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إعداد المناهج

ميكن القول، اإن واحدة من اأهم الوثائق لإ�شراك الطالب يف بداية املقرر هو املنهج )ديفي�س، 2009؛ 

Grunert اأوبراين، ميلي�س، وكوهني، 2008(. وغالبا ما يكون اأول قطعة من املعلومات ينظر الطالب 
اإليها يف املقرر. ونتيجة لذلك، اإعداد املنهج املمتاز وال�شامل هو يف اأعلى قائمة  كثري من املدر�شني ومن 

اخلطوات التح�شريية لكل مقر يدر�شونه. ويرجع ذلك اإىل الطبيعة التعاقدية والأهمية ال�شاملة للمنهج. 

واإن  باملقرر.  امللتحق  والطالب  املدر�س،  وبني  بينكم  اتفاق  يوفر  اأنه  نعني  فاإننا  “التعاقدية”،  وبوا�شطة 

حمتوى املنهج يتيح للطالب معرفة ما ميكن توقعه من املقرر واملدر�س وكذلك ما لك، كع�شو هيئة تدري�س، 

ما تتوقعه من الطالب. اإنه يوفر معلومات مهمة جلميع الأطراف امل�شاركة يف العملية التعليمية. وب�شكل 

اأكرث حتديدا، يوفر املنهج اإطارا ودليال لكل من املعلم والطالب يف رحلتهم من خالل املقرر. بالإ�شافة اإىل 

 ،McKeachieو Svinicki( ذلك، فاإن املنهج يج�شد اأن املدر�س يخطط بعناية واإهتمام للمقرر

2011(، والذي بدوره، قد يزيد انخراط الطالب يف املقرر وقبول خربات ع�شو هيئة التدري�س يف اإطار 

تدري�س املقرر. واأخريا، مما ل �شك فيه اأن املنهج يحدد نغمة املقرر مبا يف ذلك كل من الطالب واملعلم  

وامل�شوؤوليات اأي�شًا. 

ونظرا لأهمية املنهج، نحن نكر�س الوقت لي�س فقط للخطوات الأولية لتطوير املنهج ولكن اأي�شا اإىل العنا�شر 

التي ت�شكل منهج مثايل.ونحن نعتقد اعتقادا را�شخا باأن املناهج املمتازة �شتزيل الغمو�س لكل من الطالب 

واأع�شاء هيئة التدري�س كلما اأبحروا به. كما اأنه يحقق الأ�شا�س للتميز التعليمي على نحو �شل�س ومثمر.
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الخطوات األولية في تطوير المنهج

هناك الع�شرات من خ�شائ�س املناهج اجليدة. ولكن، قبل تعداد ومناق�شة  تلك العنا�شر واخل�شائ�س 

للمناهج املثالية، فمن املهم اأن ننظر اأول يف العديد من اخلطوات الأولية لإعدادها. وتوفر هذه اخلطوات 

التوجه العام لإنتاج املنهج. وهذه اخلطوات املقرتحة هي: )اأ( تطوير فل�شفة التعليم جيدة، )ب( حتديد 

وكتابة الأهداف التعليمية قابلة القيا�س، و )ج( اختيار تقييم الطالب املنا�شب لأهداف التعلم املعلنة. 

اخلطوة الأ�شاية الأوىل التي يتم التفكري فيها هي تطوير فل�شفة التعليم املنا�شبة.  كل مدر�س لديه وجهة 

نظر فردية اأو فل�شفة حول التعليم والتعلم  حول كيفية بناء خربات التعلم يف املقرر الدرا�شي والتوقعات 

حول دور كل من املعلم والطالب يف املقرر، والتي هي املكونات الرئي�شية للمنهج.  ومن اخلطوات املهمة 

الأخرى بالطبع �شياغة اأهداف تعلم وا�شحة وقابلة للقيا�س. وكل من هذه اخلطوات الأولية لتطوير املنهج 

توؤثر يف نهاية  املطاف على اختيارنا لطرق تقييم تعلم الطالب ، ويف طرق التقييم، ويجب تقييم حت�شيل 

الطالب لأهداف التعلم املعلنة كما يجب اأن اأ�شاليب التدري�س امل�شتخدمة  ت�شاعد الطالب يف تعلم املواد 

املتوقعة ف�شال عن النتهاء بنجاح يف خربات التعلم باملقرر الدرا�شي.  وفهمًا كيف تقوم بعر�س العملية 

التعليمية، خا�شة بالن�شبة ملقرر معني، ت�شاعد يف ت�شكيل الأ�شا�س لفل�شفتك التدري�شية، و�شياغة الأهداف 

لكل �شيء يف  الأ�شا�شية  الركيزة  الثالث هي  و هذه اخلطوات  باملقرر.  التقييم  واختيار طرق  التعليمية، 

ت�شميم املنهج الدرا�شي. على الرغم من وجود كتيب اآخر يف هذه ال�شل�شلة بعنوان »كتابة اأهداف تعلم 

الطالب« )�شميث، 2011B( يتناول هذا املو�شوع بالتف�شيل، نتناول هنا باإيجاز بع�س ال�شرتاتيجيات 

بلوم  ت�شنيف  هي  التعلم  اأهداف  لتطوير  املمتازة  النطالق  ونقطة  للمقرر.   التعليمية  الأهداف  لكتابة 

  .)Krathwohl، 2002 2001؛.  واآخرون،  )اأندر�شون  الالحقة  ومراجعاتة   )1956 )بلوم،  للتعلم 

لالإيجاز، ندرج هنا ال�شوؤال الذي �شوف ي�شاعدك على تقييم اأهمية كل من امل�شتويات ال�شتة للتعلم والتي 

حددها اندر�شون وزمالوؤه فيما يتعلق بفل�شفتك يف التعليم واختيار اأهداف التعلم مبقررك. ويف اإجابتك 

عليها، �شع يف العتبار اأحد املقررات التي تطور منهاجه، وخا�شة م�شتوى �شعوبتة.  

• تذكر: ما هي الأهمية الن�شبية يف هذا املقرر والتي يجب حتفيظها للطالب والقدرة على تذكر 
اأجزاء حمددة منها؟

الفهم: ما هي الأهمية الن�شبية لزيادة قدرة الطالب على فهم وتف�شري املعلومات املكتوبة وتلخي�س 

وجهات النظر؟ 

تطبيق: بعد النتهاء من املقررالدرا�شي، هل تريد اأن يغادر الطالب مع زيادة القدرة على تنفيذ 

اإجراءات حمددة مت تعلمها من املقرر الدرا�شي ؟
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حتليل: هل تريد اأن يكون الطالب قادرين على مقارنة ومناق�شة بع�س التف�شريات واحلالت ؟

اأحكام م�شتقلة عن تعلمهم على  هل الهدف الأ�شمى من التعليم اخلا�س للطالب لإ�شدار  تقييم: 

اأ�شا�س من البيانات واملعلومات   املتاحة؟

الإبتكار: ما هي الأهمية الن�شبية يف هذا املقرر الدرا�شي مل�شاعدة الطالب على الإخرتاع اأو اإن�شاء 

معرفة جديدة؟

ومع اإجاباتك ال�شخ�شية لهذه الأ�شئلة ، ابداأ التفكري ب�شكل اأكرث و�شوحًا عن املقرر الدرا�شي الذي 

تطوره. يجب اأن تكون اأهداف املقرر اخلا�س بك تتدفق ب�شهولة بني مزيج من فل�شفة التعليم اخلا�شة بكم 

وتوقعاتكم حول تعلم الطالب وتنمية مهاراتهم  يف املقرر الدرا�شي.  على �شبيل املثال: اإذا و�شعت املزيد 

املزيد من  املقرر  اأهداف  تنطوي  قد  “اإبداع”،  اأقل على  بدرجة  والرتكيز  “التذكر”،  الرتكيز على  من 

الرتكيز على قدرة الطالب على معرفة املعلومات الواقعية حول املو�شوعات التي يتم تناولها دون حتليل 

جيد وفهم لهذه املعلومات .  ويف املقابل، اإذا و�شعت املزيد من الرتكيز على “تطبيق”، قد تركز اأهدافك 

التعليمية على قدرة الطالب على تنفيذ اإجراءات حمددة يف �شياق وظروف معينة.

