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 )األكادیمي)(مراجعة البرنامج العالي (مراجعة أداء مؤسسات التعلیم 

 وصف البرنامج األكادیمي 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامجتحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد 

 

 ابن الھیثم-كلیة التربیة للعلوم الصرفة المؤسسة التعلیمیة .1

 العلوم التربویة والنفسیة القسم الجامعي / المركز  .2

التربیة والعلوم الدراسات العلیا الماجستیر والدكتوراه _  فلسفة في  اسم البرنامج األكادیمي  .3
 التربویة والنفسیة

 شھادة الماجستیر والدكتوراه اسم الشھادة النھائیة  .4

 فصلي النظام الدراسي   .5

 الیوجد المعتمد   برنامج االعتماد .6

 البحث التخصصي  المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

 20/5/2017 تاریخ إعداد الوصف  .8

 أھداف البرنامج األكادیمي .9

من حملة الشهادات العلیا في التخصصات التربویة والنفسیة لرفد المؤسسات التعلیمة اعداد متخصصین -1
والوزارات كافه بحملة شهادتي الماجستیر والدكتوراة في تخصصات (طرائق تدریس الفیزیاء، طرائق تدریس 

دراسیة، فضال الكیمیاء، طرائق تدریس الریاضیات، طرائق تدریس علوم الحیاة ،االدارة التربویة،المناهج ال
 عن علم النفس التربوي)

2- 
االرتقاءبالبحثالعلمیفیمجااللعلومالتربویةوالعلومالنفسیةوالقیامباألبحاثالعلمیةإلیجادالحلواللمناسبةللمشكالتالمجتمع

 .یةوالمشاركةفیالمؤتمراتالوطنیةوالعالمیةوالبحثالعلمیوالنشرفیالمجالتالعلمیةالمرموقة
في الفصل الثاني من السنة  الرابعةاالشراف المباشر على التدریب العملي لطلبة الكلیة في المرحلة -3

 الرابعه في المدارس .
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم  .10

 والفھم  المعرفة-أ
 

 والمعرفیةوالتربویةومجاالتاستخدامھافیالبیئةالمدرسیةانطالقامنمفاھیم النفسیة بالعلوم الطلبة تعریف -1أ
 المعلومات والنظریات التي یدرسونھا 

تزوید الطلبة -2أ
. بالمعلوماتوالمفاھیموالمباديءوالطرقالتجریبیةوالنظریةوالنفسیةالتیتساعدعلٮتطویرالعملیةالتربویة

 . فیموقفیستطیعالتصدیلعملیةالتعلیمالخریجوبذلكیضع
 
 . بیئةصفیةمناسبةلعملیةالتعلمواعداد،  القدرةعلٮمعرفةالمشكالتالتیتواجھالعملیةالتعلیمیة -3أ
 - 4أ

فھملعملیةالتعلموطبیعةالمتعلموالموقفالتعلیمیاخذافیاالعتبارالتفاعاللقائمبینالمتعلمینوالمتعلموموقفالتعلموجملة
 . العوامالالخرٮخارجبیئةالمدرسة

 ةالتفاعالتاالجتماعیةداخاللمدرسةفیمعرفدور الخریج – 5أ
 . وااللمامباألسسالنظریةوالمعرفیةوالنفسیةلتقومالعملیةالتعلیمیةعلٮاساسسلیم،
 - 6أ

التدریبعلٮاالسالیبالدقیقةبقیاسالقدراتوالتحصیلبدالمناالعتمادعلٮالمالحظاتالذاتیةوالعابرةوالتیتوصاللٮاستنتاجا
 . تغیرصحیحةغالبا

- 
 الخاصة بالموضوع  المھارات-ب 

 امتالك مھارات البحث العلمي  – 1ب 
 امتالك خبرة المدرس الكفوء – 2ب 
 امتالك مھارات التدریس المعاصرة– 3ب 
 امتالك مھارات ادارة الصف الناجح  -4ب
 

 
 طرائق التعلیم والتعلم      

 
 اسلوب المحاضرة ، المناقشة والحوار، اعداد التقاریر، اعداد الخرائط المفاھمیة / ستراتیجة التعلیم والتعلم 

 
 

 طرائق التقییم      
 ،بالنقاشات  والمشاركة  ، التقاریر الشھریة اعداد  االمتحانات الشفویة والتحریریة ،
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 التفكیر مھارات-ج
 حل المشكالت  -1ج         

 القرارات مھارات اتخاذ-2ج
 العصف الذھني-3ج

 التفكیر االستداللي واالستقرائي واالستنتاجي -4ج   
 

 طرائق التعلیم والتعلم     
تنمیة  اثناء المحاضرة لشد انتباه الطلبة والدراسي  طرح االسئلة الذھنیة الخاصة بالموضوع   -1

 تفكیرھم .
لدى  وتعزیز الثقة  اعداد التقاریر الخاصة بموضوعات  المحاضرة لربطھا لتنمیتھ تكلیف الطلبة  -2

 .في اعداد البحوث مستقبال  ولغرض االستفادة منھا والتمتع بالسلوك الصحیح الطالب 
 الھادفة  لتعزیز التفكیر المناقشات -3          

 
 

 طرائق التقییم    
 المحاضرات النشاطات الخاصة بموضوع واالشتراك باالمتحانات الیومیة والمناقشات 
 االمتحانات الشھریة والفصلیة .

 
 

 
 
 

 
 

 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھاراتوالمنقولة  المھارات العامة-د 
 العمل على توظیف ما تعلمھ لمزولتھ في حیاتھ العملیة -1د
 الممنوحة لھ لممارسة اختصاصھ الدقیق في العملاالستفادة من الشھادة -2د
 لھ بالعمل القدرة على اتخاذ القرار وكیفیة ادارة ذاتیھ-3د
 -4د   
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 بنیة البرنامج  .11

 الشھادات والساعات المعتمدة .12
رمز المقرر أو  المستوى / السنة

 اسم المقرر أو المساق المساق
الساعات 

والوحدات 
 المعتمدة

  فصلي

ماجستیرالتربیة 
وعلم النفس في 

التخصصات 
 المختلفة

36 

) 36درجة الماجستیر وتتطلب (
وحدة دراسیة ودرجة الدكتوراه 

 ) وحدة دراسیة 60وتتطلب (

دكتوراه فلسفة في   فصلي
 التربیة وعلم النفس

60 

     
 

 
 
 
 
 

 التخطیط للتطور الشخصي .13

 
باحثین وتدریسین یعملون في الوزرات والمؤسسات التعلیمیة  والبحث یهدف برنامج الدراسات العلیا الى اعداد 

العلمي وخدمة المجتمع،كما یهدف الى تحقیق محتوى معرفي وقیاسي یتماشى مع التطورات العالمیة  
 المعاصرة.

 

 المعھد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  (وضعمعیار القبول  .14

 ، القبول الخاصوبالنظام االلكتروني القبول مركزیا عن طریق الجامعة 
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 لكتب والمصادر الخارجیة ، المناهج المقررة من الجامعة ، شبكة االنترنیت ا
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