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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 العربية السعوديةالمملكة 
 

 

 االختبارات واملقاييس الرتبويةمقرر وصيف ت
   جامعة أم القرى :المؤسسة

 كلية التربية/قسم علم النفس: الكلية/القسم 

 أ(التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 034اسم ورمز المقرر الدراسي: االختبارات والمقاييس التربوية/ .1
 عدد الساعات المعتمدة: ساعتان .2
 البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  .3

 برنامج اإلعداد التربوى فى مرحلة البكالوريوس  -       

 منى ربيع الطنطاوى 4اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي: د .0
 السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  .5
 لهذا المقرر)إن وجدت(: ال يوجدالمتطلبات السابقة  .6
7.  
 المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد .8

 
 موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية: كلية التربية  .9

 

  ب( األهداف:

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر: -1
 دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادرا على أن :بعد االنتهاء من 

 4يعرف المفاهيم األساسية المرتبطة بالقياس والتقويم النفسى والتربوى -
 4يميز بين القياس والتقييم والتقويم -
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 4يستنتج الهدف من تشخيص السلوك البشرى)أسس الفروق الفردية( -
 4يعدد استخدامات ووظائف االختبارات والمقاييس -
 4يحسب صدق وثبات اختبار من إعداده -
 4يميز بين أنواع االختبارات التحصيلية -
 4يعد اختبار تحصيلى فى وحدة دراسية محددة -
 4يحسب معايير االختبار التحصيلى باستخدام نوعين من المعايير -
 4يصف درجات الطالب على االختبار من خالل التحليل اإلحصائى للبيانات -

 
 المقرر الدراسي .  طوير وتحسين خطط يتم تنفيذها لت -2

 إدراج المادة العلمية على الموقع االلكترونى الخاص بالجامعة ليصبح لدى الطالبات البيئة  -    
 4الخصبة للتعلم الذاتى      
 استخدام أساليب العرض الفعال فى عرض المادة التعليمية لتبسيط المادة العلمية, وتنمية    -        

 4مهارات الطالب على استخدام التقنيات الحديثة       
 

 :توصيف المقرر الدراسي ج( 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

عملي/ميداني/       المختبر مادة  الدرس: المحاضرة:
 تدريبي

 أخرى:

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي -3
 أن يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع(: 
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 تطوير نتائج التعلم في  مختلف مجاالت التعلم :  -0
 

                                                                                                                                                                                                                                                المعارف:                                                                                                                      . أ

 توصيف للمعارف المراد اكتسابها: -1
 المعارف التى يسعى المقرر الدراسى إلى تنميتها بعد االنتهاء من دراسته:

  4س والتقويم التربوى اإللمام بالمفاهيم والتكوينات األساسية للقيا -
التعرف على المفاهيم واألسس العلمية لالختبارات والمقاييس التربوية واستخدامها فى  -

 القياس والتقويم التربوى
 بيان عالقة االختبارات التحصيلية باألهداف التربوية   -
 التمييز بين أشكال االختبارات المدرسية   -
معرفة اإلرشادات المساعدة على -تحديد إيجابيات وسلبيات أشكال االختبارات المدرسية  -

 تحسين بناء أسئلة االختبارات التحصيلية 
  4بيان أهمية الخصائص الالزمة لالختبارات التحصيلية الجيدة  -
 التعرف على معايير جودة االختبار التحصيلى  )الصدق والثبات والموضوعية ( -
 4ة تمييز األسئلة والمفردات الناجحة لالختبارمعرفة كيفي -
 4معرفة كيفية تمييز البدائل الناجحة ألسئلة اختبار االختيار من متعدد -

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف: -2
 المحاضرة  -     
 4الحوار والمناقشة وطرح األسئلة  -     
 التعلم التعاونى -     

 طرق تقويم المعارف المكتسبة:-3
 4%14االختبارات الشفهية  -     
 4%14أعمال جماعية -     
 % من درجة التقويم النهائى 14االختبارات التحريرية وتتمثل فى اختبارين دوريين بنسبة  -     

 وتشمل هذه  4% من درجة التقويم النهائى54وذلك لكل اختبار, واختبار نهائى بنسبة         
 4االختبارات أسئلة موضوعية وأسئلة مقالية        

 المهارات اإلدراكية:  . ب
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  للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها:توصيف -1
 بانتهاء دراسة هذا المقرر يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على :

 4العالقة بين القياس والتقييم والتقويماستنتاج  -        
 4إدراك عالقة االختبارات التحصيلية باألهداف التربوية -       
تقييم اختبار يقوم بتطبيقه فى ضوء خصائصه السيكومترية من صدق وثبات  -       

 وموضوعية    
  4ومعايير          

 4طالب على االختبار والحكم على مستواه باستخدام جداول المعاييرتفسير درجة ال -      
 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات: -2

 4ضرةالمحا -     
الحوار وطرح األسئلة والمناقشة وفيها يتم الحوار بين مدرس المادة والطالب للوصول  -     

 4استنتاجات وتفسيرات منطقية  إلى
 4الواجبات المنزلية -     

 طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب:  -3
 4االختبارات الشفوية -     
 4تقييم الواجبات المنزلية -     
 4متابعة الطالب أثناء تأدية األعمال المكلفين بها -     

 ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية: 

 وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:-1
 بانتهاء دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادرا على:

 4والتعبير عن الرأى أما الزمالءالمناقشة والحوار  -
 4المشاركة مع فريق العمل لتنفيذ المهام الجماعية المكلفين بها -
 4قيادة فريق العمل  -
 4العرض الفعال للموضوع الذى يقدمه والدفاع عنه -
   4تحمل المسئولية البحث عن معلومات جديدة من قواعد البيانات المختلفة -    

 
 ستخدمة في تطوير هذه المهارات:استراتيجيات التعليم الم-2

 4الحوار والمناقشة من خالل طرح األسئلة وذلك أثناء تقديم العروض المختلفة -      
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  4التعليم الذاتى -      
 4التعلم الجماعى -      

 
 طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب:-3

 4االختبارات الشفهية بهدف تقييم المشاركة والتفاعل الصفى -      
 4األعمال والواجبات المنزلية -      
 4مالحظة الطالب فى قاعة الدراسة -      
 4تقييم عرض الطالب للموضوع المكلف به -      
 4مالحظة الطالب أثناء العمل الجماعى -      

 لومات، والمهارات العددية:  د. مهارات التواصل، وتقنية المع

 توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:-1
 بانتهاء دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادرا على:

 4استخدام الحاسب اآللى وشبكة المعلومات فى التواصل والبحث عن المعلومات -
 4عن مراجع إضافية  االطالعاستخدام المكتبة فى البحث و  -
 4التواصل المستمر مع أستاذ المادة لتلقى التغذية المرتدة عما يقوم به من أعمال  -
  4تبويب وتنظيم الدرجات فى جداول تكرارية وعمل رسوم بيانية لها -
 4التحليل الكمى للبيانات التى حصل عليها من تطبيق االختبار التحصيلى    -    
 المهارات: استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك-2

 4استالم الواجبات عبر البريد االلكتروني -    
 4تقييم الواجبات الفردية -    
    4تقييم الواجبات الجماعية -    
 طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:-3

 4تقييم الواجبات الفردية -     
 4تقييم الواجبات الجماعية -     
 4لواجبات عبر البريد االلكترونىاستالم ا -     

 هـ. المهارات الحركية النفسية )إن وجدت(:

 توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:-1
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 بناء جدول المواصفات. -
 بناء اختبار تحصيلي متوازن.  -
 

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:-2
 4المحاضرة -     
 التعلم الذاتى بتكليف كل طالب بتصميم اختبار تحصيلى فى وحدة دراسية محددة وحساب    -       

 4صدقه وثباته       
 4مناقشة إنتاجات الطالب -     
 4على كتب ومراجع إضافية االطالع -      

 طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب:-3
 4األعمال الفردية  تقييم -    
 4المتابعة والتغذية الراجعة المستمرة -      

 

 . جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:5

مهمة التقويم )كتابة مقال, اختبار, مشروع  التقويم
 جماعي, اختبار نهائي...الخ(

نسبته من  األسبوع المحدد له
 التقويم النهائي

 %14 الفصلعلى مدار  واجبات فردية 1

 %14 على مدار الفصل واجبات جماعية 2

 %14 على مدار الفصل اختبارات شفوية 3

 %14 األسبوع الرابع 1اختبار دورى  0

 %14 األسبوع الثامن 2اختبار دورى  5

نهاية الفصل  االختبار النهائى 6
 الدراسى

54% 
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 د. الدعم الطالبي:

 تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب: -1

 4ساعات أسبوعيا 6الساعات المكتبية بواقع  -     

 4التواصل مع الطالبات عبر البريد االلكترونى والمنتديات -     

 هـ . مصادر التعلم:

 الكتب المقررة المطلوبة: ال يوجد-1
 المراجع الرئيسية:-2
, االسدددكندرية, مصدددر: 1(: التقدددويم والقيددداس النفسدددي والتربدددوي, ط1999أحمدددد محمدددد الطبيدددب) -

 المكتب 
 4الجامعي الحديث   
(القياس والتقويم لماذا وكيف , معهد الدراسات والبحوث التربوية, 2440أمانى سعيدة أبو زيد ) -

 جامعة    
 4القاهرة      

, الكويددت :دار القلددم 1(: قيدداس وتقددويم التحصدديل الدراسددي, ط1987رجدداء محمددود أبددو عددالم) -
 للنشر و     

 الطباعة.   
(:التقويم التربوى وقياس الشخصية,الدوحة,قطر:مطابع 2446محمود أحمد عمر وآخرون)-

 الدوحة الحديثة       

 قارير,...الخ( :الكتب و المراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية, الت 
, عمددددان, األردن :دار األندددددلس للنشددددر 1(:, القيدددداس والتقددددويم, ط1998محمددددود محمددددد  ددددانم) -

 والتوزيع.
, عمددان, 1(: القيدداس والتقددويم فددي التربيددة وعلددم الددنفس, ط2442مددروان أبددو حددويج وآخددرون ) -

 األردن : 
 الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع.    
, عمدددددان, األردن:دار 1(:أساسددددديات القيددددداس فدددددي العلدددددوم السدددددلوكية, ط2440موسدددددى النبهدددددان) -

 4الشروق للنشر
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مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة, والمعايير -5
 /اللوائح التنظيمية الفنية: ال يوجد

 و . المرافق الالزمة:

 المباني )قاعات المحاضرات, المختبرات,...الخ(:-1
طالبة  24ومريحة لكل من مدرس المادة والطالبات , وتتسع لد  توفير قاعات تدريس مجهزة -

 4على األكثر

 مصادر الحاسب اآللي: -2
 تزويد قاعة المحاضرات بحاسب آلى خاصة مع طالب الدراسات العليا لتقديم   -   

  4عروض الطالب     
 4شاشة عرض -   
 4فارة السلكية -   

لى تجهيزات مخبرية خاصة, أذكرها, أو أرفق قائمة مصادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة إ-3
 بها(:

  4سبورة ضوئية -     

 4أقالم ملونة -    

 

http://www.qca.org.uk/
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 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :-1
إكمال استمارة استبيان سرى لتقييم فاعلية تدريس المقرر تعبأ الكترونيا على موقع  -     

 4الجامعة
عقد لقاءات بين مدرس المقرر وعدد من الطالب لالستماع إلى مالحظاتهم وتقييماتهم  -     

  4لفاعلية التدريس
  4يسإعطاء فرص للطالب لتقديم مقترحاتهم حول زيادة فاعلية التدر  -    
 استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم :-2

 4استخدام بطاقة مالحظة تعبأ من قبل الطالب لتقييم التدريس  -    
 4التقويم المستقل للمعايير التى حققها الطالب -    
  4متابعة رئيس القسم ووكالؤه ألداء عضو هيئة التدريس -    
  4التوصيات والمالحظات المستقلة للمهام والواجبات التى يقوم بها كل طالب -    
 عمليات تطوير التدريس :-3
حضور ورش العمل التى تقام حول طرق واستراتيجيات التدريس الفعال وكذلك االتجاهات  -   

