
 : أٖداف  املكسز: أٚال

ٜٗدف َكسز عًِ ايٓفظ ايرتبٟٛ إىل متهني ايطالب َٔ املعسف١ ايٓفط١ٝ املستبط١ بهاف١ جٛاْب 

 . ايع١ًُٝ  ايرتب١ٜٛ، ٚنريو فإٕ َٔ أٖداف٘ ايرتنٝص ع٢ً األضظ ايٓفط١ٝ يعًُٝات ايتعًِٝ ٚايتعًِّ

 

 :َٛضٛعات املكسز: ثاْٝا

 :ضٝتِ ايتطسم خالٍ دزاض١ املكسز يًُٛضٛعات اآلت١ٝ

 : املٛضٛع األٍٚ 

 .َكد١َ تتضُٔ ايتعسٜف بعًِ ايٓفظ ايرتبٟٛ ٚأُٖٝت٘، ٚأٖداف٘ ٚعالقت٘ بفسٚع عًِ ايٓفظ األخس٣

 

 Educational goals األٖداف ايرتب١ٜٛ   :املٛضٛع ايجاْٞ

، تصٓٝف األٖداف ٚعًُٝات ايتعًِ تصٓٝفاتٗا ، عالق١ األٖداف ايرتب١ٜٛ بايتكِٜٛ  ٚايفسٚم ايفسد١ٜ 

 . نتطابٚاال

 

  Development & learningايُٓٛ ٚايتعًِّ    :املٛضٛع ايجايح
ايُٓٛ ايعكًٞ ، ايُٓٛ ايٓفطٞ ، ايُٓٛ ايًػٟٛ ، ) أضظ عًُٝات ايُٓٛ  ، َظاٖس ايُٓٛ ذات ايص١ً بايتعًِّ  

 (. ٚايُٓٛ اخلًكٞ 

 

  Intelligence & Creativityايرنا٤ ٚاالبتهاز   :املٛضٛع ايسابع 

تعسٜفات ْٚظسٜات ، ايفسٚم ايفسد١ٜ ْٚطب١ ايرنا٤، عالق١ ايرنا٤ بايتحصٌٝ ، عالق١ ايرنا٤  

 . باالبتهاز ، ٚعالق١ االبتهاز بايتحصٌٝ

 

  Thinkingايتفهري : املٛضع اخلاَظ 
 . أْٛاع ايتفهري ، طسم تعًِّ ايتفهري ، تطبٝكات ايتفهري يف  دلاٍ ايتحصٌٝ ايدزاضٞ

 

 Motivation  ايدافع١ٝ :  املٛضٛع ايطادع 

تعسٜف ايدافع١ٝ، خصا٥ص ايطًٛى املدفٛع، ْظسٜات ايدافع١ٝ، ايدافع١ٝ ٚايتعًِّ، االجتاٖات 

 . ٚاالْفعاالت 

 

   Achievement Motivationدافع١ٝ اإلجناش  : املٛضٛع ايطابع

  Performance  goalsٖدف اإلجناش  ٚأ   Mastery goalsٖدف اإلتكإ  أ

 

  Learningايتعًِّ : املٛضٛع ايجأَ

 .ايتعًِّ ، ايعٛاٌَ املؤثس٠ فٝ٘ ، ايترّنس ٚايٓطٝإ، خمسجات ايتعًِّ تعسٜف 

 

  Learning models( مناذج ايتعًِّ )  تفطري ع١ًُٝ ايتعًِّ : ايتاضع  املٛضٛع

        ، ْظس١ٜ ايتعًِ بايُٓرج١ ( اضهٓس ) جسا٥ٞ ، ْظس١ٜ ايتعًِّ اإل(بافًٛف ) ْظس١ٜ ايتعًِ االضتجابٞ 

ايرتنٝص ع٢ً ايتطبٝكات ايرتب١ٜٛ هلرٙ ْظس١ٜ َعاجل١ املعًَٛات ، َع ْظس١ٜ اجلػطًت ،  ، ( باْدٚزا) 

 . ايٓظسٜات

 

 

 .ْظسٟ(   تإ ضاع 2) عًِ ايٓفظ ايرتبٟٛ  ( ْفظ  222)خط١ تدزٜظ َكسز 

 http://fac.ksu.edu.sa/maasiri/home:        زابط َٛقع أضتاذ املكسز ع٢ً ايٓت                   



  املساجع: ثايجا

 . عُاد ايصغٍٛ: تأيٝف                           بادئ عًِ ايٓفظ َ 1-

 عدْإ ايعتّٛ ٚآخسٕٚ: عًِ ايٓفظ ايرتبٟٛ ، ايٓظس١ٜ ٚايتطبٝل                    تأيٝف  3-

 

 :ايتكِٝٝ : زابعًا

 :ضٝتِ تكِٝٝ أدا٤ ايطالب خالٍ ايفصٌ ٚفكًا يألْػط١ اآلت١ٝ

  دزج١ يهٌ َُٓٗا، (   20)اختبازٜٔ غٗسٜني   1-

 .ٖـ 1436/10/19ٚايجاْٞ يف  ٖـ 1436/9/20األٍٚ يف  )                         

 ات دزج(   10) صٝاغ١ األٖداف ايطًٛن١ٝ  تهًٝف يف  2-

 . دزجات ) 10) احلضٛز ٚاملػازن١ أثٓا٤ احملاضسات  3-

 

 

 ..أمت٢ٓ يًجُٝع ايتٛفٝل ٚايطداد  


