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 أهداف املقرر:

 ٌهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالبـ/ـة المهارات األكادٌمٌة والحٌاتٌة اآلتٌة:

 ٌطبي  التططيٌط وإدارا الوقيت  المهارات التنظٌمٌة التيً توحيل لـ/يـها يت ٌيتعلم كٌيف ٌيتعلم  و
بطرٌقية إبداعٌية ناقيدا  ويت ٌعتميد عليى وٌتعرف على عادات العقل التً تساعده عليى التككٌير 

 نكسه فً اكتساب المعرفة.

  تساعد الطالبـ/ـة على اكتسياب مهيارات إعيداد البحيث العلميً وطير  مهارات التككٌر والبحث
تتسييم  التييً المعلوميياتالبحييث عييت المطتلكيية  وتطييوٌر مهييارا ها جمييا المعلومييات مييت م ييادر

 .بالجدٌة ودقة التوثٌ 

  تحسييٌت سيياعده علييى تألنهييا الجييامعً مييت الحييرورا يت ٌكتسييبها الطالييب المهييارات األكادٌمٌيية
 .الطتباراتألداء ا وتجعله مستعدا  فً االستذكار والقراءا والكتابة قدراته العقلٌة 

   يدوات التككٌر تعمل على تحسٌت مستوى التككٌر لدى المتعلم وتجعله ذا نظرا واسعة وحكٌمة
از عمله بشكل يفحل  وتحّست قدرته على اتطاذ القرار ميت طي ل إٌجياد حليول وتمكنه مت إنج

 عملٌه لما ٌواجهه مت مشك ت.
 الكتاب المقرر: 

 طالييد دإعييداد: د. سييعد عبييد المجٌييد.   (هييـ1439 -1438) التاسييااإل ييدار -مهييارات الييتعلم .
 عمادا البرامج التححٌرٌة.البسٌونً. 
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ٌوحل توزٌا الدرجات لهذا المقررالجدول التالً التقويهآلية 
 

 يضاحاإل الدرجة آلية التقويه و

3
 الححور

10 
 درجات

يسييابٌا فييً ححييور المحاحييرات طيي ل  ـ/ييـهمييدى انحييباط الطالب
 .الدراسة

 المشاركة والتكاعل2
 والسلوك

10 
 درجات

وااللتيزام  وتكاعله ط ل الك يل الدراسيً ـ/ـهمدى مشاركة الطالب
 .بالسلوك الجٌد داطل القاعة

اطتبارات ق ٌرا 1
 اطتبارات (3وعددها )

 درجة 50
درجييييييات والثييييييانً ( 10األول)ق ييييييٌرا  ٌيييييية ئنهااطتبييييييارات 

 .(درجة20والثالث)
4

ورقة بحثٌة + عرض 
 تقدٌمً

 درجة 20
ورقيية ( فييً إعييداد 5مييا مجموعيية عييددهم ) ـ/ييـهطالبٌشييترك كييل 

الذي الجزء مت البحث )بحث علمً( ثم ٌعرض كل طالبـ/ـه بحثٌة
 .ب/ـاتسب  إعداده يمام الط 

) زٌارا  تطبٌ  عمل0ً
 المكتبة(

10 
 درجات

 نشاط تطبٌقً حسب المهارا ـ/ـهطالبكل ٌنكذ 

100100

 تعلينات:

  االلتيزام بححييور جمٌييا المحاحيرات والحييرح علييى الححيور فييً وقييت المحاحيرا وسييوف ٌييتم

المتييرطر/ا متبٌبييا  عييت  الطالبـ/ييـةدقييائ  مييت بييدء المحاحييرا  وٌعتبيير  5التححييٌر فييً بداٌيية يول 

ار بالعمييادا وإححيياره طيي ل المحاحييرا  وعييذر البٌيياب المقبييول ٌجييب يت ٌعتمييد مييت لجنيية األعييذ

 مت تارٌخ البٌاب. يسبوع

  مييت عييدد المحاحييرات فييً الك ييل 20الييذي/التً تزٌييد نسييبة بٌابييه بييدوت عييذر عييت الطالبـ/ييـة %

 الدراسً ٌعتبر محروما  وٌر د له/ـا درجة "محروم" فً كشف ر د الدرجات.

 .الطالبـ/ـة مسؤول عت كل المادا العلمٌة التً تم تبطٌتها فً المحاحرا حتى لو باب عنها 

 ادا االطتبارات الق ٌرا نهائٌا  سواء كات السبب البٌاب يو بٌره.ال ٌتم إع 

 .ٌمنا منعا  باتا  التحدث ما طالبـ/ـه آطر يثناء شرح عحو هٌئة التدرٌس وداطل قاعة االطتبار 

  ًٌجب على الطالبـ/ـه إححار الكتاب المقرر الذي ٌمكت الح يول علٌيه ميت "مركيز بٌيا الكتيب في

 العمادا"

 ه تقيدٌم الواجبيات والتكلٌكيات فيً الموعيد المحيدد ليذلك  كميا ٌجيب عليى الطالبـ/يـه على كل طالبـ/يـ

التقيدم ل طتبيار بنكسييه  إذا حاولـ/يـت البييط سيوف ٌطبيي  بحقه/يـا عقوبيية البيط وٌحييال إليى اللجنيية 

 المطت ة بالعمادا.