 4فى التقويم التربوى الحديثة
 4جى للمقرراألخذ بتوصيات المراجع الداخلى والمراجع الخار 

 4مراجعة استراتيجيات التدريس الحديثة والموصى بها -    
 عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب :-0

ئية وعينة من مراجعة عينة من أوراق إجابات الطالب على االختبارات الدورية والنها -       
 4بالقسم من ذوى التخصصاألعمال التى قاموا بها من قبل أعضاء آخرين الواجبات و 

االستعانة بمراجع من كلية أخرى للمراجعة والتدقيق فى تصحيح عينة من االختبارات  -     
 4وأعمال الطالب

 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها: -5
 4مراجعة توصيف المقرر بشكل دورى وتحديثه 
  تحديث مصادر التعلم المستخدمة فى تدريس المقرر للتأكد من مواكبة التطورات 
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 4المستجدة فى المجال 
 4على توصيف مقررات مشابهة فى جامعات أخرى االطالع  
 4على الكتب واألبحاث الجديدة فى موضوعات المقرر االطالع 
 4استطالع آراء الطالب حول المقرر 
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 العربية السعوديةالمملكة 
 

 

 رشادلتوجيه واالامقرر توصيف 
 كلية التربية  -جامعة أم القرى :المؤسسة

 : التربية , قسم علم نفس الكلية/القسم

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه:  . أ

 444التوجيه والرشاد      رقم المقرر:  اسم ورمز المقرر الدراسي

 ساعتين نظري( 2) عدد الساعات المعتمدة: .14
 علم النفس  : ضمنه المقرر الدراسيالبرنامج أو البرامج الذي يقدم  .11

 

 : اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر الدراسي .12

 

 البكالوريوس السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه  المقرر الدراسي:

 ال يوجد المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(: .13

 

 ال يوجدالمتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت( :  .10
 : داخل المبنى الرئيسي بالجامعة. موقع تقديم المقرر .15

 

  : ب األهداف

 وصف موجز الهم مخرجات التعليم الملتحق بهذا المقرر:  .1

مساعدة الطالب في التعرف على مفهوم التوجيه واإلرشاد وعالقته بالصحة النفسية  -



 علم النفستوصيف مقررات قسم  -كلية التربية  –جامعة ام القرى 
 

 

13 
 

فلسفته السليمة ، والعلوم األخرى، ومسلمات التوجيه واإلرشاد ومبادئه وأسس 
شكاله، وأوجه االتفاق واالختالف بين اإلرشاد والتوجيه والعالج النفسي،  وأهدافه وا 

 وأن يتعرف على سيكولوجية التوافق النفسي واالجتماعي.

  . الخطط التي يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر الدراسي:2

 

 .االستفادة من مواقع االنترنت المرتبطة بموضوعات المقرر 

 أسلوب العرض  التدريس باستخدامPowerPoint . 

 .تحديث محتوى المقرر بناء على التطورات الحديثة في المجال 

 .تحديث مصادر التعلم للمقرر باستخدام شبكة االنترنت 

 .العمل على تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس مع الجامعات العربية و العالمية 

 علومات أو مراجع اإلنترنت, والتغييرات في  المحتوى كنتيجة االستخدام المتزايد لتقنية الم
 لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.

  .تطبيق مهارات التفكير اإلبداعي في حل المشكالت 

 4التعرف على الحلول والتجارب لدى اآلخرين عن طريق البحث في الشبكة العنكبوتية 

 على االنترنت. التعرف على المكتبات ومصادر المعلومات المتاحة 

 ج توصيف المقرر الدراسي :
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها .1

 

عدد  قائمة الموضوعات
األسابي
 ع

ساعات 
 التدريس

التعريف بمحتوى المقرر وطبيعته )توصيف المقرر( والتكليفات 
 والنشاطات المطلوبة وأساليب التقويم .

1 2 

: مفهوم التوجيه اإلرشاد  أوالً : المدخل إلى التوجيه اإلرشاد النفسي
النفسي، وعالقة التوجيه واإلرشاد النفسي بالصحة النفسية، والعلوم 

 األخرى.

2 0 
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أوجــه االتفــاق واالخــتالف بــين التوجيــه واإلرشــاد النفســي، والعــالج 
 .النفسي

1 2 

, وأهدافده. ودوره فدي تحقيدق ثانيا: الحاجة للتوجيه واإلرشااد النفساي
 واالجتماعي للفرد.التوافق النفسي 

2 0 

, وماضدددي اإلرشددداد ثالثاااا: منااااتر واساااتراتيجيا  التوجياااه النفساااي
 وحاضره.

2 0 

: األسس  رابعا: أسس ومسلما  ومبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي
العامةةة، األسةةس الفلسةةفية، واألسةةس النفسةةية وااجتماعيةةة والتربويةةة، 

 والعصبية والفسيولوجية.
3 6 

العالقدددددة اإلرشدددددادية , الجدددددو  اإلرشااااااد النفساااااي:خامساااااا:  ملياااااة 
اإلرشادي, تحديد األهداف, جمع المعلومات, أسلوب حل المشكالت, 

 التقييم واإلنهاء والمتابعة.            
2 0 

والدور الذي يقدوم بده فدي  سادسا: سما  المرشد النفسي وخصائصه
 العملية اإلرشادية

2 0 

 

 عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: مكونات  المقرر الدراسي )إجمالي .2

 المحاضرة

 محاضرة 15

 مادة الدرس

 نظري

 المختبر
 

 ـ

عملي/ميداني/ 
 تدريبي
 

 ـ

 

 أخرى

 

 ساعة مكتبية 01

 

ســاعات دراســة خاصــة إضافية/ســاعات الــتعلم المتوقــع أن يســتوفيها الطالــب أســبوعيا .  .3
 )ينبغي أن يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع(: 

كتبيددددة ) موضدددحة فيمددددا بعدددد(, وتكددددون فدددي مكتبددددي ويمكدددن عمددددل لمت الساعاوهدددى متمثلددددة فدددي ا 
 4ي وقت الساعات المكتبيةء  ير مفهوم فزجتوضيح أي لمحاضرات زائدة 
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لكل مجال من المجاالت الموضحة فيما تطوير نتائج التعلم في  مختلف مجاالت التعلم . 0
 يلي: 

  

 التي صمم المقرر من أجل تطويرها.  للمعرفة أو المهارات  ( ملخص موجز1) 

 المهارات.( وصف الستراتيجيات التعلم المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة أو 2) 

 ( طرق تقييم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعلم في المجال المعني.3) 

 المعارف :
 

 توصيف للمعارف المراد اكتسابها في المقرر:  - أ

أن يتعرف الطالب علي مفهوم التوجيه واإلرشاد النفسي وعالقته بالصحة النفسية  -

 والعلوم األخرى.

أوجه االتفاق واالختالف بني التوجيه واإلرشاد النفسي، والعالج أن يتعرف الطالب علي  -

 النفسي.

أن يستطيع الطالب معرفة احلاجة للتوجيه واإلرشاد النفسي، وأهدافه، ودوره يف حتقيق  -

 التوافق النفسي واالجتماعي للفرد.

 أن يتعرف الطالب مناهج واسرتاتيجيات التوجيه النفسي، وماضي اإلرشاد وحاضره. -

 يفهم الدارس  عملية اإلرشاد النفسي.أن  -

 أن يتعرف الدارس أسس ومسلمات ومبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي -

أن يتعرف الدارس علي مسات املرشد النفسي وخصائصه ويفهم الدور الذي يقوم به يف  -

 .العملية اإلرشادية
 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف: . ب

  الدراسية.المحاضرات 

 .البحث واالستقصاء 

 .التعلم التعاوني 

 .المناقشة والحوار 

 .التعليم المصغر كإعداد المحاضرات واإللقاء لها 

 .القيام بعمل واجبات وتكليفات منزلية وحلقات للمناقشة 
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 المفاهيم لبعض مفاهيم المقرر. خرائط 

  . تقديم أمثلة عملية من الواقع؛ كنماذج لتنمية 

 تمرة بين أهداف المحاضرة ومحتواها.الربط بصورة مس 

  إثددددارة الفضددددول لدراسددددة محتددددوى المقددددرر كعددددرض بعددددض مددددن النمدددداذج أو المشددددكالت أو
 المواقف فيما يخص المقرر.

 .استخدام أسلوب العصف الذهني 

  اسددتخدام بعددض الوسددائل التعليميددة والتقنيددات الحديثددة مثددل برنددامج العددروض وpower 

point Data show 

  علدى مدا يسدتجد مدن معلومدات حديثدة  لالطدالعتكليف الطالب باستخدام شبكة االنترندت
 حول موضوعات المقرر لمناقشته.

 طرق تقويم المعارف المكتسبة: . ج

 1املناقشات واملشاركات الفاعلة والنقاش اجلاد يف ا حملاضرات  -أوراق العمل     ب -أ       

 1البحوث والتقارير عن بعض موضوعات املقرر -د   1واجبات العروض اجلماعية –ج       

 1االختبارات الدورية والفصلية التحريرية-هـ      

  :مناقشات الطلبة والتعرف على أفكارهم، المشاركة أثناء المحاضراتالمستوى الشفوي ،
 عمل الطالب الجماعي التعاوني.

  :االختبارات المرحلية والنهائية.المستوى التحريري 

 .المستوى التطبيقي: البحوث، أوراق العمل، النماذج واألمثلة العملية 

 .المالحظة: مالحظة أداء الطالبة في القاعة الدراسية 

 األكثر واقعية وفاعلية:  التقييم وأدواته استراتيجيات

 التقييم: استراتيجياتأوالً: 

التعلم  -تكوين جمموعات عمل صغرية –اقشة واحلوار أسلوب املن –أسلوب احملاضرة   -

أنشطة مجاعية لتطبيق األسس  النظرية  –عرض صور وأفالم جللسات ارشاد مجاعي  –التعاوني 

 1ورش عمل تطبيقية –للمقرر يف جلسات تطبيقية 

 Performance Based Assessment التقييم المعتمد على األداء استراتيجية
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 القلم والورق استراتيجية  Pencil and Paper  

 المالحظة استراتيجية  Observation  

 التواصل استراتيجية  Communication  

 مراجعة الذات استراتيجية  Reflection  

 

 ثانيا  : أدوات التقييم:
 قوائم الرصد     Check List 

 سلم التقدير          Rating Scale 

 سلم التقدير اللفظي         Rubric 

  السدددجل القصصدددي )سدددجل عضدددو هيئدددة
 التدريس(

       Anecdotal Record 

 دراسة الحالة Case Study 

 

 المهارات المعرفية ) اإلدراكية(

    توصيف للمهارات المعرفية المراد تنميتها: . أ
 مهارة إجراء البحوث واستخالص النتائج. -

 التحضير لبعض الموضوعات المقررة. مهارة -

مهددارة اسددتخدام الحاسددب اآللددي وشددبكة االنترنددت فددي البحددث عددن بعددض الموضددوعات  -
 المرتبطة بالموضوع.

