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 (IS 105مهارات التعلم والتفكير )

Learning and thinking skills 

تعدد مدادة مردارات الدتعلم والت كيدر لمدد المادررات الجامعيدة ااجباريدة التدي يتلاافدا اللالدب  دي الكليددات 
اانسددانية واإلداريددة وتتدداص ال ربددة للدد ب الكليددات العلميددة لتسددجيلرا كمددادة ااتياريددة ويم دد  الكتدداب 

 لمارر المعتمد للمادة و يما يلي توبيف وعرض لممتويات التارير:المر ق ا
 وبف لمادة مرارات التعلم والت كير. .1
 األفداف العامة للمادة. .2
 األفداف الت بيلية للمادة. .3
 الومدات الرئيسية للمادة. .4
 الممتويات الت بيلية لك  ومدة. .5
 لرياة تاويم المادة . .6

 وصف المادة:

والت كير  التعريف بمافية التعلم وشروله ولساليبه والعوامد  المسداعدة علد   تتناو  مادة مرارات التعلم
تمسددينه و وتمدددد لللالددب كي يددة تمديددد نمددل تعلمدده ونددوت  كددام  السددائد متدد  يددتعلم بلرياددة تتناسددب مدد  
ل قدراته وإمكاناتده و كمدا يتنداو  المادرر الدتعلم الد اتي ولسداليبه الماتل دة و ويتلدرا لم ردوم الدتعلم النشد

وعنابددر  ويمدددد ممارسددات المددتعلم النشددل قبدد  ول نددام وبعددد المماقددرات و ويادددم الماددرر جملدده مدد  
مرارات ااست كار ال عا  وم  لبرزفا الارائل ال فنية والارائل الم افيمية و و ي الشق ال داني للمادرر 

وبرامجدده العالميددة يتندداو  المدددا  إلدد  مرددارات الت كيددر ويسددتعرض مافيددة الت كيددر ومسددتوياته ولنمالدده 
كبرندداما الكددورت والابعددات السددت و ويادددم جملددة مدد  مرددارات الت كيددر المموريددة و ويتندداو  الت كيددر 
اإلبدداعي ومراراتده ولسداليب تنميتدده و ويتنداو  الت كيدر الناقدد ومراراتدده واسدتراتيجياته . وكد   لدك يادددم 

ل بالتلبياددات واألنشددلة المرتبلددة بمواقددف الميددا ة المايايددة ممددا يددقدء لباددام ل ددر الددتعلم لللالددب مبددموبا
 ويسافم  ي نا  المعر ة واستادامرا  ي ادمة المجتم  .  

 األهداف العامة:

 يردف المارر بوجه عام إل  إكساب اللالب مرارات التعلم والت كير . 
 وهذا يتطلب :

  ير .لدى اللالب  ي مجا  التعلم والت ك الجوانب المعرفيةإمداث تغيرات إيجابية  ي 

   لدى اللالب  ي مجا  التعلم والت كير . الجوانب المهاريةإمداث تغيرات إيجابية  ي 

  لدى اللالب  ي مجا  التعلم والت كير . الجوانب الوجدانيةإمداث تغيرات إيجابية  ي 
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 األفداف الت بيلية لمادة مرارات التعلم و الت كير:

  األفداف المعر ية :          
  يكو  اللالب قادرال عل  : بنراية المارر

 التعرف عل  التعلم وابائبه وشروله ولساليبه وعوام  تمسينه .  -

 التعريف بنظرية ال كامات المتعددة . -

 التعريف بم روم التعلم ال اتي وابائبه ولساليبه الماتل ة .  -

  التعريف بم روم التعلم النشل ومكوناته ولفميته ومقشرات الجا بية وال اعلية  يه . -

  كر لدوات ومرارات ااست كار ال عا  وكي ية استادامرا وتوظي را . -

 تمديد مافية الت كير ومستوياته ولنماله ومراراته الماتل ة. -

تمديد مافية الت كير اإلبداعي و الت كير الناقد ومرارات ك  منرما و واألساليب التي تساعد عل   -
 تنميترما .

 األفداف المرارية :           
  اية المارر يكو  اللالب قادرال عل  :بنر

 تلبيق عوام  تمسي  التعلم .  -

 تلبيق ماياس ال كامات المتعددة وماياس تمديد نمل التعلم . -

 استادام تلبياات اانترنت  ي دعم تعلمه ال اتي .  -

 تاييم مبادر المعلومات . -

مماقرة ( التي تميز ممارسة األنشلة واألدوار )قب  المماقرة و ل نام المماقرة و بعد ال -
 المتعلم النشل ع  غير  .

