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 هـ 3418/  3417  الفصل الدراسً الثانً

 المتطلب السابق عدد ساعات االتصال عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

 400نهج   415نهج    414نهج 

 444نهج    401نهج 
 ال ٌوجد 2 1 مهارات التعلم

 tmuqati@hotmail.comالمقاطً        د. طعٌس بن مشلش   مشرف المقرر

 حسب الجدول مكان المحاضرة حسب الجدول وقت المحاضرة

 أهداف المقرر:

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

 وٌتعرف على عادات العقل التً الوقت، ٌطبق التخطٌط وإدارة المهارات التنظٌمٌة التً توضح لـ/ـها أن ٌتعلم كٌف ٌتعلم، و
 بطرٌقة إبداعٌة ناقدة، وأن ٌعتمد على نفسه فً اكتساب المعرفة.تساعده على التفكٌر 

  تساعد الطالبـ/ـة على اكتساب مهارات إعداد البحث العلمً وطرق جمع المعلومات من مصادر مهارات التفكٌر والبحث

 وتطوٌر مهارة بناء استراتٌجٌة للبحث عن المعلومات تتسم بالفعالٌة. المعلومات المختلفة،

  المهارات األكادٌمٌة وهً ضرورٌة للطالب الجامعً حتى ٌتمكن من تحسٌن مهاراته فً االستذكار والقراءة والكتابة

 .لالختبارات واالستعدادوتقٌٌمها 

  وتجعله ذا نظرة واسعة وحكٌمة، وتمكنه من إنجاز عمله بشكل أدوات التفكٌر تعمل على تحسٌن مستوى التفكٌر لدى المتعلم

 أفضل، وتحّسن قدرته على اتخاذ القرار من خالل إٌجاد حلول عملٌه لما ٌواجهه من مشكالت.

 عمادة البرامج. خالد البسٌونً. د: د. سعد عبد المجٌد. إعداد  (هـ1438 -1437)اإلصدار السابع-: مهارات التعلمالكتاب المقرر  

 التحضٌرٌة.

 
 الجدول التالً ٌوضح توزٌع الدرجات لهذا المقرر :التقوٌمآلٌة   

 

 ٌضاحاإل الدرجة آلٌة التقوٌم م

فً حضور المحاضرات خالل  ـ/ـهمدى انضباط الطالب درجات 10 الحضور   1
 .أسابٌع الدراسة

 وتفاعله خالل الفصل الدراسً ـ/ـهمدى مشاركة الطالب درجات 10 المشاركة والتفاعل    2
 .الثانً

3 
 درجة 50 اختبارات  (3وعددها )اختبارات قصٌرة 

درجات والثانً ( 10األول)، قصٌرةٌة ئنهااختبارات 
 .(درجة20والثالث)

ورقة ( فً إعداد 5مع مجموعة عددهم ) ـ/ـهطالبٌشترك كل  درجة 20 ورقة بحثٌة + عرض تقدٌمً  4
الجزء من البحث  ـ/ـهطالب)بحث علمً( ثم ٌعرض كل بحثٌة

 .ب/ـاتالذي سبق إعداده أمام الطال

 نشاط تطبٌقً حسب المهارة ـ/ـهطالب كلٌنفذ  درجات 10 تطبٌق عملً 5

 درجة 100تحسب الدرجة الكاملة من  درجة 100 المجمــــــــــــــــــــــــــــــــوع

 



 

2 

 

 تعلٌمات:

  دقائق من  5اٌة أول وسوف ٌتم التحضٌر فً بدااللتزام بحضور جمٌع المحاضرات والحرص على الحضور فً وقت المحاضرة

وعذر الغٌاب المقبول ٌجب أن ٌعتمد من لجنة األعذار بالعمادة  المتأخر/ة متغٌباً عن المحاضرة، الطالبـ/ـة، وٌعتبر بدء المحاضرة

 وإحضاره خالل أسبوعٌن من تارٌخ الغٌاب.

  ـاوٌرصد لهفً الفصل الدراسً ٌعتبر محروماً  ات% من عدد المحاضر20الذي/التً تزٌد نسبة غٌابه بدون عذر عن الطالبـ/ـة/ 

 درجة "محروم" فً كشف رصد الدرجات.

 مسؤول عن كل المادة العلمٌة التً تم تغطٌتها فً المحاضرة حتى لو غاب عنها. الطالبـ/ـة 

 .ال ٌتم إعادة االختبارات القصٌرة نهائٌاً سواء كان السبب الغٌاب أو غٌره 

 وداخل قاعة االختبار. عضو هٌئة التدرٌسآخر أثناء شرح  ـ/ـهٌمنع منعاً باتاً التحدث مع طالب 

 من "مركز بٌع الكتب فً العمادة" الذي ٌمكن الحصول علٌهحضار الكتاب المقرر إ ـ/ـهٌجب على الطالب 

 حاولـ/ـت إذا فً الموعد المحدد لذلك، كما ٌجب على الطالبـ/ـه التقدم لالختبار بنفسه، تقدٌم الواجبات والتكلٌفات  ـ/ـهعلى كل طالب