نتداج أنشدطة التربيدة  - الربط بين المعرفة المكتسبة والتطبيق العملي من خالل تصميم وا 
 الحركية لدى الطفل.
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 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات المعرفية:  . ب

طرح بعض املشكالت الواقعية  –التعلم الذاتي  –العصف الذهين  –واحلوار واملناقشة احملاضرة 

من امليدان أثناء احملاضرة واليت تتطلب من الطالب ادراك أبعادها وجوانبها وكيفية التعامل 

معها إرشاديا ومدي صالحية تناوهلا من خالل اإلرشاد اجلماعي وإدراك جوانب اخلطورة علي 

 1ية واجلسمية والعقلية هلذه املشكالت واقرتاح حلول هلا الصحة النفس

 .البحث واالستقصاء 

 .أسلوب حل المشكالت 

 .مجموعات النقاش الصغيرة 

 .التغذية الراجعة 

 ج. طرق تقويم المهارات المعرفية لدى الطالب: 

تتضمن االختبارات الدورية والنصفية والنهائية  جمموعة من االسئلة اليت تقيس )  -       

أذكر السبب( حيت ميكن التأكد من تقييم هذه  –علل  –االستنتاج  -التحليل –االدراك 

 1اجلوانب االدراكية

 مناقشات الطالب وأفكاره, عمل الطالب الجماعي التعاوني. المستوى الشفوي: -

 االختبارات المرحلية والنهائية.  المستوى التحريري: -

 مشاريع بحثية, الدراسات, النماذج واألمثلة للذكاءات المتعددة. المستوى التطبيقي: -

 مالحظة أداء الطالب في القاعة الدراسية. لمالحظة:ا  -

  تقيم األبحاث الفردية.تقيم الواجبات والمناقشات، و -

  وتحمل المسؤولية:مهارات التعامل مع اآلخرين 

 توصيف لمهارات التعامل مع اآلخرين وتحمل المسؤولية المراد تنميتهما: . أ

 4تكليف الطالب بواجبات جماعية -

 تنمية القدرة على العمل الجماعي والتعاوني. -

 تطبيق مبادئ العالقات اإلنسانية مع اآلخرين. -

 تنمية القدرة على مهارة التعلم الذاتي. -

 والمحافظة على نجاح المهمة . إدارة فريق العملتنمية القدرة على  -
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 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات والقدرات:  . ب

 تقسيم الطالب إلي جمموعات صغرية والعمل معها من خالل ورش العمل. -

 املناقشات اجلماعية والفردية مع الطالب للتأكد من حتملهم  املسؤولية.-ب -

يضع الطالب نفسه موضع اآلخر صاحب املشكلة أو الرأي املختلف  لعب األدوار بأن -ج -

 1وردود األفعال وانعكاساتها املختلفة لديهم

 

 التعليم الفعال. ةاستراتيجي -

 التعليم التعاوني. ةاستراتيجي -

 4التعليم بالنشاط والمشاركة استراتيجية -

 4ويةالعصف الذهني إليجاد الحلول المناسبة للمشكالت الترب استراتيجية -
 البحث واالستقصاء بالبحث في أوعية المعلومات. استراتيجية -

 طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب: . ج

 
تقييم قدرة الطالب على االستنتاج والتحليل من خالل اإلعمال واألنشطة المختلفة  -

 .باإلضافة إلى البحوث الفردية والجماعية

 .آداب الحوار والنقاش الجماعي ةاستراتيجي -

 المشاركة في صنع القرار والنتائج. -

 تقبل النقد والتوجيه من اآلخرين. -

 البحث عن الحلول من مصادر خارجية. -

 التواصل مع مراكز البحث وأهل الخبرة وتبادل اآلراء. -

رة تطبيق مهارات االتصال في الحلول المستقبلية عن طريق استشارة أصحاب الخب -
 والرؤى.

 :مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية 

 توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال: . أ

 إتقان آداب الحوار والنقاش وتباد اآلراء. -

 إتقان مهارات حل المشكالت. -

 4إتقان مهارات البحث في أوعية المعلومات -
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 المعلوماتية.إتقان مهارات التعامل مع التقنية  -

 4إتقان أساليب االتصال بمراكز البحث والمسئولين للحصول على المعلومات -

 تشجيع الطالب على استخدام الحاسب اآللي . -

 تحفيز الطالب  على المشاركة في المنتديات الخاصة بالمادة لتبادل المعلومات. -

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات: . ب

 استخدامها مع         .التطبيق العملي ألنشطة         , وتحديد طرق وأساليب  -

    استخدام الحاسب اآللي في البرامج المعدة لذلك.  -

 طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب: . ج

 

  مواقف تدريبية يطلب من الطالب إعدادها وعرضها, عن طريق جمع المعلومات
 .التقنية واالتصال المتوفرة بالجامعةباستخدام 

 .قدرة الطالب على العمل الجماعي 

 

 

 تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم للطالب خالل الفصل الدراسي

رقم 
التقوي
 م

 طبيعة مهمة التقويم 

)كتابة مقال، اختبار، مشروع جماعي، اختبار 
 نهائي...الخ(

األسبوع 
 المحدد له

نسبته من 
التقويم 
 النهائي

1 

 

تحضددددددير الدددددددرس والمناقشددددددة ومشدددددداركة خددددددالل الفصددددددل 
 الدراسي.

خالل 
الفصل 
 الدراسي

 درجات 3

3 

 

نتاج وتنفيذ أنشطة تصميم و  التطبيق العملي : خالل  ا 
الفصل 
 الدراسي

 درجات7

5 

 

 درجات 5  السادس كتابة البحث, ومناقشته.
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6 

 

 يعقد اختباران فصلين: 

تسدددتند االختبدددارات إلدددي النظدددام المقدددالي, فدددي  دوري أول:
 االختبار الدوري األول.

 15 الرابع

6 

 

ـــــاني: تسدددددتند االختبدددددارات إلدددددي النظدددددام المقدددددالي  دوري ث
 والموضوعي في االختبار الدوري الثاني.

 24 التاسع

6 

 

: ويستند االختبدار إلدى النظدام الموضدوعي اختبار نهائي
االختبدار الموضدوعي مدن في االختبار النهائي, ويتكدون 

نمطددددين مددددن األسددددئلة همددددا) صددددح وخطددددأ, اختيددددار مددددن 
 متعدد(.

د  54 نهاية الفصل
54
% 

 د. الدعم الطالبي:

 تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب :

 وسائل االتصال

 بالدكتور

البريد 
  اإللكتروني

 055349 الجوال

 ساعات(وفقا للجدول ) مثال (6)الساعات المكتبية 

 
 

 

 

 

 

 د التواجد لتقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب خالل الفترة المحددة لذلك.

 د وضع جدولي في متناول الطالب.

 د إعطاء اإليميل الخاص بي للطالب للتواصل معهم.

 االلكتروني على الجامعة.د التواصل من خالل الموقع  

 (6ـ5) السبت

 (2ـ1) االثنين

 (6ـ5) الثالثاء
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 هـ. مصادر التعلم:

  الكتب المقررة المطلوبة: .1

 المراجع الرئيسة : .2

( نظريات االرشاد والعالج النفسي، دارغريب للطباعة 1991،محمد محروس )الشناوي-
 والنشر والتوزيع،القاهرة

( االرشاد والعالج النفسي بين النظرية والتطبيق ، ترجمة طالب 1145كوري،جيراد )-2
 خفاجي ،مكتبة الفيصلية،مكة المكرمة ،المملكة العربية السعودية 

 ( العملية االرشادية، دار الكتاب الحديثة: القاهرة1991سعفان،محمد ابراهيم)-3

رجمة فيصل محمد الزراد،الرياض، دار ( تعديل السلوك البشري .ت1992بيتش هارولد ) -1
 المريخ للنشر

للطباعة  دار الفكر( نظريات االرشاد والعالج النفسي ، 1991الزيود ،نادر فهمي ) -5
 والنشر والتوزيع،عمان،االردن 

، دار الفكر  والتربويين(الدليل العلمي للمرشدين النفسيين 1111الزيود ، نادر فهمي )-6
 يع،عمان،االردن للطباعة والنشروالتوز 

ط  1(. العالج النفسي اجلماعي لألطفال باستخدام اللعب0891عبد الفتاح ،كاميليا )-  

 1مكتبة النهضة املصرية 1القاهرة1(2)

جامعة  1ترمجة ناصر إبراهيم احملارب 1ممارسة العالج اجلمعي1( 0881ه،)1فريدمان ، وليم  -  

 1امللك سعود ،الرياض قسم علم النفس 

االرشاد النفسي املصغر للتعامل مع املشكالت  1( 2111زهران ،حممد حامد عبد السالم )-  

 1مكتبة عامل الكتب1القاهرة  1الدراسية

( : اإلرشاد النفسي .النظرية . التطبيق . التكنولوجيا. . عمان 2112حسني ،طه عبد العظيم ) -  

 : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع
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 1دار املسرية1عمان 1مبادئ التوجيه واالرشاد النفسي 1( 2111ي )ملحم ،سام -

- Patterson ,C.H.(1986) Theories of counseling and 

psychotherapy,4 ed.N.Y;Harper& Row                                            

                                                       

- Ellis , A.(1990)A Rational and Irrational Beliefs in Counseling 

Psychology.Journal of Rational Emotive and CognitiveBehavior 

Therapy,8,3.                                                               

 

 

 المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ .3

 :www.apa.org  // http 1اجلمعية االمريكية لعلم النفس -    

 www.bps.org.uk //http: 1اجلمعية الربيطانية لعلم النفس -   

  :www.am.org/iupsys //httpاالحتاد الدولي لعلم النفس-   

theory.php?t_id=119-shrink.com/counselinghttp://www.my  

http://www.businessballs.com/transact.htm 

 

 1مركز االرشاد النفسي جبامعة عني مشس -    

     1مركز االرشاد النفسي جبامعة حلوان -      

 وأجنبية في علم .دوريات ومجالت عربية 

 د عرض شرائح تعليمية.

 د البحث في المواقع العلمية على شبكة االنترنيت.

http://www.myshrink.com/counseling-theory.php?t_id=119
http://www.myshrink.com/counseling-theory.php?t_id=119
http://www.businessballs.com/transact.htm
http://www.businessballs.com/transact.htm
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 د المكتبة الداخلية بالكلية والمركزية الخاصة بالجامعة.

حياء التراث اإلسالمي.  د شبكة قواعد المعلومات المتوفرة بمعهد البحوث العلمية وا 

بحددث مددن خددالل الكلمددات المفتاحيددة للمقددرر, ويتددرك الفرصددة للطددالب بالدددخول علددى مواقددع ال
حتى تنمى لديهم مهارات التعامل مع شبكات االنترنيت, وتتكون لدى الطالب الدافعية وحدب 

 التعرف على مواقع أكثر. 

 

 المرافق الالزمة: . و

 متطلبات  المقرر الدراسي  بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات :  

 المحاضرات، المختبرات،...الخ(..المباني )قاعات 1

 معمل علم النفس –غرفة اإلرشاد النفسي  –حجرات احملاضرات - 

 = مقعد 34عدد المقاعد 

 المختلفة. قاعات حديثة مزودة بتقنيات التعلم وأجهزة العرض 

  أجهزة الكمبيوتر: عدد أجهزة الكمبيوتر بملحقاته 

 .مصادر الحاسب اآللي:2

 .باإلنترنيتيجب أن تتوافر في قاعات المحاضرات أجهزة الكمبيوتر متصلة ـ 

 

 .مصادر أخرى :3

 د قاعات دراسية مجهزة بوسائل التقنية الحديثة لعرض ما يتم تجهيزه وتصميمه من معلومات. 

 

 

 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره : . ز
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 الطالب بخصوص فعالية التدريس :استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من   . أ
يتيح أستاذ املادة للطالب مراجعة نتيجة أداؤه اذا كان غري مقتنعا بالدرجة اليت حصل عليها  -

 1يف املقرر ووقوفه علي جوانب القوة والضعف يف ادئه

 4تحليل نتائج الطالب في المقرر 

 تقويم مفردات المقرر عن طريق تحليل مهارات اإلتقان لدى الطالب 

  .مناقشة أبحاث الطالب مع بعض أعضاء القسم وتقويمها 

 استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم:  . ب
 .نموذج تقييم مقرر دراسي 

 .تقارير الكفاية السنوية التي تعدها اإلدارة بالقسم 

  المشكالت و مناقشة أبحاث طالب المادة ومدى إتقانهم لمهارات البحث, وخطوات حل
 كتابة البحث, مع بعض أعضاء القسم.

 استبانة تقويم الطالب لعضو هيئة التدريس. 