وكما قد يكون وا�شحا من هذه الأمثلة، تقييم تعلم الطالب ينبع  ب�شهولة من هذه الأهداف. والأهداف 

التي هي اأكرث ا�شتنادا اإىل احلقائق والنظريات �شوف توؤدي اإىل تقييم املعارف بدرجة  اأكرث اأو اأقل من 

املعلومات. كما اأن هذه التقييمات متيل اإىل اأن تكون اأكرث مو�شوعية )مثل: اختبارات الختيار من متعدد(. 

لالأهداف التعليمية التي هي اأكرث تركيزا على التطبيق، فاإن التقييمات متيل اإىل اأن تكون للتدريب العملي  

اأو يف امليدان / خارج القاعات الدرا�شية. ملناق�شة اأكرث تف�شيال لختيار التقييم الفعال لتعلم الطالب، 

 .)2011A ،يرجى الرجوع اإىل الكتيب يف هذه ال�شل�شلة بعنوان “تقييم تعلم الطالب” )�شميث

التعلم للمقرر، واختيارطرق  اأهداف  التدري�س اخلا�س بك،  يف نهاية املطاف، هو مزيج من فل�شفة 

اأو قراءة، وت�شل�شل املواد، واختيار التكليفات امل�شححة وطرق الختبار  تقييم الطالب يف املقررة كتابة 

الأخرى.  وهذه العنا�شر الثالثة لي�شت فقط عنا�شر حا�شمة من املنهج املثايل، فاإنه يوؤثر اأي�شا على حمتوى 

املنهج املكونات الأخرى )على �شبيل املثال، توقع ح�شور الطالب، وتقومي املقرر(.  ولزيادة الو�شوح ب�شاأن 

هذه اخلطوات الثالث الأولية يف املنهج ويكون اأكرث فعالية للطالب هو: ما �شوف تتعلم، وكيف اأنت وباقي 

الطالب ت�شري عملية التعلم، وتوقعاتك، عن اأ�شاليب تقييم التعلم ملنحك الدرجة اخلا�شة بك؟.
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عناصر المنهج

مع هذه املبادئ التوجيهية والتاأ�شي�شية يف العتبار، دعونا نوجه اهتمامنا اإىل عدد كبري من العنا�شر 

يف املنهج املثايل. ولنبداأ يف تناول هذه املهمة، فمن املهم اأن ناأخذ يف العتبار اأن العديد من اجلامعات 

لديها جمموعة من العنا�شر التي يجب ت�شمينها يف املنهج.  وهذه العنا�شر املطلوبة تختلف ورمبا تكون 

حمددة ملقرر )على �شبيل املثال: نتائج التعلم املطلوبة، وتكليف المتحان النهائي ( اأو خا�س ب�شيا�شات 

الإدارات املوؤ�ش�شية والأق�شام )على �شبيل املثال: التعامل مع حالت الغ�س اأو النتحال، �شيا�شات ح�شور 

الطالب(.  ونحن نو�شي ب�شدة على الت�شاور مع رئي�س الق�شم ، ف�شال عن مدر�شني اآخرين يف التخ�ش�س 

والتي  للتخ�شي�س  وا�شع  فهناك جمال  املطلوبة،  العنا�شر  مع هذه  املطلوبة. حتى  العنا�شر  اأي  لتحديد 

تعك�س فل�شفتك للتدري�س باملقرر.  وكما نتناول العنا�شر املختلفة، نحن ندرك متاما اأن املدر�شني يختلفون 

يف تقديرهم  لكل من هذه العنا�شر. واأحد امل�شادر اجليدة  والناجحة يف العديد من التخ�ش�شات  اأن 

ترغب يف اقرتا�س مناهج الزمالء لالطالع عليها. كما اأن اأحد املوارد املمتازة  هي م�شروع املنهج )مكتب 

اإدارة م�شادر التدري�س يف علم النف�س، 2011(.  وعلى الرغم من اأن منوذج املناهج على هذا املوقع هي 

علم النف�س حتديدًا، نظرا لت�شاع علم النف�س واملناهج املتاحة على مو�شوعات متنوعة مثل: طرق البحث، 

وعلم النف�س ال�شناعي التنظيمي، والإح�شاءات، فاإنك قد جتد موارد مفيدة جدا بالن�شبة للتخ�ش�شات 

التي لها نف�س املحتوى.  بالإ�شافة اإىل ذلك، يت�شمن م�شروع املنهج م�شتودعا لأف�شل املمار�شات لعنا�شر 

املنهج التي هي م�شتقلة يف التخ�ش�س )مثل:  توقعات ال�شلوك الطالبي بالف�شول الدرا�شية، والأهداف 

املقرر-  وتقومي   ، امل�شاركة  و�شيا�شات  الطالب  ح�شور  املقرر،  لوقت  الزمني  التوزيع  للمقرر،  التعليمية 

م�شروع منهج OTRP   - 2011(.  نحن ندرك اأن بع�س العنا�شر املدرجة يف مكونات املنهج غالبا ما 

تكون ق�شرية وب�شيطة، والبع�س الآخر ميكن اأن تكون اأطول، مما يوؤدي اإىل ات�شاع املنهج . ن�شلط ال�شوء 

على طول املنهج لأن الطالب غالبا ما يقراأونه ويراجعونه، وفقدان اأي من املعلومات املهمة وال�شيا�شات 

باملنهج  توؤثر على جتاربهم والنجاح املمكن يف املقرر.  وعلى هذا النحو، فاإننا ن�شجع املدر�شني لو�شع ما 

ي�شعرون )وما يعتقدون اأن الطلبة �شي�شتفيدون منه( اأنها العنا�شر الأكرث اأهمية يف مقدمة املنهج اأو اأن 

تكون ملحوظة و�شائدة  )مثل: اخلط الغامق اأو اأكرب(. كما ن�شجع اأي�شًا مراجعة املنهج يف بداية املقرر مع 

الطالب.  وعلى �شبيل املثال: وجد Raymark وكونور-غرين )2002( التي تدير اختبارا للطالب لأخذه 

اأف�شل للتوقعات. والآن ننتقل اإىل عنا�شر املنهج  اإىل املنزل يحفز الطالب ملراجعة املنهج وتطوير فهم 

املثايل. الرتكيز الأ�شا�شي من الأق�شام التالية هو لتحديد املحتوى الذي ينبغي اأن يكون يف املنهج. واأمال 

يف تقليل الرتباك لدى الطالب، تو�شع حماور املقرر اإىل فئات وا�شعة، كل منها يتناول عنا�شر فرعية 
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حمددة. بالإ�شافة اإىل ذلك، نحن نقدم قائمة من عنا�شر املنهج يف امللحق بهذا الكتيب.

المعلومات األساسية للمقرر:

ا�صم املقرر والو�صف: 

مقررات    / م�شبقة  معرفة  واأي  والو�شف،  ال�شم  املقرر،  رقم  مثل  املقررالأ�شا�شية  معلومات  ت�شمل 

مطلوبة. هذه املعلومات ت�شاعد الطالب  وجتعلهم يدركون اأن التدري�س مع بع�س الفرتا�شات واملتطلبات 

ال�شابقة اأمر مهم. 

