
                                                                                           
   

 

 ( 21) رقم نموذج                                
  دراســى مقـــرر وصيـــفت

 

 بنها:  أكاديمية/ جامعة

 التربية:  دـــــــمعه/  كلية

 المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم:  مــــــــــــــــــقس

 

 :  المقرر بيانات-2

 معا لرابعةا:  المستوى/ الفرقة لمناهجا:  المقرر اسم 214Curr:  الكودى الرمز

فتتلستتتتتتتفتتتة :  التتتتت  تتتتتتت 

 واجتماع

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

 : المقرر هدف-1

 

 

 

 –المهنية فى مجال المناهج الدراسية ) المفهوم الكفايات اكتساب 
لتجويد الممارسرررة  التطوير( –التنظيمات  –األسررر   –العناصرررر 
 الميدانية.

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

 أن:

 :  والمفاهيم المعلومات-أ

 

 

 .المدرسى للمنهج الحديثوالمفهوم  التقليدىالمفهوم  يحدد .1
 –يوضحححل المفم يل المفتلفل المطة بل مملمنهج المدرسحححى لمنه المنهج  .4

 ..........إلخ(-الكتمب المدرسى –المقطر  –المحتوى 

 يوضل العالقل بين عنمصط المنهج. .3

 أسس بنمء المنهج. وضل لتبل متي .2

 يحدد أ ل ةصميممت المنم ج الدراسيل. .5

 . يستنتج ل طرات ةبويط المنم ج .6

 لمنهج ول طرات ةبويطهيطبط بين أسس بنمء ا .7

 يوضح بعض أساليب تطوير المنهج المختلفة. .8

 



                                                                                           
   

 :  الذهنية المهارات-ب

 

 

واقع معض المنم ج الدراسحححححححيل عن ضحححححححوء عنمصحححححححط المنهج  يحلن .1
 المدرسى.

 لقتطحمت لتبويط  ذا الواقع. يقدم .4

 يطبط بين األ داف التعليميل وأدوات التقويل المفتلفل. .3

 المنم ج الدراسيل.يفسط االختالف بين ةصميممت  .2

 ي دى رأيه عى معض أسمليب ةبويط المنهج. .5

 

 : المهنية المهارات-جـ

 

 

 يعد نممذج ل عض الدروس عن ضوء لنظولل عنمصط المنهج. .1

 ينوع عى استطاةيجيمت التدريس المستفدلل عن المواقف التعليميل. .4

 ينوع عى أدوات التقويل المستفدلل عى ضوء األ داف. .3

 دراسى عى لجمل التفصص.يعد خطيبل لمنهج  .2
5.  

6.  

/  التتتعتتتامتتتة التتتمتتتهتتتارات-د

 : االنتقالية

 

 يوظف مفمعليل لصمدر المعطعل الورقيل واإللكتطونيل. .1
 يتعمون لع اآلخطين عى إنجمز لهمل ةعليميل لحددة. .4

 يكتسب لهمرات التعلل الذاةى. .3

 يفكط مبطيقل علميل عى المشكالت الميدانيل. .2
  

 

 :  المقرر محتوى -4

 

 األول: مفاهيم المنهج وتطور الفكر التربوى الفصل 

 تطور مفهوم المنهج. .1

 المفهوم القديم والحديث للمنهج. .4

 المفاهيم ذات الصلة بالمنهج. .3

 المنهج والخبرة التربوية. .2

 

 الفصل الثانى: عناصر المنهج
التصنيفات  –المستويات  –المصادر  –أهداف المنهج ) المفهوم  -2

 المعايير( –



                                                                                           
   

معايير  –معايير اختيار المحتوى  –محتوى المنهج ) المفهوم  -1
 .(المحتوى  تنظيممداخل  –تنظيم المحتوى 

 –تكنولوجيا التعليم  –أنشطة التعليم والتعلم ) طرق التدريس  -3
 األنشطة الصفية والالصفية(

مجاالت  ––شروط التقويم  –األنواع  –تقويم المنهج ) المفهوم  -4
 يم(.أدوات التقو  -التقويم

 

 ناء المنهجالفصل الثالث: أسس ب
 مجاالتها ( –أبعادها  –األساس المعرفى ) مفهوم المعرفة  -2

 –الخصائص العامة للنمو اإلنسانى  –األساس النفسى ) المفهوم  -1
 الميول والحاجات واالتجاهات وعالقتها بالمنهج(.

التغير  –المجتمع  –الثقافة  –األساس االجتماعى ) المفهوم  -3
 االجتماعى(.

 

 الفصل الرابع : تصميمات المناهج
 –ته فلسف –منهج المواد الدراسية المنفصلة وتعديالته ) المفهوم  -2

 التعديالت( -االنتقادات –خصائصه 

ات الصعوب –أشكال دراسته  -خصائصه –منهج النشاط ) المفهوم  -1
 التعديالت( –

 تنفيذه( صعوبات –خصائصه  –المنهج المحورى ) المفهوم  -3

 

  الفصل الخامس : تطوير المنهج
 مفهوم التطوير. -2

 مبررات التطوير. -1

 أساليب التطوير. -3
 

 

 التتتتتتدريتتس أستتتتتتتتتالتتيتتت -5

   والتعلم:

 المحاضرة. (2



                                                                                           
   

 
 الحوار والمناقشة (1

 التعلم التعاونى (3

 العصف الذهنى (4

 موالتعل التدريس أستتالي -6

 التتتقتتتدرات ذوي لتتتلتتتطتتتالب

 :  المحدودة

 ال يوجد

  :  الطالب تقويم -7

 :  المست دمة األسالي -أ

 

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

 إعداد ملف إنجاز
 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 : 

( اخت مر أعممل 18( ةوزع كملتملى: ه48أعممل عصحححليل ه -(   88ةحطيطى   ه
  ( للف اإلنجمز18ه –السنل 

 الدراستتتتتتية الكت  قائمة-8

 :  والمراجع

 



                                                                                           
   

 

  . مذكرات-أ

  .  ملزمة كت -ب

 .  مقترحة كت -جـ

 

منظومة فى (: المناهج 1226ماهر إسماعيل صبرى )  -2

 .رابطة التربويين العربالتعليم..بنها: 

على جودة محمد، أحمد ماهر، محسوب عبد الصادق على  -1

 -النماذج-النظريات -األس  –(: المناهج:المفهوم 1223)

المصطلحات  -التطوير -التقويم -التنظيمات -العناصر

 اإلنجليزية. بنها: مركز الشرق األوسط للخدمات التعليمية.

(. 2111الوكيل و محمد أمين المفتى )حلمى أحمد  -3

المناهج: المفهوم، العناصر ، األس ، التنظيمات، التطوير. 

 القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية

 

 أو عتتتتلتتتتمتتتتيتتتتة دوريتتتتات-د

 .  إلخ...نشرات

 

 د/ ميساء محمد حمزة : المادة أستاذ

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

 :   /     /  التاريخ
 