 .تقارير الكفاية السنوية التي تعدها اإلدارة بالقسم 

 ج. عمليات تطوير التدريس:

 4تفصيلية للمقرر وعرضها علي الطالب منذ المحاضرة األولي وضع خطة  - -
 4مطلوب تطبيقه في المقرر الدراسييستوعب الطالب أسلوب التعلم ال - -
  4وجود أساليب حديثة وجديدة وجذابة مثل لعب الدور والعصف الذهني والسيكودراما - -
 تطبيق التقنيات الحديثة في التعلم. -

 أن يتقبل الطالب أسلوب التعلم الذاتي. -

 تطبيق التعلم االلكتروني. -

طالددب مهاراتهددا أو لددم تكتمددل تغييددر طرائددق التدددريس فددي بعددض المواضدديع التددي لددم يددتقن ال -
 فيها الجوانب المعرفية.

 زيادة األنشطة في بعض مفردات المادة. -

 إضافة بعض التكليفات المنزلية للطالب -

 التدريب المستمر لعضو هيئة التدريس. -

 توفير األدوات الحديثة الالزمة للتعلم . -

 تطبيق وسائل التعلم االكتروني . -

 الداخلية والخارجية لتقديم بعض مفردات المقررات كأعضاء زائرين. تبادل الخبرات  -
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 د. عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب: 

 .األوراق التي تم تصحيحها من قبل أستاذ المادةعينة من أعمال مراجعة  -

القيددام مددن قبددل أسددتاذ المقددرر بتبددادل تصددحيح عينددة مددن الواجبددات أو االختبددارات بصددفة  -
 4عضو هيئة تدريس آخر لنفس المقرر في مؤسسة تعليمية أخرى  مع   ريةدو 

فحص الدرجات واالختبارات النصفية والنهائية من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من  -

 أعمال الطالب

 هـ .إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: 

للمقرر من المصادر األساسية في علم النفس من خالل احلصول علي املعلومات احلديثة  -
 4الروابط المباشرة للمواقع

 4تبادل الخبرات مع أساتذة زائرين متخصصين في نفس المجال -

 4التشاور مع زمالء التخصص فيما يستجد من تطوير وتحسين للمقرر الدراسي كل عام -

 1بيقية للمقرر مع زمالء التخصصانب التطاالتفاق علي االنشطة والجو  -

االجتماع الدوري ألعضاء هيئدة التددريس المقدرر للوقدوف علدى نقداط الضدعف ومعالجتهدا  -
 ونقاط القوة وتعزيزها.

المسددتمر علددى مواقددع خاصددة بددالمقرر للتعددرف علددى كددل مددا هددو جديددد فددي هددذا  االطددالع -
 المجال.

أخددددذ آراء الطددددالب حددددول المقددددرر مددددن خددددالل اسددددتبيانات تعكددددس وجهددددات النظددددر حددددول   -
 موضوعات المقرر وطريقة التدريس.

 تقييم مقرر دراسي.  -

 مراجعة الخطط الدراسية.  -

 تطوير الخطط الدراسية في ضوء التوجهات المعاصرة وحاجات المجتمع.  -

 جال المقرر.مواكبة التطورات في طبيعة العمل والتطّور المهني في م  -

 التوازن ما بين المواضيع النظرية والتطبيقات العملية.  -

 تبادل الخبرات واآلراء بين أعضاء هيئة التدريس في هذا المجال. -

 .تطوير اإلمكانيات البشرية )اإلبداع التقني(  -

 ربط المقرر بمفهوم الجودة واالعتماد األكاديمي المحلي والدولي.  -
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 في البحث ومصادر المعرفة. االهتمام بالجوانب التقنية -

 4متابعة الجديد في طرائق التدريس الفعال واستخدمها مع طالب المقرر -

 االستفادة من دورات التطوير الجامعي و تفعيلها في األداء التعليم. -

 متابعة الجديد في استراتيجيات التفكير والبحث العلمي في مجال المادة. -
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 العربية السعوديةالمملكة 
 

 

 الصحة النفسيةمقرر توصيف 
 مية: جامعة أم القرىاملؤسسة التعلي

 الكلية/الرتبية                                القسم/ علم النفس

 أ ( حتديد املقرر واملعلومات العامة 

 س  (202اسم املقرر و رمزه:الصحة النفسية املدرسية)   –0

 الساعات املعتمدة: ساعتان  –2

 ضمنها: مرحلة دبلوم التوجيه و اإلرشاد النفسالربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر  –3

 اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس  املقرر: د.هشام حممد إبراهيم خميمر -4

 املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذه املقرر فيه: الفصل األول من الربنامج -2

 املتطلبات املسبقة هلذه املقرر)إن وجدت(: ال يوجد -6

 املتطلبات املصاحبة هلذه املقرر)إن وجدت(: ال يوجد -1

مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية: كلية الرتبية جامعة أم  -9

 القرى

 

 ب ( األهداف 

 وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف هذا املقرر: -0

ي الصحة النفسية كعلم وكمفهوم ومظاهر التوافق و مساعدة الطالب علي التعرف عل_  

 الصحة النفسية السليمة وكيفية مساعدة املدرسة يف حتقيق الصحة النفسية
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 صف باختصار أية خطط  يتم تنفيذها يف الوقت الراهن من أجل تطوير وحتسني املقرر    -2

ا املعلومات أو شبكة االنرتنت االستخدام املتزايد للمواد واملراجع اليت تعتمد علي تكنولوجي-  

 والتغريات يف حمتوي املقرر بناء علي نتائج البحوث العلمية اجلديدة يف جمال الصحة النفسية.

 حتديث املصادر والكتب واملراجع املستخدمة يف تدريس املقرر.-  

 

 بالقسم(ج ( وصف املقرر: )مالحظة: يرفق الوصف العام للمقرر املوجد يف النشرة أو الدليل 

 املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا – 0

ساعات االتصال )اإلعطاء  عدد األسابيع املوضوع 

 الفعلية(

مقدمة عن الصحة النفسية : -0

الصحة النفسية -اجملاالت–التعريف 

 التوافق . –بني العادية وغري العادية 

             2                              2 

النفسية السليمة مظاهر الصحة -2

 والتوافق

            2                              2 

مفاهيم أساسية يف الصحة النفسية -3

 الصراع النفسي  -القلق -: اإلحباط

            

            4 

                    

                              2 

 2                               2              احليل أو امليكانزمات الدفاعية-4

دور املدرسة يف حتقيق الصحة -2

 النفسية

             2                               2 

 مكونات املقرر)جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي(:  – 2

 أخرىالعملي / امليداني / التدريب  الدروس اخلاصة  احملاضرة



 علم النفستوصيف مقررات قسم  -كلية التربية  –جامعة ام القرى 
 

 

31 
 

المتياز لطلبة التعاوني أو ا

 التخصصات الصحية

 

          2 

               

                 0 

  

                             0 

 

 

 ساعات دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  يف األسبوع – 3

 تطوير نواتج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم – 4

 لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح :    

 ملخص موجز  للمعرفة أو املهارات  اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.  -( 0) 

 وصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو املهارات.  -(2) 

 تقييم نتائج التعلم يف اجملال املعينطرق تقييم الطالب املستخدمة يف املقرر ل -(3) 

 املعرفة: -أ

وصف املعرفة اليت سيتم اكتسابها يف املقرر: يف نهاية هذا املقرر ينبغي أن يكون الطالب  -0

 قادرا علي أن:

 يتعرف علي مفهوم الصحة والتوافق.-0

 يتعرف علي مظاهر التوافق والصحة النفسية السليمة.-2

 األساسية يف الصحة النفسية.يتعرف علي بعض املفاهيم -3

 يتعرف علي بعض حيل الدفاع النفسي كأساليب للتوافق.-4

 يتعرف علي دور املدرسة يف حتقيق الصحة النفسية-2 

 اسرتاتيجيات التعليم )التدريس( املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة: -2

التعلم –رية تكوين جمموعات عمل صغ–أسلوب املناقشة واحلوار –أسلوب احملاضرة -
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–أنشطة مجاعية -عرض صور وأفالم توضح اإلحباط والقلق والصراع النفسي-التعاوني

 ورش عمل تطبيقية.

 طرق تقييم املعرفة املكتسبة: -3

 املناقشات الفاعلة والنقاش اجلاد أثناء احملاضرات. -أوراق العمل         ب –ا       

 البحوث والتقارير عن بعض موضوعات املقرر. -واجبات العروض اجلماعية.    د-ج       

 االختبارات الدورية والفصلية التحريرية.-هـ     

 

 اإلدراكية: -املهارات املعرفية  -ب

اإلدراكية املطلوب تطويرها: يف نهاية هذا املقرر ينبغي أن يدرك -املهارات املعرفية -0

 الطالب ما يلي : 

 يدرك أهمية الصحة النفسية يف حياة الفرد.-أ    

 يدرك الفروق بني السواء والالسواء.-ب    

 يدرك املفاهيم األساسية يف الصحة النفسية.-ج    

 حتقيق الصحة النفسية للطالب.يدرك دور املدرسة يف -د     

 اإلدراكية:-اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية -2

طرح اآلثار النفسية -التعلم الذاتي-العصف الذهين–احملاضرة واحلوار واملناقشة -

الضارة املرتتبة اإلحباط والقلق والصراع أثناء احملاضرة واليت تتطلب من الطالب إدراك 

 ادها وجوانبها املختلفة وكيفية التعامل معها واقرتاح أساليب ملواجهتها.أبع

 اإلدراكية املكتسبة:-طرق تقييم املهارات املعرفية -3

تتضمن االختبارات الدورية والنصفية والنهائية جمموعة من األسئلة اليت تقيس -       

أذكر السبب...........( حتى ميكن التأكد من  -علل-االستنتاج -التحليل -)اإلدراك

 تقييم هذه اجلوانب اإلدراكية
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 مهارات العالقات مع اآلخرين  واملسئولية: -ج

ية مع اآلخرين، والقدرة على حتمل املسئولية املطلوب وصف ملهارات العالقات الشخص

 يف نهاية هذا املقرر ينبغي أن يصبح الطالب قادرا علي أن:-تطويرها

يتعلم حتمل املسئولية مع زمالئه يف نفس التخصص للوصول إلي مستوي من اإلتقان -أ 

 يف التعلم مع بقية زمالئه.

 تقدير واحرتام آراء اآلخرين واالستفادة منها .-ب 

احرتام و تقدير اآلخرين من خالل العالقات اإلنسانية املتبادلة بني الزمالء واحرتام  -ج           

 مشكالتهم ومشاعرهم.

تكوين عالقة مهنية واجتماعية بني األستاذ والطالب ال خترج عن إطار العمل -د            

 األكادميي

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات : -0

 تقسيم الطالب إلي جمموعات صغرية والعمل معها من خالل ورش العمل.-

 املناقشات الفردية واجلماعية مع الطالب للتأكد من حتملهم املسئولية-

تلف وردود لعب األدوار بأن يضع الطالب نفسه موضع صاحب املشكلة أوالرأي املخ- 

 األفعال وانعكاساتها املختلفة.