ا�صم اأ�صتاذ املقرر ومعلومات الت�صال: 

وي�شمل هذا العن�شر ا�شمك، والعنوان، ومعلومات عن كيفية الت�شال بك. وينبغي اأن تت�شمن معلومات 

الت�شال موقع مكتبك )املبنى ورقم الغرفة(، وعنوان الربيد الإلكرتوين، ورقم هاتف املكتب. اإذا كان 

لديك موقع على �شبكة النرتنت، مبا يف ذلك عنوان املوقع هو املنا�شب هنا.  وقد ت�شري اأي�شا اإىل زمن 

ال�شتجابة اخلا�شة بك حتى يعرف الطالب كم من الوقت ي�شتغرق لتتمكن من الرد على مكاملة الربيد 

اأي�شا مفيدة.  اإ�شافية عن عدد �شاعات العمل وال�شاعات املكتبية هي  اأو الهاتف. ومعلومات  الإلكرتوين 

وعلى �شبيل املثال: ميكن لطالب واحد ي�شتغرق �شاعات مكتبك باأكملها، يف حني توجد لقاءات حمدودة مع 

الطالب الآخرين يحتاجون م�شاعدة منك يف هذه الأوقات؟ هل يحتاج الطالب اأخذ موعدا معك ملقابلتك 

التعلم( على �شبكة الإنرتنت فهل  اإدارة  اإذا كنت ت�شتخدم من�شة مقرر )نظام  خالل �شاعات مكتبك؟ 

�شيكون لديك فر�س متوافرة عندما كنت على الإنرتنت وميكن للطالب احلديث معك “درد�شة”؟ 

اأوقات ومواعيد املقرر: 

للمقررات اأو اأجزاء منها يكون التدري�س وجها لوجه، وعليه فاإن حتديد رقم الغرفة واملبنى مهم لأن 

الطالب غالبا ما يكون لهم مقررات متعددة خالل الف�شل الدرا�شي الواحد. فقد تختلف بع�س املقررات 

يف الطول، وتغيري مواقع املحا�شرات )على �شبيل املثال: لقاء يوم واحد يف الأ�شبوع يف خمترب الكمبيوتر 

واآخر يف القاعات الدرا�شية العادية(، اأو قد ل تلتقي مع الطالب لفرتة طويلة خالل الف�شل الدرا�شي، 

تتبع  الطالب  ي�شتطيع  حتى  والأوقات  الجتماع  مكان  يف  الختالفات  هذه  لتحديد  اأي�شا  حتتاج  و�شوف 

املقرر الدرا�شي واملقررات الأخرى. وعلى �شبيل املثال، تريد اأن حتدد اإذا كان املقرر الدرا�شي هو ت�شل�شل 

ف�شلني درا�شيني اأو اإذا كان يف �شكل مكثف وق�شري اأو ل يدوم على املدى باأكمله الذي هو منوذجي للعديد 

من املقررات الأخرى. واإذا مت مقررك يف غرف خمتلفة ويف اأيام خمتلفة، يجب اأن ت�شتمل اأي�شا الغرفة 

واليوم يف تقومي مقررك الدرا�شي )انظر اأدناه(.
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الدرا�شي،  للمقرر  التعلم  اأهداف  بك،  اخلا�شة  التدري�س  فل�شفة  من  مزيج  هو  املطاف،  نهاية  يف 

للتكليفات  واختيار  العلمية،  املادة  تتابع  القراءة،  لتكليفات  اختيارك  تنا�شب  التي  للتقييمات  واختيار 

امل�شححة وطريقة الختبار.  وهذه العنا�شر الثالثة لي�شت فقط  هي العنا�شر احلا�شمة يف املنهج املثايل، 

فهناك مكونات اأخرى توؤثر اأي�شا على حمتوى املنهج )على �شبيل املثال: توقع ح�شور الطالب ، التقومي 

الأكادميي(. زيادة الو�شوح ب�شاأن هذه اخلطوات  الثالث الأولية يف املنهج يكون اأكرث فعالية للطالب عما 

�شوف وكيف يتعلمون، وكيف يتم تي�شري التعلم، والتوقعات، واأ�شاليب تقييم التعلم من اأجل تعيني نتيجة 

اأو درجة املقرر.

التحقق من اإلعالنات: 

يف بع�س الأحيان يتم نقل بع�س املعلومات الإ�شافية بني الف�شول الدرا�شية. )وبطبيعة احلال، فاإننا 

ننقل كل املعلومات على الإنرتنت ملقررات تدر�س ح�شريًا على الإنرتنت.( ولذلك، فمن املهم التوا�شل 

اأو من�شة  الإنرتنت  �شبكة  الطالب مراجعة موقع مقرره على  التي يجب على  املرات  والتاأكد حول عدد 

دعم املقرر )نظام اإدارة التعلم(  اأو الربيد الإلكرتوين اخلا�شة بهم لالإعالنات التي تر�شلها كع�شو هيئة 

تدري�س للمقرر، واملناق�شات، والتغريات يف التكليفات ، اإلخ  …

معلومات االتصال للزمالء: 

من  فاإنه  املثال:  �شبيل  فعلى   . الأحيان  من  كثري  يف  مفيد  بزمالئهم   الطالب  ات�شال  على  القدرة 

خاللها ي�شهل ت�شكيل جمموعات الدرا�شة، والت�شالت يجب اأن تكون متاحة ب�شهولة لالإجابة على اأ�شئلة 

حول موقع املوارد الدرا�شية وغريها )وعلى �شبيل املثال: موقع املختربات اأو املعلمني(، اأو احل�شول على 

اإن�شاء  اأو معلومات اأخرى ملن تغيبوا يف اإحدى املحا�شرات. ولإجناز هذه الت�شالت، ن�شجع  مالحظات 

املنهج  وال�شتفادة منها يف  التعليمي  املجتمع  بناء  النوع من  لهذا  الإنرتنت خم�ش�شة  نقا�س على  حلقة 

الدرا�شي. هذه القدرة تكون متوافرة عادة مع من�شات اإدارة التعلم LMS  والتي ميكن ا�شتخدامها لدعم 

التعلم وجها لوجه اأو تقدمي املقررات على الإنرتنت اأو التعلم املختلط.

أهداف ونهج المقرر

اأهداف املقرر:

التطوير  �شابقًا،  نوق�س  وكما  الدرا�شي.  املقرر  هذا  يف  يتعلمونه  �شوف  ما  للطالب  املنهج  �شيو�شل   

الدقيق لالأهداف التعليمية باملقرر �شي�شمح للطالب بطريقة قابلة للقيا�س ما ميكن اأن يح�شلوا عليه عند 
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النتهاء الناجح للمقرر. وبالن�شبة لبع�س املقررات، قد ت�شيف بع�س املعلومات عن الأجزاء التي لن تغطي 

باملقرر )على �شبيل املثال: تو�شيح املفاهيم اخلاطئة عن اأي حمتوى باملقرر(. وبالن�شبة لبع�س املقررات، 

ياأتي الطالب ببع�س املفاهيم اخلاطئة حول ما �شوف ي�شمن اأو لن يتم ت�شمينها يف املقرر. اإذا كنت ل 

تبدد هذه املفاهيم اخلاطئة وتو�شحها، قد يكون الطالب غري را�شني عن جتربتهم يف املقرر الدرا�شي، 

املقرر  لهذا  التعلم  اأهداف  بنجاح من  النتهاء  ارتباط  كيفية  بيان  النظر يف  اإىل ذلك، يجب  بالإ�شافة 

بالنجاح يف املقررات الالحقة بالربنامج الأكادميي، وخا�شة اإذا كان املقرر هو مادة تاأ�شي�شية اأو �شرطا 

م�شبقا ملقررات اأخرى يف الربنامج. اأخريا، العديد من الطالب ينظرون اإىل املقررات على اأنها �شيء يجب 

القيام به للح�شول على الدرجة العلمية، وعليه فاإن املنهج ميكن اأن يكون املكان املنا�شب وال�شحيح الذي 

تو�شح  فيه كيف اأن هذا املقرر هو ذات �شلة مل�شتقبلهم الوظيفي والنجاح يف احلياة العملية.