 لعمادة.لجنة المختصة باإلى العقوبة الغش وٌحال  ه/ـاالغش سوف ٌطبق بحق

  كادٌمً فً العمادة وإبالغهم بذلك.صة فعلٌه مراجعة وحدة اإلرشاد األعاٌة خارخدمات أو إلى  ـ/ـهالطالب أحتاجإذا 

 

هـ 1437/1438 ثانًسابٌع خلال الفصل الدراسً التوزٌع مقرر مهارات التعلم على األ  

 ملاحظاتال الموضوع التارٌخ بوعاألس

 ولاأل
 لبـ/ـهاستقبال الط هـ1438/ 12/5إلى  5/ 8من 

تقوٌم  آلٌةلمحة تعرٌفٌة موجزة عن مفردات المقرر و
 الطالبـ/ـه.

 
 م9/2/2017 إلى  2/ 5من

 ثانًال
تقوٌم  آلٌةلمحة تعرٌفٌة موجزة عن مفردات المقرر و هـ1438/ 19/5إلى  5/ 15من 

 الطالبـ/ـه.
 الجلسة األولى: تعلم كٌف تتعلم

 
 م16/2/2017 إلى  2/ 12من

 لثالثا
الجلسة الرابعة : المهارات الست الكبرى لحل  هـ1438/ 26/5إلى  5/ 22من 

  المشكلات المعلوماتٌة
 

 م23/2/2017 إلى  2/ 19من

 رابعال
 هـ1438/ 3/6إلى  5/ 29من 

  الجلسة الخامسة : مهارات البحث
 عملًالتطبٌق ال  -أ

التدرٌب على طرٌقة  -ب
 م2/3/2017 إلى  2/ 26من إعداد الورقة البحثٌة

 كتاب المقررالنهاٌة فً الموجودة نسخة أصل الاإلجابة على  :القصٌر األولالنهائً االختبار 

 خامسال

 هـ1438/ 10/6إلى  6/ 6من 

  الجلسة الثانٌة: التخطٌط وإدارة الوقت

التدرٌب على طرٌقة  -أ
  إعداد الورقة البحثٌة

 م9/3/2017 إلى  3/ 5من تسلٌم التطبٌق العملً -ب

 سادسال

 هـ1438/ 17/6إلى  6/ 13من 

  الجلسة الثالثة: عادات العقل

التدرٌب على طرٌقة  -أ
 إعداد الورقة البحثٌة

 أخر موعد لتسلٌم -ب

 م16/3/2017 إلى  3/ 12من التطبٌق العملً

 سابعال
 هـ1438/ 24/6إلى  6/ 20من 

  سكامبر فً التفكٌرالجلسة السادسة : استراتٌجٌة 

العرض التقدٌمً  -أ
 للورقة البحثٌة

 لورقة البحثٌةتسلٌم ا -ب
 م23/3/2017 إلى  3/ 19من 

 سادسةبعد نهاٌة موضوعات الجلسة ال ثانًالقصٌر الالنهائً االختبار 

 ثامنال
 هـ1438/ 2/7إلى  6/ 27من 

  الجلسة السابعة : مهارات االستذكار
العرض التقدٌمً  -أ  

 للورقة البحثٌة
 م30/3/2017 إلى  3/ 26من
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 المشرف األكادٌمً/ د. طعٌس المقاطً

 وباهلل التوفٌق

 

 التاسع
 هـ1438/ 9/7إلى  7/ 5من 

 إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني
 م6/4/2017 إلى  4/  2من

 العاشر

 هـ1438/ 16/7إلى  7/ 12من 

 الجلسة الثامنة : مهارات القراءة

العرض التقدٌمً  -أ
 للورقة البحثٌة

أخر موعد لتسلٌم  -ب
 لورقة البحثٌةا

 م13/4/2017 إلى  4/  9من

 الحادي عشر
 هـ1438/ 23/7إلى  7/ 19من 

   الجلسة التاسعة : مهارات الكتابة
 م20/4/2017 إلى  4/  16من

 الثانً عشر
 هـ1438/ 1/8إلى  7/ 26من 

  الجلسة العاشرة : القبعات الست للتفكٌر
 م27/4/2017 إلى  4/  23من

 الثالث عشر
 

 هـ1438/ 8/8إلى  8/ 4من 
   الجلسة الحادٌة عشر : أدوات برنامج الكورت

 م4/5/2017 إلى  4/  30من

 عشر  الرابع
 

الجلسة الثانٌة عشر : نظرٌة الحل االبتكاري  هـ1438/ 15/8إلى  8/ 11من 
 (TRIZللمشكلات)ترٌز  

 

 م11/5/2017 إلى  5/  7من

 نٌة عشربعد نهاٌة موضوعات الجلسة الثا النهائً القصٌر الثالثاالختبار 

 عشر  الخامس
 

 هـ1438/ 22/8إلى  8/ 18من 
 مراجعة أهم الموضوعات

 م18/5/2017 إلى  5/  14من

 عشر  السادس
 

 هـ1438/ 29/8إلى  8/ 25من 
  تسلٌم النتائج النهائٌة

 م25/5/2017 إلى  5/  21من