 

 طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على حتمل املسئولية : -2

 تقييم فردي لكل طالب.-       

 تقييم مجاعي لألعمال اليت تقدمها جمموعات العمل الصغرية يف ورش العمل. -       
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 وتقنية املعلومات، واملهارات احلسابية )العددية(:مهارات االتصال ،  -د

 وصف املهارات العددية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها:  -0

 ال توجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 تطوير هذه املهارات :اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف  -2

 ال توجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات االتصال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احلسابية  -3

 )العددية( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدال توجــــــــــــــــــــــ

 

 املهارات احلركية  )إن كانت مطلوبة(: -هـ

وصف للمهارات احلركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( املطلوب تطويرها يف هذا  -0

 اجملال:

 ال توجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد      

 

وصف للمهارات احلركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( املطلوب تطويرها يف هذا  -2

 اجملال 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالتوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات احلركية  -3

 التوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد      

 

 :اجلدول الزمين ملهام التقويم اليت يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسيحتديد -2
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رقم 

 التقييم 

طبيعة مهمة التقييم  )مثال: 

مقالة، أو اختبار قصري، أو مشروع 

 مجاعي، أو اختبار فصلي... اخل(

األسبوع 

 املستحق

نسبة الدرجة إىل درجة  

 التقييم النهائي

 %2                    الرابع      أنشطة فردية                         0

 %2                     الثامن      أنشطة فردية                        2

 %21                    التاسع      التقويم النصفي                       3

 %01                      الثالث عشر ورش عمل صغرية                      4

حسب   التقويم النهائي                      2

التقويم 

 اجلامعي

                      61% 

 

 د( الدعم املقدم للطلبة:

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصح :

 ( ساعات أسبوعيا بواقع ساعتني يوميا .01الساعات املكتبية ) -

التواجد بالقسم لتقديم اإلرشاد األكادميي والنفسي للطالب واالستشارات العلمية  -

 واألكادميية والشخصية

    

 هـ ( مصادر التعلم:

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة املطلوبة:  -0

( القاهرة : مكتبة 3(: الصحة النفسية والعالج النفسي )ط0881زهران، حامد عبد السالم )-   

 عامل الكتب .
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 ( : يف الصحة النفسية . القاهرة :دار الفكر العربي.2112القريطى، عبد املطلب أمني )-   

( : الصحة النفسية والتوافق . األ سكندرية  مركز االسكندرية 0888كامل،سهري أمحد )-    

 للكتاب .

 (: الصحة النفسية . القاهرة :هجر للطباعة والنشر .  0891كفافى، عالء الدين )-      

 املراجع األساسية )اليت جيب اتاحتها للطالب للرجوع إليها(: -2

 ( : يف الصحة النفسية . القاهرة :دار الفكر العربي.2112القريطى، عبد املطلب أمني ) -  

( : الصحة النفسية والتوافق . األ سكندرية  مركز االسكندرية 0888كامل،سهري أمحد )-    

 للكتاب .

 (: الصحة النفسية . القاهرة :هجر للطباعة والنشر .  0891الدين )كفافى، عالء -      

 الكتب واملراجع املوصى بها  ) الدوريات العلمية، التقارير... اخل( )يرفق قائمة بذلك(: -3

 نفس املراجع األساسية للمقرر  -   

 

 املواد االلكرتونية  و مواقع االنرتنت ... اخل: -4

 http://www.apa.orgاجلمعية االمريكية لعلم النفس .-   

 http://www.bps.org.ukاجلمعية الربيطانية  لعلم النفس .  -   

 .http://www.am.org/iupsysاالحتاد الدولي لعلم النفس -    

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة عني مشس.-      

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة حلوان.-       

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة األزهر.-        

مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو املعايري -2

http://www.am.org/iupsys
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 املهنية أو األنظمة:

 حسب املتوفر بقسم علم النفس           

 

 و ( املرافق املطلوبة

متطلبات املقرر مبا يف ذلك حجم الفصول واملختربات )أي عدد املقاعد يف الفصول حدد 

 واملختربات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر .. اخل(.

 املرافق التعليمية:-0

 معمل علم النفس بالكلية .–غرفة اإلرشاد النفسي  -حجرات احملاضرات-

 ( طالب .31جمهزة يف حدود )-

 

 كمبيوتر متصلة بالسبورة الذكية واألنرتنت. أجهزةالكمبيوتر: أجهزة  -2

 

مثال: إذا كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات أو  –مصادر أخرى )حددها  -4

 أرفق قائمة(:

 الفانوس السحري . –فيديو –مكربات صوت 

 

 ز( تقييم املقرر وعمليات التحسني:

 اسرتاتيجيات احلصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم -0

 تغذية راجعة مباشرة من خالل خمرجات عملية التعلم يف هذا املقرر .   

االسرتاتيجيات األخرى املتبعة يف تقييم  عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق  -2

 القسم:  
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إذا كان غري مقتنعا بالدرجة اليت حصل عليها يف يتيح أستاذ املقرر للطالب مراجعة أداؤه -

 املقرر ووقوفه علي جوانب القوة والضعف.

 عمليات حتسني التعليم:-3

 وضع خطة تفصيلية للمقرر وعرضها علي الطالب منذ احملاضرة األولي .-

 يستوعب الطالب أسلوب التعلم املطلوب تطبيقه يف املقرر الدراسي.-

 ولعب الدور والعصف الذهين . السيكو درامايدة وجذابة مثل وجود أساليب حديثة وجد-

 عمليات التحقق من مستويات إجناز الطلبة:-4

فحص الدرجات واالختبارات النصفية والنهائية من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة -   

 من أعمال الطالب.

املقرر والتخطيط صف  العمليات واخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة  -2

 للتحسني:

احلصول علي املعلومات احلديثة للمقرر من املصادر األساسية يف علم النفس من خالل -    

 الروابط املباشرة للمواقع.

 تبادل اخلربات مع أساتذة زائرين متخصصني يف نفس اجملال.-    

 ل عام .التشاور مع زمالء التخصص فيما يستجد من تطوير وحتسني للمقرر ك-    

 االتفاق علي األنشطة واجلوانب التطبيقية للمقرر مع زمالء التخصص. -     
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 العربية السعوديةالمملكة 
 

 

 ملدخل إىل علم النفسامقرر توصيف 
 جامعة أم القري  :المؤسسة

 التربية/ قسم علم النفس:الكلية/القسم  

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 101 المدخل إلى علم النفس/اسم ورمز المقرر الدراسي: 

 واحدة ساعةعدد الساعات المعتمدة: 

 البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي. 

   .لجميع الكليات ماعدا خريجات كلية التربية  متطلب إجباري عام لطالبات اإلعداد التربوي

 .التربية الفنية( -متطلب إجباري لطالبات بكالوريوس التربية لقسمي)رياض األطفال     

 ر الدراسي: اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقر 

 د.رانيا محمد علي الفار

 السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  .16

 .بكالوريوس التربية 

  .اإلعداد التربوي 

 ال يوجدالمتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:  .11

 ال يوجد.المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت(:  .11
  يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:موقع تقديم المقرر إن لم  .19

 كلية التربية فرع الطالبات بالزاهرد .24
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  ب( األهداف:

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:-1

 :القدرة على  الطالبة من یتوقع المقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد

 ومجاالتة المختلفة.التعرف على مفهوم علم النفس كعلم  -

 االتعرف علي المبادئ والقوانين التي تحكم كل ظاهرة سلوكية . -

 استخدام مناهج البحث في علم النفس.  -

 الربط بين علم النفس والعلوم  االخري. -

 التحقق والتحليل للمظاهر السلوكية المختلفة للفرد. -

 تشخيص للسلوك البشري.  -

 لمهارات الحياة الجيدة الضبط الذاتي وتحقيق الذات بعد دراسته -

 تطبيق العدید من االختبارات النفسية التى تقيس بعض جوانب السلوك. -

 البحث العلمي من خالل دراسة شاملة لمناهج البحث. -

 خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر  -2

الطالباات البيةاة إدراج المادة التعليمية على الموقع االلكتروني الخاص بجامعة أم القرى ليصبح لدى  -

 الخصبة للتعلم الذاتي بدال من االعتماد على المحاضر فقط.

لتبسايط  PowerPointاستخدام أسااليب العارا الفعاال فاي عارا الماادة العلمياة ممال برناامج الا   -

 المادة العملية، كما أنها تفيد في تنمية مهارات الطالبات على استخدام التقنيات الحدیمة.

قرر الدراساي بماا یتوافاق ماع افهاداف المرجاوة والتقنياات الحدیماة والتطاور تحدیث موضوعات الم -

العلمااي ماان خااالل إضااافة موضااوعاتع مماال االنفعاااالت ،ومناااهج البحااث فااى علاام الاانفس، والااذاكرة 

 ،والدراسات الحدیمة فنواع الذكاء والذاكرة.
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 توصيف المقرر الدراسي:ج( 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها:-1

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 1 1 مفهوم علم النفس  -

 1 1 عالقة علم النفس بالعلوم االخرى. -

 2 2 مناهج البحث فى علم النفس -

 1 1 فروع علم النفس الدوافع -

 1 1 محددات السلوك -

 2 2 الدوافع  -

 2 2 االنفعاالت -

 2 2 االحساس،  واالنتباه، واالدراك الحسي -

 2 2 الذكاء، والذاكرة -

 

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 11المحاضاااااااااااااااارةع 

 ساعة نظري

عملااااااي/ تاااااادریبيع  المختبرع مادة الدرسع 

تقااادیم ورقاااة بحمياااة 

مساااااتخدمة لمنااااااهج 

 البحث فى كتابتها.

 أخرىع ال یجد
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-  

 المتوقع أن يستوفيها الطالبة أسبوعياً:ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم  -

 ال یوجد  -

 

 تطوير نتائج التعلم في مختلف مجاالت التعلم -1

 المعارف:  . ت

 توصيف للمعارف المراد اكتسابها: -1

 دراستهع من االنتهاء المعارف التي یسعى المقرر الدراسي تنميتها بعد

 التعرف علىع الطالبة من یتوقع 

 والمتغيرات التي یتناولها. مفهوم علم النفس كعلم  -

 عالقة علم النفس بالعلوم افخري.  -

 فروع علم النفس.  -

 مناهج البحث في علم النفس. -

 الدوافع وراء السلوك. -

 االنفعاالت. -

 الدوافع -

 محددات السلوك. -

 الذكاء. -

 االحساس،  واالنتباه، واالدراك الحسي. -
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استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:  -2  

المحاضرات المنتظمة وتبدأ بمحاضرة تمهيدیة لشرح عام عن علام الانفس وأهميتاه، ومعناى السالوك اينسااني  -

تليهااا مجموعااة ماان المحاضاارات لعاارا محتااوى المقاارر مااع الوضااع فااي االعتبااار ربااط اففكااار بمااا ساابقتها 

 وتمميلها من الواقع.

 الحوار والمناقشة وطرح افسةلة من خالل فتح باب الحوار طوال فترة المحاضرة.  -

 الواجبات المنزلية بطلب البحث فى قواعد البيانات لتعلم جزئية إضافية غير المشروحة فى المحاضرات.  -

 مشاااركة الطالبااات فااي عماال خاارائط وهنيااة لموضااوعات علاام الاانفس كالاادوافع واالدراك واالنتباااه وتصااميم -

   لتسهل من فهم الموضوعات المختلفة. PowerPointعروا ال  

 طرق تقويم المعارف المكتسبة:-3

% مان درجاة التقاویم النهاائي واختباار 00االختبارات التحریریة وتتممل في )اختبار نصافي بنسابة  .1

 -)أ% من درجة التقویم النهائي للمادة (. تشامل هاذه االختباارات أساةلة موضاوعية 00نهائي بنسبة 

 أسةلة االختيار من متعدد(. -أسةلة صواب و خطأ مع ذكر السبب، ب

 %.10افسةلة الشفویة بنسبة  .0

 %.10أعمال فردیة بنسبة .3

 %.10أعمال جماعية بنسبة .1

 المهارات اإلدراكية:  . ث

 توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها: -1

 عدة مهارات هي:بعد االنتهاء من دراسة المقرر يتوقع أن تكتسب الطالبة 

 تحليل السلوك ومعرفة الدوافع وراء هذا السلوك. -

 توقع حدوث سلوك معين من خالل المؤشرات الدالة علية. -

 تفسير السلوك الظاهري. -

 استخدام مناهج البحث المالئمة لدراسات علم النفس. -
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 حل المشكالت السلوكية. -

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات: -2

اسااتخدام الماانهج العلمااى لحاال المشااكالت واتباااع الخطااوات العلميااة بطاارح افسااةلة وصااوال  إلااى اسااتنتاجات  -

 وتفسيرات منطقية فسباب السلوك.