منهجيات املقرر:

يريد الطالب اأي�شا اأن يتعرفوا اإىل طرق التدري�س اخلا�شة بك. ما هو اجلزء من املقرر الذي �شوف 

يكون على الإنرتنت وما اجلزء الذي �شيكون وجها لوجه؟ هل �شيكون اأ�شا�شا حما�شرة اأو على �شكل حلقة 

درا�شية؟ هل تتوقع م�شاركة الطالب اأثناء احل�شة؟ هل احل�شة تت�شمن اأن�شطة التعلم الن�شط ؟ تذكر، 

ينبغي اأن تتطابق هذه املنهجيات مع فل�شفة التعليم اخلا�شة بك واإعداد الطالب لتحقيق اأهداف التعلم 

والنجاح يف تقييم املقرر. 

مواد المقرر الدراسي 

املواد املطلوبة:

اأي  الدرا�شي ويف  املقرر  النجاح يف  املواد ل�شتكمال  املطلوب من  اإىل معرفة ما هو  الطالب بحاجة 

تاريخ خالل الف�شل الدرا�شي يجب اأن تكون هذه املواد لديهم. وميكن اأن ت�شمل هذه املواد الآلت احلا�شبة 

عند  اإلخ.   املختربات،  ومعدات  الدرا�شية،  والكتب  الأمر(،  لزم  اإذا  حمددة،  ماركة  حتديد  من  )تاأكد 

�شرائها منها. على  للطالب  التي ميكن  والروابط  املطلوبة  املواد  ال�شور من  اإ�شافة  نود  فاإننا  احلاجة، 

�شبيل املثال، غالبا ما تت�شمن �شورا لأغلفة الكتب الدرا�شية على املوقع الإلكرتوين للنا�شر وميكن ب�شهولة 

حتميلها ول�شقها بتو�شيف املنهج اخلا�س بك. هذا القرتاح مفيد ب�شكل خا�س عند �شدور طبعات حديثة 

املثال، قد يكون  املواد. على �شبيل  واأ�شكال خمتلفة لبع�س  اإذا كان هناك مناذج  اأي�شا  للكتاب. نالحظ 

اأو غري  تن�شيق مقبول  تكون يف  قد   اإلكرتونية.  اأو يف �شورة  املطبعة  املتوافرة يف  الدرا�شية  الكتب  بع�س 

مقبول، وعليه يجب اإبالغ الطالب.
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املواد املو�صى بها والختيارية:

 يحتاج الطالب اأي�شا اإىل معرفة ما اإذا كانت هناك مواد اختيارية اإ�شافية قد تكون مفيدة لنجاحهم 

يف املقر)على �شبيل املثال: اأدلة الدرا�شة، والربجميات، روابط ملواد الإنرتنت التي تو�شح الكتب الدرا�شية 

واملحا�شرات اخلا�شة بك(. وكما هو احلال مع املواد املطلوبة، يجب تقدمي �شور وروابط للمواد املتاحة 

واملنا�شبة للطالب. 

المتطلبات التكنولوجية:

اإذا كان هناك متطلبات تقنية خا�شة، اكتبها ب�شكل وا�شح يف املنهج. قد تكون هذه املتطلبات بع�س 

الربامج الالزمة لعر�س املواد الدرا�شية عرب الإنرتنت )على �شبيل املثال: اأ�شرطة الفيديو، برنامج اأدوبي 

اأجهزة الكمبيوتر املطلوبة التي قد  اأو  اأي معدات  اأي�شا، حتديد  اأو تكليفات كاملة.   )PDF ريدر مللفات 

الفيديو الالزمة  الر�شومات /  املثال: نوع بطاقة  ل تكون �شرورية لدرا�شة الطالب باملقرر )على �شبيل 

لت�شغيل بع�س الربجميات اخلا�شة باملقرر اإن لزم الأمر(.

�شيا�شات وتوقعات اجلامعة، وع�شو هيئة التدري�س، للمقرر الدرا�شي:

�شيا�شات املقرر بالطبع هي من بني العنا�شر الأكرث اإثارة للجدل يف منهج املقرر. ورغم اأن اأع�شاء 

اأنه يوجد خالف بني  اإل  اأن ت�شمل املناهج بع�س ال�شيا�شات التي نحددها،  هيئة التدري�س يوافقون على 

اأع�شاء هيئة التدري�س عن طبيعة تلك ال�شيا�شات. فمثاًل اآراء و�شيا�شات اأع�شاء هيئة التدري�س تختلف اإذا 

ما كان يجب ال�شماح للطالب الغائبني باحل�شور لحقا لتعوي�س الختبارات ، اأو قبول تكليفات الطالب 

يف وقت متاأخر عن موعد ت�شليمها، والغ�س وعواقبه، وما ي�شكل التاأدب اأثناء احل�شة الدرا�شية. ونحن ل 

ندافع عن �شيا�شة معينة �شد اأخرى، اإذ يجب اأن تقوم بت�شمني موقفك من �شيا�شة و�شع املنهج ومكوناته. 

اإنك يجب من خالل درا�شة متاأنية حتديد املكونات وال�شيا�شة الواقعية واملنا�شبة   ومع ذلك، فاإننا نقول 

وتطبيقها ب�شكل عادل ومت�شق جلميع الطالب هو القرار النهائي اخلا�س بك كع�شو هيئة تدري�س للمقرر. 

وعليه، نعتقد اأن و�شع �شيا�شة، ثم منح ا�شتثناءات لبع�س الطالب يكون غري عادل وغري اأخالقي.

سياسات الجامعة المكلفة:

كما لوحظ يف وقت �شابق، بع�س اجلامعات والأق�شام الأكادميية داخل اجلامعات لديها بيانات حمددة، 

و�شيا�شات، ومعلومات هي اإلزامية اأن تدرج يف املنهج، وميكن اأن ت�شمل بع�س ال�شيا�شات الإلزامية وبع�س 

الف�شول  النقال يف  الهاتف  وا�شتخدام  الدرجات،  وتعيني  والنزاعات،  التظلم  اإجراءات  املعلومات حول 
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هذه  حول  املعلومات  من  مزيد  على  للح�شول  اأدناه  )انظر  الأكادميية  النزاهة  توقعات  اأو  الدرا�شية، 

امل�شاألة(. عند تدري�س مقرر لأول مرة، تاأكد من كبار اأع�شاء هيئة التدري�س والإداريني )على �شبيل املثال: 

روؤ�شاء الأق�شام والعمداء( حول ال�شيا�شات املوؤ�ش�شية اأو �شيا�شات الأق�شام.

النزاهة األكاديمية:

العديد من اجلامعات لديها �شيا�شات حمددة حلالت خيانة الأمانة الأكادميية )اأي النتحال والغ�س(، 

والتي غالبا ما يتم و�شعها �شمن تكليف مكونات املنهج. اأحيانا هذه ال�شيا�شات هي حمددة جدا حول ما 

تكون  اأخرى  بينما يف حالت   ، التدري�س  وعواقب ذلك على ع�شو هيئة  الأكادميية  الأمانة  ي�شكل خيانة 

ال�شيا�شات هي اأكرث عاملية، وتتطلب منك حتديد التوقعات واملعايري اخلا�شة بك للطالب حتى ل يقعوا 

حتت طائلة عدم النزاهة الأكادميية.

