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منسق المادة:
 -مدرس المادة:
د .أحمد حسن العياصرة

وصف المادة:
تتناول هذه المادة التعريف بمفهوم المنهاج وعناصره ،ومفهوم تقويم المناهج وأغراض تقويمه،
وأسس تقويمه ،ومجاالت تقويمه ،وعالقة تقويم المنهاج بتنفيذ المنهاج وتطويره ،وخطوات

عملية تقويم المنهاج ،والمعايير الخاصة بتقويم كل عنصر من عناصر المنهاج ،ونماج تقويم
المنهاج ،كما يتناول تقويم التدريس من حيث تقويم الموقف الصفي والمعلم ونواتج التدريس.،
أهداف تدريس المادة:
تعرف اآلتي:
تهدف هذه المادة إلى ّ
 -1المفاهيم األساسية في المنهاج ،وعناصرة ،وعملياته.
 -2مفهوم التقويم التربوي من حيث :مبادئه ،وأهدافه ،وخصائصه ،ومجاالته،

 -3مفهوم تقويم المنهاج ،وأهمية تقويم المنهاج ،وأسس تقويم المنهاج ،وعالقته بعمليتي
تطوير المنهاج وتنفيذه ،وخطوات تقويم المنهاج ،وأنواعه.

 -4معايير تقويم كل عنصر من عناصر المنهاج.
 -5نماذج تقويم المنهاج ومناحيه المختلفة.

 -6طرق تقويم العملية التدريسية بكل عناصرها :الموقف الصفي ،المعلم ،والتعلم ،وأدوات
جمع البيانات حولها والبحث فيها.

 -7دراسة ونقد دراسات تناولت مشكالت بحثية في تتعلق أحد موضوعات تقويم المنهاج
والتدريس.

محتوى المادة الدراسية والجدول الزمني:
المحتوى

األسبوع

المدرس نتاجات أساليب المراجع
التعلم

التقويم والمنهاج والتدريس.

تقويم المنهاج وعالقته بعمليات

المنهاج األخرى :تقويم المنهاج،
أهمية هذا التقويم ،وأسسه ،وأهدافه،

الرابع

مدرس المادة

التقويم وأهميته وأنواعه ،العالقة بين

(الثاني عطلة)

كما هي في المراجع

المنهاج ،عمليات المنهاج ،التدريس،

الثالث

كما هي في أساليب تقويم المادة

مفاهيم أساسية :المنهاج ،عناصر

كما هي في أهداف تدريس المادة

التعريف بالمادة وخطته.

األول

التقويم

وخصائصه ،ومجاالته ،وعالقة عملية
تقويم المنهاج بعمليات تخطيط

المنهاج وتطويره وتنفيذه.

خطوات تقويم المنهاج ،ومعايير تقويم

عناصر المنهاج والتدريس.

الخامس
السادس

نماذج مختلفة في تقويم المنهاج

السابع
الثامن

التاسع
البحث وتصميمات البحث في تقويم

المنهاج.

االمتحان النصفي
تقويم التدريس :تقويم عملية التدريس،
تقويم المدرس ،تقويم الموقف الصفي.
تقويم نواتج التدريس :استراتيجيات
التقويم البديل وأدواته.
البحث وتصميمات البحث في تقويم
التدريس
االمتحان النهائي

العاشر
الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر
الخامس عشر
السادس عشر

النشاطات واالستراتيجيات التدريسية:
 -1شرح ومناقشة المفاهيم واألفكار األساسية في البحث التربوي ،وطبيعة وفلسفة مناهجه
وتصاميمه المختلفة ،والمبادئ والمعايير األساسية في إجراءات البحث في مجال

المناهج والتدريس وتحليل البيانات وعرض النتائج والكتابة البحثية.

 -2تعريف الطلبة وبشكل عملي تطبيقي بقواعد البيانات المختلفة التي توفرها مكتبة

الجامعة ،وتكليفهم باستخدامها للحصول على الدراسات والقضايا المطلوبة في المادة.

 -3عرض ومناقشة الطلبة لللقراءات النقدية والقضايا البحثية في مجال المناهج والتدريس
التي يكلفون بها.

 -4تكليف الطلبة بإعداد مخططات بحثية الطروحات دكتوراة وعرضها ومناقشة
ابصورتها النهائية ،وعمل التعديالت الالزمة عليها إن وجدت .

أساليب التتقويم ومتطلبات المادة:
 -1االطالع على مصادر المادة المختلفة في قائمة المراجع ،وقواعد البيانات التي توفرها
مكتبة الجامعة.

 -2المناقشة الفاعلة لما يطرح في المحاضرات من أفكار وقضايا.
 -3كتاب بحث (تقرير) في أحد موضوعات المادة وعرضه أو ترجمة دراسة أجنبية
منشورة في مجال تقويم المناهج والتدريس

 -4كتابة تقرير حول أطروحة دكتوراة تناولت مشكلة في تقويم المناهج والتدريس.
 -5يجري تقويم الطلبة على النحو اآلتي:
 )30( -عالمة لالمتحان النصفي.

 ( )30كتاب البحث في أحد موضوعات المادة وعرضه أو ترجمة الدراسة األجنبيةوعرضها ،وكتابة تقرير حول أطروحة الدكتوراة أو دراسة ،والمناقشة الفاعلة.

 ( )50عالمة لالمتحن النهائي.السياسات المتبعة في المادة:
 -المعدت واألجهزة المطلوبة:
جهاز البتوب (حاسوب محمول) ،وجهاز عرض البيانات.
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