التدریب العملي بتكليف الطالبات بعمل ورقة بحمياة فاى إحادى موضاوعات المقارر مساتخدمة المنااهج العلمياة  -

ليال والتفساير أي تادریب الطالباات علاى تعلام منااهج البحاث بطریقاة للبحث ،وفيها تقاوم الطالباة بالبحاث والتح

 عملية. 

 طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالبات: -3

 االختبارات الشفویة. -

 منزلية. واجبات وأعمال -

 .  مالحظة الطالبات أثناء تأدیة افعمال المكلفات بها -

 ج. مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية: 

 وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:-1

 المناقشة وتبادل االفكار والتعبير عن الرأي أمام الزميالت في حلقة الحوار. -

 المشاركة في تنفيذ المهام الجماعية لعمل مجسمات أو تصميم عرا للمادة العلمية. -

 ماعية المكلفات بها .قيادة مجموعة العمل في افعمال الج -

 تحمل المسؤولية من خالل البحث عن معلومات جدیدة من قواعد البيانات المختلفة. -

 العرا الفعال والدفاع عن العمل أمام الزميالت. -

 استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:-2

 حضور الندوات وورش العمل والمشاركة الفعالة.  -

% 10مجموعات ویتم تقايم الطالباة بمادى مشااركتها للجماعاة وهاذا التقاویم یممال نسابةالعمل داخل  -
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من القاویم النهاائي للماادة حياث تاوفر هاذه ايساتراتيجية قادرة الطالباة علاى مشااركة الازميالت كماا 

 تعطيها الفرصة للعب افدوار المختلفة.

 المسؤولية لدى الطالبات:طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل -3

 مالحظة تعاون الطالبة مع الزميالت داخل قاعات الدراسة. -

 مالحظة وتقویم الطالبة أثناء العمل الجماعي. -

 تقویم افعمال والواجبات المنزلية. -

 د. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية: 

 المجال:توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا -1

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر ینبغي أن تكتسب الطالبة عده مهارات هي ع

 المشاركة فى التعبير عن الرأى والمناقشة والنقد . -

 . Power Pointاستخدام الحاسب اآللي في التعليم من خالل تصميم عروا ال  -

 استخدام شبكة اينترنت في البحث العلمي. -

 ايحصائية في تحليل المعلومات .استخدام افساليب  -

 . استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:2

 استخدام أساليب التحفيز والمشاركة الفعالة داخل قاعات الدراسة. -

التعلم الذاتي بتكليفاات الطالباات بالواجباات الفردیاة التاى تعتماد فيهاا الطالباة علاى البحاث باساتخدام  -

 تقنية المعلومات.

 طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:-3

 استالم الواجبات عبر البرید االلكتروني. -

 % من الدرجات التقویم النهائي.10تقييم الواجبات الجماعية بنسبة  -
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 .% من الدرجات التقویم النهائي10تقييم الواجبات الفردیة بنسبة  -

 وجدت(:هـ. المهارات الحركية النفسية )إن 

 توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:-1

 ال يوجد -

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:-2
 ال يوجد. -

 طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالب:-3

 الیوجد -

 . جدول مهام تقويم الطالبات خالل الفصل الدراسي:5

نسبته من  األسبوع المحدد له مهام التقويم التقويم
التقويم 
 النهائي

 %10 على مدار الفصل واجبات فردیة 1

 %10 علي مدار الفصل واجبات جماعية 2

 %10 علي مدار الفصل إختبارات شفویة 3

 %00 افسبوع السابع اختبار تحریري نصفي 1

 %00 نهایة الفصل اختبار تحریري نهائي 5

 الدعم الطالبي: د.

 تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي. -1

 ساعات في افسبوع. 6الساعات المكتبية بواقع  -



 علم النفستوصيف مقررات قسم  -كلية التربية  –جامعة ام القرى 
 

 

46 
 

 التواصل مع الطالبات عبر البرید االلكتروني والمنتدیات. -

 هـ . مصادر التعلم:

 الكتب المقررة المطلوبة:-1
 

 ال یوجد -
 المراجع الرئيسة:-2

 .، دار المعارف،ع االسكندریه 10( .المرجع في علم النفس ، ط1890) .سعد  جالل ، -

 ، دارالمعارفع القاهرة.6(. مبادئ علم النفس العام ط1899)یوسف.مراد ،  -

الكتب و المراجع التي يوصى بها: -3  

 ، دار الكاتب العربيع القاهرة.9(. أصول علم النفس، ط1869عزت .)  أحمدراجح ،  -

 ، أصول علم النفس الحدیث، مكتبة االنجلوا المصریةع بالقاهرة.( 0010فرج عبد القادر.)طه ،   -

(. أسس علم النفس الطبعة المالمة دار المعرفة الجامعية ع 1881عبد الخالق، أحمد محمد. ) -

 ايسكندریة .

 (. أسس علم النفس العام ،  مكتبة افنجلو المصریةعالقاهرة.1896عت و آخرون.) منصور ، طل -

المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:-1  

www.apa.org  

 
 مواد تعليمية أخرى:-5

 ال یوجد -

 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%AC%D9%84%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%AC_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D8%B7%D9%87
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 و . المرافق الالزمة:

 

 المباني )قاعات المحاضرات(:-1

   طالبة. 00من المحاضر والطالبات وتتسع لعدد  توفير قاعات مجهزة للمحاضرات مریحة لكل -

 مصادر الحاسب اآللي:-2

مصادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة إلى تجهيزات مخبريه خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة -3
 بها(:

 سبورة الكترونية. -

 ز. تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 

 الطالبات بخصوص فعالية التدريس : استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من-1

 استبانة لتقييم فعالية التدریس تعبأ الكترونيا على موقع الجامعة. -

 عقد لقاءات بين مدرسة المقرر والطالبات لالستماع إلى مالحظاتهن بخصوص فعالية التدریس. -

 استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم :-2

 ة رئيس القسم فداء عضو هيةة التدریس .متابعة وكيل -

 إعداد تقاریر من مدرسة المادة عن المقرر الدراسي. -

 امكانية التبادل بين أعضاء هيةة التدریس في تقييم الطالبات وإن كان شفویا . -

 عمليات تطوير التدريس:-3

وتتبااع الكتااب علااي الجدیااد بصاافة مسااتمرة فيمااا یتعلااق بالمااادة ماان خااالل شاابكة االنترناات  االطااالع -

 الجدیدة.

 اآلخذ بتوصيات المراجع الداخلي والخارجي للمقرر. -
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 تتناول طرق التدریس الجيد لالستفادة بما هو جدید. لورش حضور  -

 عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالبات:-1

مان مراجعة عينة من أوراق إجابات الطالبات ومشاریعهن من قبل بعض أعضاء آخرین فاي القسام  -

 ذوي التخصص.

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5

تحااادیث مصاااادر الاااتعلم الخاصاااة باااالمقرر للتأكاااد مااان مواكباااة التطاااورات المساااتجدة فاااي المجاااال  -

 باستمرار.

 مراجعة توصيف المقرر بشكل دوري وتحدیمه. -

 على افبحاث الجدیدة في مجاالت المقرر . االطالع -

 استطالع آراء الطالبات حول المقرر. -

 على توصيف مقررات مشابهة في جامعات أخرى االطالع -
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 العربية السعوديةالمملكة 
 

 

 مبادئ اإلحصاءمقرر توصيف 
 املؤسسة التعليمية

 قسم علم النفس –الكلية/القسم        كلية الرتبية 

 أ ( حتديد املقرر واملعلومات العامة 

 (321اسم املقرر و رمزه:    مبادئ إحصاء تربوي ) –0

 ساعة 2الساعات املعتمدة:    –2

 الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها:  البكالوريوس  –3

 ريس  املقرر:   اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تد -4

 تقديم هذه املقرر فيه:   األولاملستوى أو السنة اليت سيتم  -2

 املتطلبات املسبقة هلذه املقرر)إن وجدت(:    ال يوجد -6

 املتطلبات املصاحبة هلذه املقرر)إن وجدت(:    ال يوجد -1

 مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية:    كلية الرتبية -9

 ب ( األهداف 

 لنواتج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف هذا املقرر: وصف موجز -0

 صف باختصار أية خطط  يتم تنفيذها يف الوقت الراهن من أجل تطوير وحتسني املقرر    -2

 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء يف جمال العلوم الرتبوية -  

 استخدام أسلوب املناقشة واحلوار أثناء التدريس -  
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 جمموعة من التمارين التطبيقية إلكساب الطالب مهارة حل املشكالت إعطاء -  

 

 ج ( وصف املقرر: )مالحظة: يرفق الوصف العام للمقرر املوجد يف النشرة أو الدليل بالقسم(

 املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا: – 0

 

 املوضوع
عدد 

 األسابيع

ساعات االتصال )اإلعطاء 

 الفعلية(

عن علم اإلحصاء مقدمة  -0

 وفروعه واملتغريات واجملتمع والعينة

2 4 

 2 0 مستويات القياس والعينات -2

 4 2 تبويب البيانات -3

 2 0 عرض البيانات -4

 4 2 مقاييس النزعة املركزية -2

 4 2 مقاييس التشتت -6

 4 2 التوزيع الطبيعي -1

 2 0 االرتباط -9

 2 0 االحندار -8

 2 0 مراجعة عامة

 مكونات املقرر)جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي(:  – 2

 الدروس اخلاصة احملاضرة
العملي / امليداني / التدريب 

التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 أخرى
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 التخصصات الصحية

 

 ساعة 31

   اختبار نصفي

 

 يوجدال ساعات دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  يف األسبوع:  – 3

 

 تطوير نواتج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم – 4

 لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح :    

 ملخص موجز  للمعرفة أو املهارات  اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.  -( 0) 

 املهارات.  وصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو -(2) 

 طرق تقييم الطالب املستخدمة يف املقرر لتقييم نتائج التعلم يف اجملال املعين. -(3) 

 

 املعرفة: -أ

 وصف املعرفة اليت سيتم اكتسابها يف املقرر:  -4

 استرجاع المعلومات الخاصة بعلم اإلحصاء وأنواعه والمتغيرات 

 فهم مستويات القياس واملقارنة بينها 

  أنواع العينات اإلحصائية  وسحب العيناتاملقارنة بني 

  املقارنة بني األساليب اإلحصائية املختلفة ومتى تستخدم 

 .فهم خطوات حتديد االسلوب اإلحصائي املالئم وكيفية تطبيقه واختاذ القرار 

 

 اسرتاتيجيات التعليم )التدريس( املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة: -2

 احملاضرة -



 علم النفستوصيف مقررات قسم  -كلية التربية  –جامعة ام القرى 
 

 

52 
 

 التقدمييةالعروض  -

 املناقشات -

 التعلم التعاوني -

 طرق تقييم املعرفة املكتسبة: -6

 اختبارات موضوعية: اختيار من متعدد و تكملة و صواب وخطأ -       

 تقديم التقارير -       

 أسئلة شفهية  -       

 املالحظة يف اجلانب التطبيقي -       

 

 اإلدراكية: -املهارات املعرفية  -ب

 اإلدراكية املطلوب تطويرها:-املهارات املعرفية -4

 تحديد األسلوب اإلحصائي المناسب 

   تطبيق االسلوب اإلحصائي في تحليل البيانات 

    تفسير نتائج التحليل اإلحصائي 

   الربط بين نتائج التحليل اإلحصائي واتخاذ القرار 

 اإلدراكية:-املعرفيةاسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات  -2

 املناقشة -

 أسلوب حل املشكالت اإلحصائية وصياغة التقارير -

 عرض مشكلة حبث علمي وحتديد األساليب اإلحصائية -

 اإلدراكية املكتسبة:-طرق تقييم املهارات املعرفية -6

 اختبار يتطلب التذكر والتخطيط واستدعاء القوانني اإلحصائية وحل املشكالت -      

 تصحيح التقارير -       
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 املالحظة -       

 

 مهارات العالقات مع اآلخرين  واملسئولية: -ج

وصف ملهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على حتمل املسئولية املطلوب  -3