 رسم الارائل ال فنية والارائل الم افيمية للدروس التي يتلاافا . -

 توظيف مرارات الت كير  ي معالجة المعلومات التي يتلاافا داا  الجامعة واارجرا  . -

 انتاج ا كار إبداعية تتسم بالجدة وال ائدة واألا قية . -

 مات واأل كار التي يتلاافا داا  الجامعة واارجرا .تملي  وتاويم المعلو -
 األفداف الوجدانية :          

  بنراية المارر يكو  اللالب قادرال عل  :

 تادير وت مي  الادرات العالية التي يمتلكرا . -

 استشعار الدور المنول به كعقو  اع  يتمم  مسئولية تعلمه وي كر  ي م  مشك ت مجتمعه. -

 ااستعداد الكا ي لتلبيق مرارات التعلم والت كير   ي المواقف المياتية الماتل ة. إظرار -
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 الومدات  الرئيسة للمادة:

  الومدة األول  : مدا  إل  التعلم 

 الومدة ال انية : التعلم ال اتي 

 الومدة ال ال ة : التعلم النشل 

  الومدة الرابعة : مرارات ااست كار ال عا 

 مدا  إل  مرارات الت كير الومدة الاامسة : 

 الومدة السادسة : مرارات الت كير الممورية 

 الومدة السابعة : الت كير اإلبداعي ولساليب تنميته 

 الومدة ال امنة : الت كير الناقد واستراتيجياته 
 الممتويات الت بيلية لك  ومدة :
 الومدة األول  : مدا  إل  التعلم 

 هابائبمافية التعلم  و. 

 والتعليم . التعلم 

 . شرول التعلم 

 . لساليب التعلم 

 . قياس التعلم 

 . عوام  تمسي  التعلم 

 .ال كامات المتعددة 

 .لنمال التعلم 
 الومدة ال انية : التعلم ال اتي

 .مافية التعلم ال اتي 

 .ابائص التعلم ال اتي 

 .استراتيجيات تلوير التعلم ال اتي 

 . لساليب التعلم ال اتي 

 تاييم مبادر المعلومات .و تلبياات اانترنت 
 الومدة ال ال ة : التعلم النشل

 العنابر الرئيسة المكونة لم رومه .و  م روم التعلم النشل 

 . لفمية التعلم النشل 

 . ال اعلية والجا بية  ي التعلم النشل 

 . فرم التعلم ومعدات باام ل ر التعلم 
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 . التعلم التاليدء والتعلم النشل 

 شل .ممارسات المتعلم الن 
 الومدة الرابعة : مرارات ااست كار ال عا 

 . لدوات التعلم 

 . الارائل ال فنية وقواعد رسمرا 

 . الارائل الم افيمية ولنواعرا ومعايير تاويمرا 

 . قواعد  ي التعلم وااست كار 
 الومدة الاامسة : مدا  إل  مرارات الت كير

 لفمية تعليمه وتعلمه.و مافية الت كير 

  كير.مستويات الت 

 .لنمال الت كير 

  ابائص الت كير 

 ( البراما العالمية  ي تعليم الت كير ) برناما الكورتCORT( و الابعات الست )six 
Thinking Hats) 

 الومدة السادسة : مرارات الت كير الممورية

 .م روم مرارات الت كير 

 مرارات الت كير الممورية 

 .مرارات التركيز 

 .مرارة جم  المعلومات 

 الت كر. مرارة 

 .مرارة التنظيم 

 . مرارة التملي 

 .مرارة التوليد 

 . مرارة التكام 

 .مرارة التاويم 
 الومدة السابعة : الت كير اإلبداعي ولساليب تنميته

 .  مافية الت كير اإلبداعي 

 . شرول ال كرة اإلبداعية 

 . مرام  عملية اإلبدات 

 . مرارات الت كير اإلبداعي 

 داعي .لساليب تنمية الت كير اإلب 

 .  ابائص المبدعي 
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 ل؟  كيف تببح مبدعا
 الومدة ال امنة : الت كير الناقد واستراتيجياته

 . مافية الت كير الناقد 

 . لفمية الت كير الناقد 

 الت كير الناقد . عمليات 

 . مرارات الت كير الناقد األساسية 

  . لنمال ولشكا  الت كير الناقد 

 . سمات الم كر الناقد 

 الناقد . معايير الت كير 
 درجة (  100لساليب ولرا تاييم اللالب وتوزي  الدرجات الكلية ) 

 

 
 
 
 

 
 
 

 توزي   المارر بمسب عدد الساعات التدريسية لك  ومدة :
 

 عدد الساعات لومدةا م

 6 الومدة األول  : مدا  إل  التعلم  1

 3 الومدة ال انية : التعلم ال اتي 2

 3 الومدة ال ال ة : التعلم النشل 3

 4 الومدة الرابعة : مرارات ااست كار ال عا  4

 3 الومدة الاامسة : مدا  إل  مرارات الت كير 5

 4 مموريةالومدة السادسة : مرارات الت كير ال 6

 6 الومدة السابعة : الت كير اإلبداعي ولساليب تنميته 7

 4 الومدة ال امنة : الت كير الناقد واستراتيجياته 8
 

 م  تمنياتنا للجمي  بالتو يق والسداد   

 الدرجة لسلوب التاويم م

 درجة 40 ااتبار نرائي 1

 درجة 30 ااتبار دورء لو  2

 درجة 30 ااتبار دورء  اني 3

 درجة 100 المجموع


