
ل

يتوقع أن يساعد هذا المساق في تحقيق األهداف التالية:
أوال :األهداف المعرفية
1ةلالتعرالرلىلالدمباملالعبدرل فلا اارملالابيرة ل
 .2التعرا لرلى ل ميعر لالدم

لالدع ل الدتع قر ل ف لراارت للا ة لال مرل

لالتف لت ا

ل تمب ب لالتع يديرلالتع ديرة
لظال ر لالدم

 .3التعرا لرلى لالامبة لالعبدر لالدا لر ل

لالابير ل اع مب لا اارمل

الابيرة
 .4التعرالرلىلاالت بلب لالحايثرل فلا اارملالابيرة

ثانيا :األهداف المهارية

 .1ا تابةلدالب ار لا اارملالابيرة
 .2ت يرلقارملال بلة-الدع ل ىلت ميقلالدمبامل االت بلب لالحايثرل فلا اارملالابيرة
 .3تقيي لحبلرلاالتضمب ل فلالدارارلالراتيرة
 .4الت يق لمي لاالت بلب لالحايثر ل ف لا اارم لالابير ل ال اقع لالترم ي لالراتف ل(ظر ال
الدارارلالراتير)ة
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ثالثاً :المحتوى ل

الام ع
ال :

د حظب

الد ض ع
لتعقيالدالترلالتع ي ل الديرلا اارملالابيرلدبال لا اارملالابيرل دحب رلبللاال تراضب لالر يارل فلا اارملالابيرة ل

الثبتف

لاال تراضب لالر يارلالدتع قرلمبلا ةلا تابتفة-لدعبييرلالح ل ىلا ةلال مر

الثبلث

لاامبةلالا ةلغيرلالدقم :ةاد:لالاراعل التع يدب لالدارايرة

الرامع

لالدعبل لالر يارللتظب لالتع يدب لالابيرل الدارايرة لرا ار ب

لالدع دي لالصب ر لالدرتم ر لمبلق ا ا ل التع يدب ل

الابيرل الدارايرة ل
الصبدس

لتقاي لالق ا ال التع يدب لالابيرل الداراير
-لر راءا لالدحبامرل الدابءلرةلالحا الالحبزدرل

الاباس

 ل ارمباا لااتصاادالب ل ل رق لري بمير للحبز لال مر ل ىلااللت از لمبلتع يدب ة ل
_الدير لااتعدب :لت امع لالا ةة ،لالت امع لال ميعير ل ااسل
ااتعدبلالبةلالت امعلالدت قيرللااسلااتعدبلالب

الابمع

لالدتبخلالدارافلا لالابفلالبعب:لة-لدعتىلاالتتمبهلالابفل لات ا ة لتمصي

الثبد

لتمت لاالتتمبهة

 لاامبةلتمت لاالتتمبهة ل ل رقلال قبيرلد لاحتدبال لتمت لاالتتمبهلة ل
االدتحب لالتالب ف

ل

2

رابعا :طرائق التدريس
 -1المحاضرة و المناقشة .
 -2التعلم التعاوني.
 -3عروض الطلبة
خامسا :أساليب التقويم
* امتحان اول

%20

* امتحان ثاني

%20

*الحضور والمشاركة

%10

%50
* امتحان نهائي
------------ ----------------------%100
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