 تطويرها :

  عمل وتقديم أوراق بحثية فريقالعمل ضمن 

  المشاركة في اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة 
 ااشتراك في مجموعات عمل لحل المشكالت اإلحصائية 
 التعاون مع الزمالء 
 تقبل الرأي اآلخر 
  المسؤوليةالمثابرة وتحمل 

 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات : -4

  تقسيم الطالب إىل جمموعات ومالحظتهم 

 املناقشة اجلماعية 

 إتاحة الفرصة لعرض األفكار 

 التعلم التعاوني 

 

 طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على حتمل املسئولية : -2

 املالحظة 

 تكليف كل طالب بكل جمموعة بإلقاء جزء من ورقة البحث 

 تقييم درجات املشاركة 

 تقييم درجات العمل ضمن فريق 

 

 مهارات االتصال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احلسابية )العددية(: -د

 وصف املهارات العددية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها:  -4

 تنمية املهارات العددية وفقا لطبيعة مقرر اإلحصاء 

  تطوير ما يعرف باالستدالل احلسابي واستخدام األعداد 
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 سب بالتدريب على برنامج تنمية مهارات التقنية واستخدامات احلاSpss 

 البحث يف الشبكة العنكبوتية 

 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات : -2

 احملاضرة 

 تدريب على استخدام احلاسب اآللي 

 تدريب على البحث يف الشبكة العنكبوتية 

 متارين حسابية منزلية 

  

وتقنية املعلومات، واملهارات احلسابية طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات االتصال ،  -6

 )العددية( :

 االختبارات 

 التمارين املنزلية 

 املالحظة 

 

 املهارات احلركية  )إن كانت مطلوبة(: -هـ

وصف للمهارات احلركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( املطلوب تطويرها يف هذا  -6

 اجملال:

 القدرة على استخدام جهاز احلاسب اآللي مبرونة 

 اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات احلركية : -1

 احلاسب اآللي 

 طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات احلركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( : -9

 املالحظة 

 اختبار شفهي 

 

 

 :حتديد اجلدول الزمين ملهام التقويم اليت يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي-2
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رقم 

 التقييم 

طبيعة مهمة التقييم  )مثال: 

مقالة، أو اختبار قصري، أو مشروع 

 مجاعي، أو اختبار فصلي... اخل(

األسبوع 

 املستحق

نسبة الدرجة إىل درجة  

 التقييم النهائي

 21 كل أسبوع واجبات منزلية 0

 31 السابع اختبار نصفي 2

 21  اختبار نهائي 3

 

 د( الدعم املقدم للطلبة:

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصح

 تواجد من خالل الساعات املكتبية  -

 

 هـ ( مصادر التعلم:

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة املطلوبة:  -0

 املراجع األساسية )اليت جيب إتاحتها للطالب للرجوع إليها(: -2

 ( حتليل بيانات البحوث النفسية 2111عالم، صالح .) والرتبوية واالجتماعية. دار الفكر

 العربي. القاهرة

 ( اإلحصاء يف الرتبية. دار الفكر للطباعة والنشر. األردن2111عدس، عبد الرمحن .) 

 

 الكتب واملراجع املوصى بها  ) الدوريات العلمية، التقارير... اخل( )يرفق قائمة بذلك(: -3
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   -  The Electronic Journal of Statistics 

 

 املواد االلكرتونية  و مواقع االنرتنت ... اخل: -8

 http://cpca3.uea.ac.uk/nrp/jic/edgar/ 

     http://www.aitrs.org/union/stat-union.htm  
 

 

األقراص املضغوطة أو املعايري مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو -2

 املهنية أو األنظمة:

  برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم ااجتماعيةspss   

 

 و ( املرافق املطلوبة

حدد متطلبات املقرر مبا يف ذلك حجم الفصول واملختربات )أي عدد املقاعد يف الفصول 

 واملختربات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر .. اخل(.

 لتعليمية:املرافق ا-0

 ( طالب21قاعة تدريسية لعدد ) 

  معمل الحاسب اآللي 

  

 أجهزة الكمبيوتر: -2

 توفري جهاز حاسب آلي لكل طالب 

مثال: إذا كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات أو  –مصادر أخرى )حددها  -01

 أرفق قائمة(:

 جهاز عرض 

 

 ز( تقييم املقرر وعمليات التحسني:

http://www.aitrs.org/union/stat-union.htm
http://www.aitrs.org/union/stat-union.htm
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 اسرتاتيجيات احلصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم -0

 استطالع رأي الطالب ومناقشتهم شفهيا 

 استبانة تقدم للطالب 

 مركز القياس والتقويم باجلامعة 

االسرتاتيجيات األخرى املتبعة يف تقييم  عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق  -2

 القسم:  

 متابعة رئيس القسم 

 جلنة من بعض أعضاء القسم 

 عمليات حتسني التعليم:-3

 ندوات علمية عن جودة التعليم 

 ورش عمل عن طرق التدريس احلديثة 

 

 عمليات التحقق من مستويات إجناز الطلبة:-4

 تقييم أداء الطالب، ومدى حتقق األهداف التعليمية للمقرر 

جلودة املقرر والتخطيط  صف  العمليات واخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة -00

 للتحسني:

 على أراء الطالب ومالحظات رئيس القسم وجلنة القياس والتقويم االطالععمل تقييم ب 

 عمل تقويم ألوجه اخللل والنقص يف العملية التدريسية 
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 العربية السعوديةالمملكة 
 

 

 لم النفس االجتماعيعمقرر توصيف 
 جامعة أم القرى  :المؤسسة

 الرتبية / قسم علم النفس:  الكلية/القسم

 أ(التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 نفس(403ورمز املقرر الدراسي: علم النفس االجتماعي     رمزه) اسم .12

 ساعتان 1عدد الساعات املعتمدة:  .11
الربنامج أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ) برنامج البكالوريوس لرياض  .14

 األطفال(

  لقسم رياض األطفال  اختياريمتطلب 

 الدراسي:اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر  .13

 السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .12

 السنة الرابعة / املستوى السابع 

 املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(: ال يوجد .12

 املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد. .12
 الرتبية بالزاهر التعليمية: كليةموقع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئيس للمؤسسة  .12
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  ب( األهداف:

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:-1
 :   الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد

  .أن يعرف وعلم النفس بصفة عامة و مفهوم علم النفس االجتماعي بصفة خاصة 

  .أن يستنتج أمهية دراسة علم النفس االجتماعي 

   .أن يلم مبناهج البحث يف علم النفس االجتماعي 

 أن يبني مفهوم االجتاهات النفسية واملعايري واألدوار االجتماعية 

  . أن يصمم حبوثا على أسس علمية 

 .أن يكتسب مهارة يف حل املشكالت االجتماعية وكيفية ومعاجلتها 

  اجلماعة وكل ما يتعلق هبا .أن يشرح مفهوم 

)مثل االستخدام صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  المقرر الدراسي . -2
املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف 

 جمال الدراسة(. 
 مية املتخصصة.استخدام التقنية يف البحث عن املادة العل 
 .حتديث موضوعات املقرر مبا يتوافق مع التطور التقين والعلمي 
 .توظيف مواقع االنرتنت املتخصصة، واملكتبة االلكرتونية يف حتسني املقرر الدراسي 
 .استخدام التقنية يف عرض احملاضرات الصفية 

 

 

 

 

 



 علم النفستوصيف مقررات قسم  -كلية التربية  –جامعة ام القرى 
 

 

61 
 

توصيف المقرر الدراسي )مالحظة: ينبغي إرفاق توصيف عام في االستمارة المستخدمة ج( 
 في النشرة التعريفية أو الدليل (.  

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها:-1

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 1 2 نشأة علم النفس االجتماعي وتطوره ،أمهيته، تعريفه أهدافه وجماالته. 

 3 1 مناهج البحث يف علم النفس االجتماعي

 1 2 االجتاهات النفسية االجتماعية ،تعريفها وخصائصها. 

 1 2 القيم االجتماعية وتطبيقاهتا الرتبوية.

 1 2 األدوار االجتماعية . 

 1 1 القيادة، والرأي العام

 معايري اجلماعة وحمدداهتا وأسباهبا 

    لصغرية وخصائصهاديناميات اجلماعة ، تعريفها ، اجلماعات 
1 3 

 20 22 
 

  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 مادة  الدرس:   21احملاضرة:
 _ 

 املخترب:  
  _ 

     

عملي/ميداين/ 
       21تدرييب/ 

 أخرى:  ساعتان اختبار
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ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً. -3
 ساعتان )ينبغي أن يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبوع:

 

تطوير نتائج التعلم في  مختلف مجاالت التعلم بّين لكل من مجاالت التعلم المبينة -4
 أدناه ما يلي: 

  .موجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها 

  توصيف السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو
 املهارات. 

   .الطرق املتبعة لتقومي الطالب يف املقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم يف هذا اجملال الدراسي 

 

                                                                                                                                                                                                                                                المعارف:                                                                                                                      . ج

 توصيف للمعارف المراد اكتسابها: -1
 :التعرف على   الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد
  .مفهوم علم النفس بصفة عامة وعلم النفس االجتماعي بصفة خاصة 

  .أمهية علم النفس االجتماعي يف جماالت احلياة املختلفة 

  . مناهج البحث يف علم النفس االجتماعي 

  .االجتاهات النفسية واملعايري واألدوار االجتماعية 

  . القيم واألدوار االجتماعية 

  .القيادة والرأي العام 

 ية اجلماعة االجتماعية ومكوناهتا.أمه 

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف:  -2

 التدريس  بطريفة حل املشكالت 

 .طريقة احلوار واملناقشة 

  .مناقشات وجلسات عصف الذهين 

  .طريقة التعلم التعاوين 

 طرق تقويم المعارف المكتسبة:-3
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 . األنشطة اجلماعية 

 .االختبارات 

  .املناقشة الصفية 

 .الواجبات التكليفية والعروض 

 المهارات اإلدراكية:  . ح

 توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها: -1

 بعد االنتهاء من دراسة املقرر يتوقع أن يكتسب الطالب عدة مهارات هي::
 .مهارة كتابة األحباث 

 .مهارة حل املشكالت 

 .مهارة التحليل واالستنتاج 

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات: -2
 .طريقة املناقشة واحلوار 

 العصف الذهين. اسرتاتيجية 

  .طريقة التعليم التعاوين 

 .البحث واالستنتاج 

 طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب: -3
 .االختبارات التحريرية 

  .األنشطة الفردية واجلماعية 

 .املناقشات 

 ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية: 

 وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:-1

 تنمية القدرة على:
 .مالحظة تفاعل الطالب يف مواقف خمتلفة 
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 .العمل كفريق لتنمية مهارات التفكري الناقد 

  .القدرة على التعاون مع اجملموعة والتواصل معهم 

  ..القدرة على حتمل املسئولية واالعتماد على النفس 

 استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:-2
  .املناقشة واحلوار 

  .طريقة التعلم التعاوين 

 العصف الذهين. اسرتاتيجية 

 .الواجبات الفردية واجلماعية 

 تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب:طرق -3
 .تقومي األعمال اجلماعية والفردية أتناء العرض 

 .طرح قضايا افرتاضية ومالحظة تفاعل الطالب مع بعضهم البعض 

 د. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية:  

 تنميتها في هذا المجال:توصيف للمهارات المراد -1
 بعد االنتهاء من دراسة املقرر ينبغي أن يكتسب الطالب عده مهارات هي :

 .القدرة على استخدام األساليب اإلحصائية يف حتليل البيانات وتفسريها 

 .القدرة على استخدام التقنية يف البحث العلمي 

 .استخدام التقنية يف التواصل مع اآلخرين 

 التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:استراتيجيات -2
 . البحث واالستنتاج 

 .حل املشكالت 

 .العصف الذهين 
 

 طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:-3
 .االختبارات العملية 

 .تقييم مستوى أداء الطالب أثناء العرض 

  .تقييم مهارات التواصل بني الطالب بعضهم ببعض 
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 .املناقشات 

 هـ. المهارات الحركية النفسية )إن وجدت(:

 توصيف للمهارات احلركية النفسية املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوب:-2

 ال يوجد 

 اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:-1
 .اليوجد 

 طرق تقومي املهارات احلركية النفسية لدى الطالب:-4
 اليوجد 

 

 تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:. جدول مهام 5

 التقويم
مهمة التقويم )كتابة مقال، اختبار، مشروع 

 جماعي، اختبار نهائي...الخ(
 األسبوع المحدد له

نسبته من 
التقويم 
 النهائي

 %10 السابع عرض ألبحاث تطبيقية فردية 2

طوال الفصل  الواجبات واألعمال الفردية والجماعية 1
 الدراسي

40% 

 %   20 حيدد من قبل اجلامعة اختبار نهائي 4

 د. الدعم الطالبي:

)أذكر قدر  تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب-1
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

  األسبوع.ساعات يف  2الساعات املكتبية بواقع 

 .التواصل مع الطلبة من خالل الربيد االلكرتوين واملنتديات 
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 هـ . مصادر التعلم:

 الكتب المقررة المطلوبة:  -1
 ( علم النفس االجتماعي ، الطبعة السادسة، القاهرة ،عامل 1002زهران، حامد  )

 الكتاب.  