اأنت  تعرفه  ما  يطابق  الأكادميية  الأمانة  خيانة  ي�شكل  ملا  كامل  فهم  لديهم  الطالب  اأن  تفرت�س  ل 

بنف�شك! على �شبيل املثال: �شوف حتتاج اإىل ال�شماح للطالب معرفة ما اإذا كان ومتى ميكن اأن يتعاونوا  

يف اأداء التكليفات، �شواء كان ذلك من غري املقبول ا�شتخدام ورقة علمية يف اأكرث من مترين اأو تكليف، اأو 

توقعاتكم ب�شاأن القتبا�س ال�شليم يف الأوراق. بالإ�شافة اإىل ذلك، واملهم خا�شة بالن�شبة للمقررات والعمل 

الكتب عند الختبار على  املوارد مثل  ا�شتخدام  اإذا كان مقبول  اأن تذكر ما  الإنرتنت، يجب  على �شبكة 

الإنرتنت. هل المتحانات كتاب مفتوح اأو مالحظات مفتوحة؟ هذه املعلومات �شوف تقلل من عدم اليقني 

والقلق لدى الطالب حول اإجراءات الختبار املنا�شبة. جانب اآخر من التعامل مع خيانة الأمانة الأكادميية 

هو ما يرتتب عليها من عواقب بالن�شبة للحالت املوؤكدة. يف معظم الأحيان، حتى اإذا كان هناك �شيا�شة 

موؤ�ش�شية على خيانة الأمانة الأكادميية، تكون ال�شيا�شة دائما ترك تطبيق العواقب )اأي العقاب( لتقدير 

املعلم ذاته. والعواقب اأو اجلزاء يجب اأن يكون جزءا حمددا من املنهج الدرا�شي اخلا�س بك )على �شبيل 

املثال: اإعطاء درجة �شفر على التكليف، الإعادة للتكليف مرة اأخرى مع تقليل الدرجة ، اأو درجة الر�شوب 

تطبيق هذه  وباملنطق،  العواقب.  الطالب عن  مع  مقدما  والتوا�شل  العادل  التطبيق  ل�شمان  يف احلال( 

العواقب على الطالب ي�شبح جزءا من ال�شيا�شة املعلنة لو�شع الدرجات اخلا�شة بك. 

الحضور والمشاركة، وسياسات الوصول في وقت متأخر:

قرر ما اإذا كان احل�شور وامل�شاركة من العنا�شر املهمة باملقرر الدرا�شي، وعليه يجب تو�شيح التوقعات 

اخلا�شة بك، مبا يف ذلك الكيفية التي توؤثر على درجات الطالب )انظر اأدناه �شيا�شة منح الدرجات(. 
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الدر�س يف  املنا�شبة لدخول قاعة  املتوقعة، حدد توقعاتك والطريقة  ونظرا حلدوث بع�س الظروف غري 

وقت متاأخر عن املوعد املحدد اأو ترك القاعة يف وقت مبكر �شوف ي�شاعد الطالب يف التعامل مع املقرر 

ومعك ب�شهولة.  اأحد العوامل الرئي�شية التي توؤثر على م�شاركة الطالب يف املحا�شرة هو اإعدادهم امل�شبق 

لها . وي�شمل اإعدادهم للمحا�شرة بالدرجة الكافية )على �شبيل املثال: تعيني القراءات املقررة، وا�شتكمال 

التكليفات خارج قاعة الدر�س(. اأي�شا، الإعداد امل�شبق ي�شاعد كثريًا يف جناح الطالب. اإذا كنت تعطي 

للطالب الدرجات للم�شاركة، يجب اأن تكون وا�شحًا حول تقييم امل�شاركة وتاأثريها على درجات الطالب 

النهائية يف املقرر. فاأحد املوارد اجليدة ب�شاأن �شيا�شة احل�شور وامل�شاركة الطالبية باملقرر هو ملخ�س 

التدري�س  النف�س يف مكتب م�شادر  تدري�س علم  املنهج جلمعية  يقدمها م�شروع  التي  املمار�شات  لأف�شل 

يف علم النف�س )م�شروع املنهج OTRP ، 2007A(.  هذه املالحظات ميكن تقدميها من منظمة علم 

النف�س، ول متيل نحو تخ�ش�س حمدد. 

اآلداب والمهنية  في الفصول الدراسية: 

الدرجات،  على  املعلومات  عن  خمتلف  ب�شكل  املعلومات  هذه  تقدر  قد  الطالب  اأن  من  الرغم  على 

وتوفري املعلومات حول �شلوك القاعات الدرا�شية ومعايري التوا�شل املفيد لهم. كما اأنه ب�شبب التغيريات يف 

جمال الت�شالت )على �شبيل املثال: الربيد الإلكرتوين، الر�شائل الن�شية(، قد يكون ات�شال الطالب اأقل 

ر�شمية مما هو مرغوب فيه من قبل ع�شو هيئة التدري�س. ونتيجة لذلك، قد يرغب ع�شو هيئة التدري�س 

يف اإبالغ الطالب بتوقعاته فيما يتعلق مب�شتوى و�شكل الت�شالت يف املقرر، وخا�شة ما يتعلق بالتكليفات 

اأن  يجب  اأو  مناق�شاتهم  يف  العامية  اللغة  با�شتخدام  للطالب  ت�شمح  هل  املثال:  �شبيل  على  الدرا�شية.  

ي�شتخدموا الأ�شلوب النحوي ال�شحيح؟ واإن كنت اأي�شا ت�شجيع الطالب على الت�شال، فهل يجب اأن يكون 

يف  الطالب  اأحد  خالل  من  املناق�شة  حمتوى  نقل  اأو  للمعلومات  الطالبي  التبادل  ب�شاأن  خماوف  لديهم 

ال�شف الدرا�شي. اإذا كنت ت�شتخدم اأ�شلوبا خا�شا لكتابة التكليفات، ف�شوف حتتاج لإعالم الطالب عن 

هذا الأ�شلوب ف�شال عن توجيههم  اإىل احل�شول على املوارد التي من �شاأنها اأن ت�شاعد يف هذا الأ�شلوب 

اأهمية الحرتام املتبادل بني الطالب يف  اإىل  اأخريا، م�شريا  )على �شبيل املثال: كتاب، املعلم، مقرر(.  

املناق�شة، �شوف متهد الطريق ملثل هذا التعاون يف الف�شل وعلى الإنرتنت. بل هو اأي�شا فكرة جيدة اأن 

توؤكد �شيا�شتكم على قواعد  ا�شتخدام الهاتف املحمول اأو ا�شتخدام الكمبيوتر يف القاعة الدرا�شية.  مرة 

اأخرى، نو�شي مبراجعة ملخ�س لأف�شل املمار�شات يف توقعات ال�شلوك بالف�شول الدرا�شية التي يقدمها 

الوثيقة  هذه  تقدم   .)OTRP  ، 2010 املنهج  )م�شروع  النف�س   علم  تدري�س  جلمعية  املنهج  م�شروع 
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الدرا�شية  القاعات  والن�شباط يف  الال�شتقالل  من حالت  وا�شعة  تغطي جمموعة  ل�شيا�شات  اقرتاحات 

)على �شبيل املثال:  مناق�شة اآداب النقا�س بالف�شول الدرا�شية، وا�شتخدام الهاتف املحمول، واحل�شور(.  

سياسات فقد االمتحانات والواجبات المتأخرة عن موعدها 

يريد الطالب بالتاأكيد اأن يعرفوا ماذا �شيحدث اإذا تاأخروا عن تقدمي التكليفات اأو تغيبوا عن املوعد 

النهائي لها اأو لالختبار. التعبري بو�شوح عن هذه ال�شيا�شة باملنهج الدرا�شي هو مهم جدا للطالب، كما اأن 

الطالب ينظرون اإليها على اأنها عادلة ومن�شفة. وب�شبب الظروف املخففة اأو الطارئة يف بع�س الأحيان، 

غالبا ما ت�شتخدم بع�س العقوبات )خ�شم ن�شب مئوية  اأو درجات( لتقدمي التكليفات يف وقت متاأخر عن 

“اإ�شافية”  حتى  اأو امتحانات  التكليفات والمتحانات، غالبا ما تت�شمن تكليفات  موعدها. ويف �شبط 

نتمكن من اإ�شقاط اأدنى درجة قبل احت�شاب الدرجات النهائية يف املقرر اأو تطبيق عقوبة مئوية عن كل 

يوم تاأخره الطالب لأخذ المتحان.  