 ٌمً فييً إذا يحتيياا الطالبـ/ييـه إلييى طييدمات يو رعاٌيية طا يية فعلٌييه مراجعيية وحييدا اإلرشيياد األكيياد

 العمادا وإب بهم بذلك.
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 هـ1439/1440 الثاىيتوزيع مقرر مهارات التعله على األشابيع خالل الفصل الدراشي 
 

 

 املالحظات املوضوع التاريخ األشبوع

 األول

 26/12إلى  12/ 22مت 
 هـ1439/

 الطالباتاستقبال الطالب/ 

  لمحة تعرٌفٌة موجزة عن مفردات
 الطالبـ/ـة.المقرر وآلٌة تقوٌم 

 

 م6/9/2018إلى   9/ 2مت 

 الثانً

 هـ1440/ 3/1إلى  12/ 29مت 
  إعااادة / لمحااة تعرٌفٌااة مااوجزة عاان

مفااااااردات المقاااااارر وآلٌااااااة تقااااااوٌم 
 الطالبـ/ـة.

 تعلم كٌف تتعلم 

 

 م13/9/2018إلى   9/ 9مت 

 الثالث
 هـ1440/ 10/1إلى  1/ 6مت 

   التخطٌط وإدارة الوقت 
 

 م20/9/2018إلى   9/ 16مت 

 الرابع
 هـ1440/ 17/1إلى  1/ 13مت 

  عادات العقل 
  تسلٌم االختبار األول: اإلجابة

على أصل النسخة الموجودة 
 م27/9/2018إلى   9/ 23مت  فً نهاٌة الكتاب المقرر

 الخامس
المهااااااارات الساااااات الكباااااار  لحاااااال   هـ1440/ 24/1إلى  1/ 20مت 

 المشكالت المعلوماتٌة
  تكلٌف: البحث شرح

 م4/10/2018إلى   9/ 30مت  والعرض

 السادس
 هـ1440/ 2/2إلى  1/ 27مت 

 مهارات البحث 

 زٌارة المكتبة  -أ
تكلٌاااااااف التطبٌااااااا  العملاااااااً  -ب

 م11/10/2018إلى   10/ 7مت  )المكتبة( 

 السابع
وإدارة الوقاات  عااادات العقاال   االختبااار الثااانً ) تعلاام كٌااف تااتعلم  التخطااٌط  هـ1440/ 9/2إلى  2/ 5مت 

 م18/10/2018إلى   10/ 14مت  والمهارات الست الكبر  لحل المشكالت المعلوماتٌة  (

 الثامن
 هـ1440/ 16/2إلى  2/ 12مت 

  استراتٌجٌة سكامبر فً التفكٌر 

 تسلٌم التطبٌ  العملً )المكتبة(
 تسلٌم البحث -أ
 م25/10/2018 إلى  10/ 21مت  عرض البحوث للطالب  -ب

 التاسع
 هـ1440/ 23/2إلى  2/ 19مت 

 مركز الملك سلمان اختبارات منتصف الفصل
 م1/11/2018إلى   10/ 28مت 

 العاشر
 هـ1440/ 30/2إلى  2/ 26مت 

 مهارات االستذكار 
 أخر موعد لتسلٌم البحث  -أ
 م8/11/2018إلى   11/ 4مت  عرض البحوث للطالب  -ب

 الحادي عشر
 هـ1440/ 7/3إلى  3/ 3مت 

 عرض البحوث للطالب مهارات القراءة 
 م15/11/2018إلى   11/ 11مت 

 الثانً عشر
مهاارات  مهاارات البحاث  اساتراتٌجٌة ساكامبر فاً التفكٌار  االختبار الثالاث ) هـ1440/ 14/3إلى  3/ 10مت 

 م22/11/2018إلى   11/ 18مت  ومهارات القراءة(  االستذكار

 الثالث عشر
 هـ1440/ 21/3إلى  3/ 17مت 

 مهارات الكتابة 
 

 م29/11/2018إلى   11/ 25مت 

 الرابع عشر
 هـ1440/ 28/3إلى  3/ 24مت 

 القبعات الست للتفكٌر 
 

 م6/12/2018إلى   12/ 2مت 

 الخامس عشر
 هـ1440/ 6/4إلى  4/ 2مت 

 تسلٌم النتائج النهائٌة
 م13/12/2018إلى   12/ 9مت 

 الشمريد. هاٌس المشرف األكادٌمً/ 

 وباهلل التوفٌ 


