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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة: الساعات  .1

 المقرر: نوع   .2

 اختياري    ☐ إجباري     ☒ 

  الرابع يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن)المتطلبات السابقة لهذا المقرر  .4

 

 

 وجدت(  )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر  .5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 28 28 المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

     اإللكترونيالتعليم  3

     عن بعدالتعليم  4

     أخرى 5

 )على مستوى الفصل الدراسي( االتصال  ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 28 محاضرات 1

  إستوديو أو معمل  2

  حلقات بحث  3

 10 ( البريد االلكتروني)ى أخر 4

 38 اإلجمالي
 

 المقرر ومخرجاته التعليمية:  هدف -ب

 وصف العام للمقرر: ال. 1

 

 

 دارسة ميدانية يقوم بها الطالب في إحدى المجاالت المتصلة باإلدارة التربوية.

   الهدف الرئيس للمقرر. 2

 

إجراء دارسةةةةة ميةدانيةة في إحةدى الموضةةةةوعةات المرتبطةة بةاإلدارة التربويةة بهةدف تنميةة مهةارات البحةث العلمي لةدى الطةالةب و 

 .ربطها بالواقع التربوي

 

 مخرجات التعلم للمقرر: . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 األدبيات في اإلدارة التربويةالتعرف على  1.1

 

 

1.2   

1.3   

1...   

  المهارات 2

  انشاء  دارسة ميدانية في إحدى الموضوعات المرتبطة باإلدارة التربوية  2.1
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 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

 

2.2   

2.3   

2...   

  القيم 3

  اإلشراف التربويإجراء دارسة ميدانية في إحدى المشكالت المرتبطة باإلدارة التربوية أو  3.1

  اخالقيات البحث العلمي 3.2

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

 4 أن يصمم الطالب أداة الدراسة  1

 8 أن يطبق الطالب أداة الدراسة 2

 8 أن يفسر الطالب نتائج الدراسة 3

 8 أن يكتب الطالب التوصيات والخاتمة  4

5    

.....   

 28 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم: 
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

 المناقشة المحاضرة األدبيات في اإلدارة التربويةالتعرف على  1.1

1.2    

…    

 المهارات 2.0

2.1 
إجراء دارسةة ميدانية في إحدى المشةكالت المرتبطة 

 باإلدارة التربوية  
 واجب منزلي كتابة المشروع

2.2    

…    

 القيم  3.0

3.1 
إتمةام دارسةةةةةة ميةدانيةة في إحةدى الموضةةةةوعةات 

 المتصلة باإلدارة التربوية 
 واجب منزلي كتابة المشروع

 المالحظة كتابة المشروع أخالقيات البحث العلمي 3.2

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 اجتياز/عدم اجتياز 4 أن يصمم الطالب أداة الدراسة  1

 اجتياز/عدم اجتياز 8 أن يطبق الطالب أداة الدراسة 2

 اجتياز/عدم اجتياز 14 أن يفسر الطالب نتائج الدراسة 3

 اجتياز/عدم اجتياز 16 أن يكتب الطالب التوصيات والخاتمة  4

5    
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 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

6    

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، شفهي، عرض تقديمي  تحريري،  )اختباريم ي التق أنشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: اإلرشادأنشطة  -هـ 
 

 
 مصادر التعلم والمرافق:  –و 
 مصادر التعلم: قائمة . 1

  للمقرر  ةجع الرئيساالمر

 المساندةالمراجع 

النفسية والتربوية.  (. مناهج البحث في العلوم  2011أبو عالم، رجاء. ) •
 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.6)ط

(. المهارات الالزمة إلعداد البحوث   2010جان، خديجة محمد سعيد. )   •
 العلمية للماجستير والدكتوراه. بحث مقدم إلى كلية التربية ة جامعة أم القرى

. 
(. البحث  2014عبيدات, ذوقان؛ عبدالحق, كايد؛ عدس؛ عبدالرحمن. ) •

 . االردن: دار الفكر. 16مي مفهومه وأدواته وأساليبه. ط العل
م(. البحث العلمي: مفهومه، أدواته،  2003عدس، عبدالرحمن، وآخرون. ) •

 .أساليبه. الطبعة الثالثة. الرياض: دار أسامة للنشر والتوزيع
(. المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية. 2013العساف، صالح. ) •

 الرياض: العبيكان.
م(. أساليب البحث العلمي: مفاهيمه أدواته،  2000، جودت عزت. )   عطوي •

 .طرقه اإلحصائية. الطبعة األولى. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع

. 

  اإللكترونية المصادر 

    ىأخر

 المطلوبة: التعليمية والبحثية  المرافق والتجهيزات .2

 متطلبات المقرر  العناصر 

 المرافق
 برنامج زوم بسبب جائحة كورنا نسال هللا ان يرفعها ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات( 

 

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 الطالب مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
االسةةةةتبيةةان   خالل  من  مبةةاشةةةةر  غير 

 اإللكتروني
 

 الطالب
االسةةةةتبيةةان   خالل  من  مبةةاشةةةةر  غير 

  اإللكتروني

 االستفتاء الختامي من خالل الموقع 

 غير مباشر

   

   

   

   

   

   

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ( ، فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل التدريس)مثل. فاعلية   مجاالت التقويم

 تم تحديدها( يأخرى ) ، المراجع النظير البرنامج، قيادات   التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم 

 (مباشر وغير مباشر) يمقيالت طرق

 ح. اعتماد التوصيف  
  جهة االعتماد

  الجلسةرقم 

  تاريخ الجلسة

 