متطلبات وضع درجات المقرر 

من وجهة نظر معظم الطالب،  فاإن متطلبات و�شع درجات املقرر بالطبع هو اجلزء الأكرث اأهمية من 

املنهج. هذا اجلزء من الكتيب يوؤكد بو�شوح اأ�شاليب تقييم نتائج التعلم، تقومي عمليات التقييم، ووزن كل 

تقييم يف الدرجة النهائية للطالب بنهاية املقرر الدرا�شي. فمن املهم جدًا اأن تكون وا�شحًا ومف�شاًل عن 

معايري وتوقعات الأداء الطالبي  يف هذا اجلزء.

االمتحانات واالختبارات:

حتتاج  و�شوف  الطالب.  يوؤديه  اختبار  اأو  فح�س  كل  ودرجة  ونوع،  عدد  عن  وا�شحًا  تكون  اأن  يجب 

اأي�شا اإىل تو�شيح كيف ت�شحح المتحانات والختبارات ودرجاتها، على �شبيل املثال: من خالل ا�شتخدام 

“روبرك”  منوذج  من  ن�شخا  ت�شع  اأن  يجب  كذلك،  الأمر  كان  اإذا  “روبرك”.  الدرجات  تقييم  مناذج 

ب�شكل  للطالب  متاحا  اأو جعله  اأمكن،  اإن  الف�شل،  بداية  الطالب يف  يت�شلمه  الذي  املنهج  كمرفقات يف 

اآخر. من املهم اأي�شا اأن تقدم معلومات ومناذج عن تن�شيق الختبارات والمتحانات. وقد تكون املعلومات 

�شفوية اأو مكتوبة؟ وقد تكون مبا�شرة  اأو عرب الإنرتنت؟ وقد تكون مفتوحة اأو مغلقة الكتب؟ اختيار من 

متعدد، اأو مقالة، اإجابات ق�شرية، اأو مزيج مما �شبق؟ يجلب كما يجب و�شع جدول مبواعيد المتحانات 

والختبارات ؟
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التكليفات:

اأو  ، وامل�شاريع، ورقات العمل،  اأي تقارير خمتربية، كفاءة حت�شيل املهارة  ي�شف هذا الق�شم من املنهج 

قلق  من  يقلل  �شوف  املعلومات  من  ممكن  قدر  اأكرب  توفري  الدرا�شي.  املقرر  يف  املطلوبة  البحثية  الدرا�شات 

الطالب كما يقلل من اأ�شئلتهم كلما تقدم املقرر الدرا�شي . عندما يكون منا�شبًا، قدم للطالب اأمثلة من املهام 

املمتازة اأو منوذج اأو قائمة من الأخطاء ال�شائعة للطالب اأو �شعوبة الختبار عن طريق و�شالت )ربط(  اإىل 

�شفحتك على الويب.  اإدراج  الدرجات ي�شجع  بقوة لأنها �شوف يثبت ب�شكل ملمو�س للطالب التزامكم الإن�شاف 

عند الت�شحيح والر�شد. كما اأن بع�س الطالب ميكن اأن حترر لنف�شها قائمة بالدرجات املتوقعة ل�شتخدامها يف 

اأعمالهم قبل تقدميها. ويف هذا الإطار، �شيكون الطالب اأي�شا بحاجة اإىل معرفة كيف تقدم التكليفات )على 

�شبيل املثال: على �شبكة الإنرتنت اأو �شخ�شيًا باليد، تن�شيق امللف، اأو مكتوب بالكمبيوتر اأو بخط اليد(.

درجات الحضور والمشاركة  في الصف:

بح�شور  املرتبطة  الدرجات  تو�شيح  حتتاج  �شوف  الدرا�شي،  املقرر  �شيا�شات  يف  �شابقًا  لوحظ  كما 

اإذا كان الأمر كذلك،  اأو امل�شاركة جزء من ال�شف الدرا�شي؟  الطالب وامل�شاركة. ثم هل احل�شور و / 

كيف تقيم الطالب ووزن ذلك يف التقييم العام للمقرر؟

حساب درجات الطالب وتقدمهم في المقرر:

هذا اجلزء من املنهج الدرا�شي يت�شمن معلومات عن كيفية ح�شاب درجات املقرر الدرا�شي. وجود 

اأوزان ون�شب خمتلفة للتكليفات مثل: )اأوراق العمل والختبارات( غالبا ما يزعج الطالب . وجود معلومات 

وا�شحة عن هذا اجلانب يكون مفيدا يف جتنب امل�شاكل يف وقت لحق يف املقرر. على �شبيل املثال: اإن�شاء 

الدرجة،  لحت�شاب  املتوقع  والتاريخ  ال�شتحقاق،  وتاريخ  اأوزانها،  التقييمات،  كل  ي�شرد  ملخ�س  جدول 

وتاريخ اإعادته اإىل الطالب. قد تقدم اأي�شا مثال للطالب على كيفية ح�شاب التقدم يف املقرر والدرجة 

النهائية املتوقعة. اأخريا، �شوف حتتاج اإىل توجيه الطالب اإىل حيث ميكن حتقيق درجاتهم. كما ميكن 

تخزينها ريا�شيا يف دفرت الف�شل على النرتنت والتي ميكن للطالب الو�شول اإليها؟ يجب اأن يكون لديهم 

درجات التكليفات والختبارات اخلا�شة بهم؟

فرص درجات إضافية بالمقرر:

يود الطالب معرفة اإن كان هناك فر�س للح�شول على ر�شيد اإ�شايف من الدرجات باملقرر للحد من 

اأي�شا معرفة  الطالب  املقرر. كما  يحتاج  �شابقًا يف  التي ح�شلوا عليها  ال�شعيفة  الدرجات  بع�س  تاأثري 
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ما اإذا كان ميكن اإعادة النظر يف درجة اأف�شل اأو نقاط اإ�شافية اأو اأن يكون لهم فر�شة اأو حماولة ثانية 

لجتياز الكفاءة العملية املطلوبة. يجب على املدر�شني التعامل مع هذه الأفكار والتو�شل اإىل ا�شتنتاج مريح 

من اأجل توفري مبادئ توجيهية وا�شحة للطالب يف املنهج الدرا�شي حول الدرجات وحت�شينها اإن اأمكن؛ 

لأن الر�شيد الإ�شايف هو يف نهاية املطاف عن�شر من الدرجة النهائية، ونحن نو�شي باعتباره اأحد اأق�شام 

وما  اإ�شافية  ر�شيد  فر�س  املنهج من  اإ�شافته يف  ما ميكن  اأهمية  اأي�شا  نعتقد  ونحن  باملقرر.  الدرجات 

يتوجب على الطالب معرفته وفعله وجميع �شيا�شات الدرجات يف بداية املقرر الدرا�شي. كما اأنه يعطي 

للمدر�س نقطة مرجعية ميكن تطبيقها با�شتمرار عندما يحتاج طالب تنخف�س درجته يف وقت متاأخر من 

الف�شل الدرا�شي وي�شاأل عن ر�شيد اإ�شايف لتح�شني درجته.  

التغذية الراجعة ودرجات التكليفات: 

بالإحالة  العودة  يف  الطالب  ت�شاعد  التي  املعلومات  على  املنهج  عنا�شر  من  العن�شر  هذا  ي�شتمل 

والفح�س بخ�شو�س منحهم الدرجات واملالحظات حول تكليفاتهم باملقرر. هذا القرتاح ي�شمح لنا لتلبية 

واجبنا اأن تكون التغذية الراجعة يف الوقت املنا�شب ول تتاأخر كثريًا. �شيقدر الطالب هذا كثريًا.

الجدول الدراسي:

نحن ن�شجع املدر�شني على اأن ي�شمل املنهج جميع معلومات اجلدول الزمني يف جدول واحد، وثيقة واحدة 

و�شهلة ال�شتخدام للطالب. يجد الطالب من هذا القبيل اهتمام خا�س لأنه ميكن طباعتها وحملها معهم 

اإذا لزم الأمر. مرة اأخرى، م�شروع املنهج جلمعية تدري�س علم النف�س يف مكتب املوارد التدري�شية يف علم 

.)OTRP  ، 2007B  النف�س يوفر بع�س التقوميات ومناذج قد تفكر يف ا�شتخدامها )م�شروع املنهج

التكليفات وجدول االمتحانات: 

يوفر  اإنه  الفر�شة ملعرفة ما يحدث ومتى يحدث.  للطالب  يتيح  وا�شح ومنطقي  وجود جدول زمني 

هيئة  وع�شو  للطالب  يتيح  والذي  المتحانات،  اإعطاء  �شيتم  ومتى  الواجبة  للمهام  بال�شبط  املواعيد 

التدري�س التخطيط والعتماد عليها خالل املقر الدرا�شي دون اإعالن م�شبق.

جدول الموضوعات والقراءات:

املقرر  تناولها خالل  يتم  التي  املو�شوعات  معلومات عن  يت�شمن  الدرا�شي  هذا اجلزء من اجلدول 

اأي�شا.  اأو مزيج(. القراءات امل�شندة للمقرر الدرا�شي تو�شع هنا  الدرا�شي )اإذا كان املقرر وجها لوجه 
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اأنه  وجد  كما  املقرر.  املوعد  بعد  اأو  قبل  �شواء  القراءات،  �شيكملون  متى  معرفة  اأي�شا  الطالب  �شيحتاج 

بكتابة بيان ب�شيط  من ع�شو هيئة التدري�س يحدد  القراءات يف التاريخ املبني قد مينع الطالب من احلرية 

اأو ال�شوؤال يف هذا الأمر.

التواريخ األكاديمية والجامعية:

ينبغي اأن يت�شمن اجلدول الدرا�شي اأي�شا املواعيد النهائية لإ�شقاط اأو ال�شحب من املقرر الدرا�شي. 

كما ينبغي اأن تدرج العطالت الر�شمية اأو اجلامعية وغريها من التواريخ املرتبطة باملقرر الدرا�شي يجب 

اأن حتدد بو�شوح.

عناصر إضافية أخرى خاصة بالمنهج الدراسي:

ن�صائح للنجاح يف هذا املقرر:

ال�شابقني  الطالب  ا�شرتاتيجيات  عن  معلومات  يوفر  اأن  ميكن  املنهج  عنا�شر  من  العن�شر  هذا 

للم�شاهمة يف النجاح بهذا املقرر. مثل :عدد �شاعات الدرا�شة  يف الأ�شبوع لهذا املقرر،  وا�شرتاتيجيات 

الطالب ال�شابقني للدرا�شة وال�شتعداد لالمتحانات، ومعلومات عامة عن عبء املذاكرة قد تكون مفيدة 

املثال:  �شبيل  على  مفيدًا.  يكون  قد  الدرا�شية  اجلامعة  موارد  اإىل  للو�شول  للطالب  ت�شجيعك  للطالب. 

غالبا ما ت�شري الطالب بالذهاب اإىل املراكز داخل اجلامعة للم�شاعدة يف الكتابة و قواعد اللغة. يف بع�س 

يزال يف مقررات  تكون مفيدة. كما ل  قد  الدرا�شة يف جمموعات  اأن  الطالب  قد يجد  لدينا،  املقررات 

اأخرى، اأن بع�س الطالب لديهم �شوء فهم حول عبء العمل باملقرر، لذلك من املهم توفري معلومات حول 

م�شتوى اللتزام املطلوب للنجاح بهذا املقرر.

م�صادر املقرر والتطوير املهني:

على الرغم من اأنه مكون اختياري باملنهج، اإل اأن بع�س الطالب املهتمني مبو�شوعات املقرر ترحب باأي 

املوارد الإ�شافية التي ميكن اأن توفر معلومات وظيفية عن املقرر. و�شالت الإنرتنت على املوارد واملنظمات 

املهنية املعمول بها يف هذا املقرر قد ي�شاعد هوؤلء الطالب الذين يرغبون يف ا�شتثمار املزيد من اجلهد 

والوقت يف املقرر الدرا�شي. بالن�شبة لغالبية الطالب يف املقرر، وجود معلومات حول مكان وكيفية الو�شول 

اإىل املوارد التي ت�شاعد يف فهم وا�شتيعاب املقرر تكون مفيدة ويجب ذكرها كروابط مبا�شرة .

تقييم املقرر والتغذية الراجعة:

اأدائنا.  على  الطالب  من  الراجعة  التغذية  عن  دوما  ن�شاأل  مهنيا،  للتطوير  جاهدين  ن�شعى  ونحن 
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حتى اإذا مل يكن مطلوبا من قبل الكلية اأو اجلامعة، نحن ن�شجع اإعطاء الطالب الفر�شة لتوفري التغذية 

الراجعة حول م�شار جهودنا و�شلوكنا كمدر�شني واأق�شام باملقرر الدرا�شي. نحن ن�شجع ذلك دومًا يف حوايل 

منت�شف املقرر الدرا�شي، وعند نهاية الف�شل الدرا�شي. حتقيقا لهذه الغاية، يجب اأن نبلغ الطالب يف 

املنهج اأنه �شيكون لديهم هذه الفر�شة. كما ن�شجعهم اأي�شّا على تقدمي التغذية الراجعة يف اأوقات اأخرى، 

حيث ي�شعرون وقتها بالراحة يف ذلك.

ملخص فلسفة  التدريس والسيرة الذاتية:

التدري�س يف  الأ�شا�شية حول ع�شو هيئة  املعلومات  مع  الأحيان  بع�س  املعلومات يف  ت�شمني هذه  يتم 

وقت �شابق. نحن ن�شجع اإدراج هذه املعلومات حتى يتمكن الطالب من فهم خربات وقدرات ع�شو هيئة 

التدري�س والتعامل معها. ونحن غالبا ما نو�شح معلومات عن اخلربة يف جمال التدري�س وكذلك اخلربة 

البحثية ع�شو هيئة التدري�س. كل هذه املعلومات تزيد من م�شداقيتنا يف القاعات الدرا�شية من خالل 

اأع�شاء هيئة التدري�س وطرق التدري�س لدينا.

اإلدعاء / عقد  عن المنهج:

لنف�شك  تعطي  اأن  تريد  الطالب، هل  بينك وبني  اتفاق مكتوب  الأقل  اأو على  العقد  املنهج ميثل  لأن 

و�شيلة لتغيري م�شاره ب�شبب الظروف املخففة. الطق�س، وظائف اجلامعة، غياب املدر�س غري املتوقع، وما 

اإىل ذلك قد يوؤدي اإىل تغيريات �شرورية يف املقرر الذي نتعلمه؟. ميكن اأن يكون لدينا القدرة على تغيري 

املنهج وكذلك حتذير الطالب يف وقت مبكر من هذه احلالت النادرة ولكن من املمكن اأن تقطع �شوطا 

طويال يف متهيد هذه املطبات يف الف�شل الدرا�شي. يف �شنع هذا العقد، �شوف حتتاج لالإ�شارة اإىل الكيفية 

التي �شيتم اإبالغ اأية تغيريات اإىل الطالب )على �شبيل املثال: عن طريق الربيد الإلكرتوين، وبالطبع عرب 

الإعالن ب�شفحة اإدارة التعلم اخلا�شة باملقرر(.

مراجعة المنهج الدراسي

بعد النتهاء من بناء منهج املقرر الدرا�شي، نحن ن�شجعك على تقييمها مع زمالئك وطلب التغذية 

املعلومات  لديهم  ما  غالبا  املتميزين  التدري�س  هيئة  واأع�شاء  اخلرباء  التدري�س  هيئة  واأع�شاء  املرتدة. 

واملالحظات التي قد ن�شينا ذكرها اأو تو�شيحها  عن غري ق�شد اأو بحاجة اإىل تو�شيح اأكرث من ذلك. كتابة 

املنهج ومراجعته من قبل الآخرين هو، بعد كل �شيء، فر�شة للتعلم بالن�شبة لنا اأي�شا! يف مراجعة املناهج. 

التوجيهية لإعداد مناهج منوذجية”  “املبادئ  لكتاب �شالتري وكارل�شون  ا�شتخدامك  ن�شجع  اأي�شا  كما 
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)2011(، حيث يوفر قائمة “موؤ�شرات”  قد تكون مفيدة لك بقوة. هنا جمموعة من قائمتهم التي جندها 

مفيدة ب�شكل خا�س. واأ�شاروا اإىل اأن املناهج املثالية هي:

الهتمام والإبداع • تثري 
ال�شتبعاد  ولي�س  امل�شاركة  من  جانب  • على 

التوقعات الإيجابية  • تاأمل 
املطلوب ال�شلوك  • تنمذج 

مرة اأخرى، نحن ن�شجع م�شاهدة تلك املميزات يف عملية اإعداد املنهج الدرا�شي. كما ناأمل اأنك �شوف 

تكمل املهمة باعتبارها فر�شة اأكرث �شموًل لتطوير مهارات التدري�س لديك . 

ملخص
يف اخلتام، النقاط املهمة  من هذا الكتيب هي ما يلي: 

�شت�شاعد كثريًا يف عملية تطوير املناهج. التي  ال�شليم  والتدري�س  التعليم  فل�شفة  •  تطوير 
التدري�س، طور اأهداف التعلم للمقرر الدرا�شي.  فل�شفة  من  •  انطالقا 

وجهة نظر الطالب. ناأخذ يف العتبار ما هو مهم للطالب )على �شبيل املثال:  من  املنهج  بناء    •
حتديد املهام و �شيا�شة اإعطاء الدرجات(. 

•  ل نن�شى الطبيعة “التعاقدية” من املنهج الدرا�شي. على هذا النحو، يجب اأن ي�شمل جميع العنا�شر، 
مع عدم اإغفال تلك العنا�شر املطلوبة من قبلك كاأ�شتاذ للمقرر.

الدرا�شي اخلا�س بك يف �شوء قائمة خمت�شرة واردة يف التذييل )فيما  املنهج  الإعداد، راجع  •  بعد 
بعد(. 

هو  املثايل  املنهج  اإعداد  املتميزين.  الزمالء  من  بك  اخلا�س  املنهج  على  املدخالت  اأطلب   •
الهدف.
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واملنقحة لت�شنيف بلوم تبدو مرهقة للغاية، فاإن Krathwohl يقدم ملحة موجزة من الت�شنيف يف هذه 

املقالة.
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علم النف�س، اإل اأنها توفر مناذج ممتازة لبناء املنهج و�شيا�شات املقرر.

.)2007a( .OTRP Project Syllabus

موارد  مكتب  يف  النف�س  علم  تدري�س  جمعية  من  عليها  احل�شول  مت   : وامل�شاركة  احل�شور  �شيا�شات 

التدري�س يف منهج علم النف�س م�شروع موقع على �شبكة الإنرتنت :

من  املمار�شات  لأف�شل  اأمثلة  يقدم   http://teachpsych.org/otrp/syllabi/index.php  

�شيا�شات احل�شور وامل�شاركة عرب موقعه على النرتنت. هو م�شدر ممتاز عند و�شع ال�شيا�شات اخلا�شة 

يف هذا املجال.

.)OTRP Project Syllabus. (2007b

التقوميات. مت احل�شول عليها من جمعية تدري�س علم النف�س يف مكتب موارد التدري�س يف منهج علم 

 . http://teachpsych.org/otrp/syllabi/index.php : النف�س م�شروع موقع على �شبكة الإنرتنت

يقدم اأمثلة لأف�شل املمار�شات من تقومي املقررات عرب موقعه على النرتنت. هو م�شدر ممتاز عند و�شع 

التقوميات اخلا�شة مبقررك.

.(OTRP Project Syllabus. (2010

توقعات ال�شلوك بالف�شول الدرا�شية مت احل�شول عليها من جمعية تدري�س علم النف�س يف مكتب موارد 

التدري�س يف منهج علم النف�س م�شروع موقع على �شبكة الإنرتنت:

من  املمار�شات  لأف�شل  اأمثلة  يقدم   .  http://teachpsych.org/otrp/syllabi/index.php  

و�شع  عند  هو م�شدر ممتاز  الإنرتنت.  على  موقعه  الدرا�شية عرب  الف�شول  ب�شلوك  املتعلقة  ال�شيا�شات 

التوقعات اخلا�شة بك، مبا يف ذلك كيفية التوا�شل مع طالبك.

.(OTRP Project Syllabus. (2011

اأف�شل املمار�شات: مت احل�شول عليها من جمعية تدري�س علم النف�س يف مكتب موارد التدري�س يف منهج 

http://teachpsych.org/otrp/syllabi/index. الإنرتنت:  �شبكة  على  موقع  م�شروع  النف�س  علم 

php . يوفر �شل�شلة من الوثائق على �شفحة الويب التي تعالج خمتلف ق�شايا تطوير املقرر واملنهج،  مبا 

يف ذلك و�شع اأهداف املقرر، تو�شيف وقت املحا�شرة، و�شيا�شات املقرر الدرا�شي.

.Raymark, P. H., & Connor-Greene, P. A. (2002)

اإختبار املنهج. تدري�س علم النف�س، 29، 286-288. ت�شف هذه املقالة العملية الطريقة التي ميكن 
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اأنت�شجع جمتمع الطالب قراءة املنهج الدرا�شي بعناية .

.Slattery, J. M., & Carlson, J. F. (2011)

مبادئ توجيهية لإعداد مناهج منوذجية. مت احل�شول عليها من جمعية تدري�س علم النف�س يف مكتب 

موارد التدري�س يف منهج علم النف�س م�شروع موقع على �شبكة الإنرتنت:

 http://teachpsych.org/otrp/syllabi/index.php . يوفر الكتاب �شل�شلة من النقاط املحددة 

التي هي مفيدة عند و�شع املنهج الدرا�شي . هو م�شدر ممتاز ل�شتخدامه كقاعدة ملرجعية  املنهج اخلا�س 

بك.

.Smith, R. A. (2011a)

تقييم تعلم الطالب: كتيب �شل�شلة عمادة تطوير املهارات ، جامعة امللك �شعود. وكما يوحي العنوان، 

يتناول �شميث خمتلف املكونات امل�شاركة يف تقييم تعلم الطالب يف املقرر الدرا�شي.

.(Smith, R. A. (2011b

كتابة اأهداف تعلم الطالب. كتيب �شل�شلة عمادة تطوير املهارات ، جامعة امللك �شعود. كما لوحظ يف 

اأماكن اأخرى، ي�شرح بو�شوح اأهداف املقرر الدرا�شي اخلا�س بك كاأمر حتمي. وهذا الكتيب ل يقدر بثمن 

يف هذا امل�شعى.

.Svinicki, M., & McKeachie, W. J. (2011)

واجلامعة  الكلية  لأ�شاتذة  والنظرية  والبحوث،  ال�شرتاتيجيات،  التدري�س:  يف  ماكيت�شي  ن�شائح 

)الطبعة رقم 13(. بلمونت، كاليفورنيا: ادز ورث. ويقدم هذا الكتاب جمموعة كبرية من الن�شائح حول 

للمرة  املقرر  الدرا�شي، تقدمي  املنهج  واإعداد  تعلم الطالب،  ت�شهيل  التدري�س مبا يف ذلك موا�شيع مثل 

الأوىل، وق�شايا التقييم، وتقدمي امل�شورة، والتعليم عن بعد.  
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