 ( علم النفس االجتماعي.2312العنزي، فالح .) 

 المراجع الرئيسة: -2
 (علم النفس االجتماعي ، اسسه وتطبيقاته، القاهرة: دار 2111درويش، زين العابدين. )

 الفكر العريب.
 (علم النفس االجتماعي، القاهرة:دار 1004معتز، سيد عبداهلل،عبداللطيف خليفة. )

 غريب. 
 (علم النفس االجتماعي، القاهرة : مكتبة االجنلو2112محزة، خمتار ). 

 المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:-3
WWW.apa.org   

www.socialpsychology.com  
http://www.socialpsychology.org  

www.family.com  

www.jigsaw.org  \\hptt: 
مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، -5

 والمعايير /اللوائح التنظيمية الفنية:

 برامج تعليمية جاهزة على أقراص مدجمة. -

 و . المرافق الالزمة:

بنين متطلبات  املقرر الدراسي  مبا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملختربات )أي: عدد املقاعد 
 داخل الفصول الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.  

 المباني )قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ(:-1

   قاعات ذات إضاءة جيدة  تسع عدد الطالبات وجمهزة بشاشة عرض وبروجكرت أو
 السبورة االلكرتونية) الذكية(

http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
http://www.socialpsychology.com/
http://www.socialpsychology.com/
http://www.socialpsychology.org/
http://www.socialpsychology.org/
http://www.family.com/
http://www.family.com/
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 مصادر الحاسب اآللي:-2
  .شاشة عرض..ماسح ضوئي –جهاز كمبيوتر حممول  –جهاز عرض البيانات 

رفق مصادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة إلى تجهيزات مخبريه خاصة، أذكرها، أو أ-4
 قائمة بها(:

 .وحدة إدخال الصور)ميكرفون(، طابعة، ماسح ضوئي 

 .فأرة السلكية 

 .سبورة الكرتونية 

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس :-1

  ( تعبئة االستمارة االلكرتونية على موقع اجلامعة.)تقومي أعضاء هيئة التدريس 

 .مناقشة الطلبة واخذ رأيهم بطريقة تدريس املقرر أو حمتواه 

 استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم :-2
 ..حضور الدورات وورش العمل املتعلقة باملادة وطرق التدريس الفعالة 

 .تبادل اآلراء مع الزمالء حول املقرر الدراسي 

 

 عمليات تطوير التدريس : -3
  .حضور الدورات وورش العمل سواء داخل اجلامعة ام خارجها 

 علي اجلديد  بصفة مستمرة فيما يتعلق باملادة من خالل شبكة االنرتنت وتتبع  االطالع
 الكتب اجلديدة.

 اجلامعة، حرم داخل تعقد اليت الرتبوية واملؤمترات احملاضرات حضور على الطلبة حتفيز 

 حوهلا. وكتابة التقارير

تدقيق تصحيح عينة من أعمال عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ) مثل: -4
الطلبة بواسطة مدرسني  مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من 

 الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ب ومشاريعهم من قبل بعض أعضاء خخرين يف مراجعة عينة من أوراق إجابات الطال

 القسم.
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صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط -5
 لتطويرها:
  اشرتاك مجيع أعضاء هيئة التدريس يف املقرر يف كل فصل دراسي وعرض كل ما هو

 مستجد يف املقرر وتبادل اخلربات بينهم.

  .توزيع استبانات على الطلبة يف كل فصل دراسي ألخذ خرائهم يف املقرر 

 على األحباث اجلديدة يف جماالت املقرر . االطالع 

 .استطالع أراء الطالب حول املقرر 

 على توصيف مقررات مشاهبة يف جامعات أخرى االطالع 
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 توصيف مقرر علم النفس التربوي 

 جامعة أم القري  :المؤسسة

 التربية/ قسم علم النفس:الكلية/القسم  

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه : ( أ

 360علم النفس التربوي /  اسم ورمز المقرر الدراسي:  .29

  ساعتانعدد الساعات المعتمدة:  .34
 البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  .31

32.  

  لجميع الكليات ماعدا خریجات كلية التربية  التربويمتطلب إجباري عام لطالبات ايعداد.        

 التربية الفنية( -متطلب إجباري لطالبات بكالوریوس التربية لقسمي)ریاا افطفال. 

 اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن المقرر الدراسي:  .33

 د.رانيا محمد علي الفار

 لدراسي: السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر ا .31

  .بكالوريوس التربية 
 .اإلعداد التربوي 

 ال يوجد.المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:  .35

 ال يوجد.المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت(: 
 موقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:

 كلية التربية فرع الطالبات بالزاهرد

  األهداف:ب( 

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:-1
 :القدرة على  الطالبة من يتوقع المقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد

    التعرف علي مكونات العملية التعليمة وأهدافها وخصائصها. -
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 التعرف علي العوامل المساعدة في التعليم المدرسي.  -

  .التعرف علي أهمية علم النفس التربوي للمعلم  -

    تحليل افهداف التربویة في المواقف المختلفة. -

  تطبيق افهداف التربویة على التالميذ في المدرسة. -

  التنسيق بين افهداف التربویة والفروق الفردیة للتالميذ. -

 التفسير العلمي للعملية التربویة. -

    تطبيق فنواع التعلم المستمدة من نظریات التعلم المختلفة. -

  .حل مشكالت التعليم في المدرسة -

 خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر  -2

 إدراج المادة التعليمية على الموقع االلكتروني لجامعة أم القرى. -

 Power Pointاستخدام أساليب العرا الفعال لعرا المادة العلمية كبرنامج  - -

تحدیث موضوعات المقارر بضضاافة كال مان موضاوعاتع التوجياه، واالختياار التعليماي، والتاأخر  - -

 والتفوق الدراسي، ومحددات التفوق الدراسي، وخدمات التوجيه والتقویم التربوي.

 توصيف المقرر الدراسي . ج( 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها:-1

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 2 1         ماهية علم النفس التربوي وأهميته -

 2 1 تاریخ علم النفس التربوي -

 2 1 افهداف علم النفس التربوي -

 2 1 نظریات التعلم -

 2 1 شروط التعلم الجيد -
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 2 1 انتقال أثر التعلم -

 2 1 العوامل المؤثرة في التعلم ومشكالته  -

 2 1 الكائن الحيالتعلم ودوره في تنمية سلوك   -

 2 1 دوافع التعلم -

 2 1 التوجيه التعليمي واالختيار التعليمي -

 2 1 التأخر الدراسي، والتفوق الدراسي -

 2 1 محددات التفوق التحصيلي  -

 2 1     الخدمات التوجيهية و ايرشادیة -

 2 1      تقویم العملية التربویة -

  

   مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 09المحاضااااااارةع  -

 ساعة نظري

 أخرىع  - عملي/ تدریبيع  - المختبر - مادة الدرسع  -

 

   ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن تستوفيها الطالبة أسبوعياً. -

 للمدارس.ساعات( تكلف الطالبات بزیارات ميدانية  9) -

 

 تطوير نتائج التعلم في مختلف المجاالت:-1

 المعارف:  . خ
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 توصيف للمعارف المراد اكتسابها: -1

 :التعرف على الطالبة من يتوقع المقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد

 ماهية علم النفس التربوي وأهميته. -

 تاریخ علم النفس التربوي.  -

 افهداف علم النفس التربوي.  -

 نظریات التعلم.  -

 شروط التعلم الجيد.  -

 انتقال أثر التعلم.  -

 العوامل المؤثرة في التعلم ومشكالته.  -

 التعلم ودوره في تنمية سلوك الكائن الحي.  -

 دوافع التعلم.  -

 التوجيه التعليمي واالختيار التعليمي. -

 التأخر الدراسي.  -

 التفوق الدراسي.  -

 .  محددات التفوق التحصيلي -

 التوجيهية و ايرشادیة.الخدمات  -

       تقویم العملية التربویة. -

   استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف: -2

المحاضرات وتبدأ من خاالل محاضارة تمهيدیاة لشارح عاام لمفهاوم علام الانفس الترباوي وأهميتاه للمعلام تليهاا  -

 االعتبار ربط االفكار الحالية بما سبقتها.مجموعة من المحاضرات لعرا محتوى المقرر مع الوضع في 

 الحوار والمناقشة وطرح افسةلة من خالل فتح باب الحوار طوال فترة المحاضرة.  -

 التطبيق العملى لالفكار والموضوعات النظریة بربط المحتوى النظري بالمجال التربوي في المدرسة. -

بالزیاارات الميدانياة للمادارس  والمشااركة فاي عمال  المشاركة الجماعية لتنظيم مجموعات من الطالبات للقيام -
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 ال  التى تسهل استيعاب المادة المعروضة. PowerPointعروا 

 طرق تقويم المعارف المكتسبة:-3

% مان درجاة التقاویم النهاائي واختباار 00االختبارات التحریریة وتتممل في )اختبار نصافي بنسابة  .0

 -ئي للمادة (. تشامل هاذه االختباارات أساةلة موضاوعية )أ% من درجة التقویم النها00نهائي بنسبة 

 أسةلة االختيار من متعدد(. -أسةلة صواب و خطأ مع ذكر السبب، ب

 %.10افسةلة الشفویة بنسبة  .6

 %.10أعمال فردیة بنسبة .9

 %.10أعمال جماعية بنسبة .9

 المهارات اإلدراكية:  . د

 توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها: -1

 االنتهاء من دراسة المقرر يتوقع أن تكتسبها الطالبة عدة مهارات هي::بعد 

 تطبيق أهم النظریات التربویة في العملية التربویة. -

 استبدال كل المفاهيم الخاطةة باخري صحيحة. -

 التعامل مع التالميذ وفق مبدأ الفروق الفردیة. -

 تقييم التالميذ باستخدام أساليب تقویم مالئمة لقدراتهم. -

 استنتاج للعقبات التي تقف أمام المعلمات وإیجاد حلول لها. -

 التفسير الصحيح للمشاكل التربویة لدى التالميذ. -

 حل المشكالت التي تواجهه المعلمات بالمدارس. -

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات: -2

 العصف الذهني من خالل طرح مشكلة تربویة ویطلب من الطالبات انتاج اكبر قدر ممكن من الحلول.  -

عاارا أمملااة توضاايحية ماان واقااع البيةااة التربویااة حتااى یتسااني للطالبااة ربااط المااادة العلميااة لمااادة علاام الاانفس  -

 التربوي بالواقع الفعلي في بيةة المدرسة.
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عاان موضااوع المحاضاارة وإعطاااء الطالبااات الفرصااة لعاارا  التشااویق ماان خااالل عاارا سااؤال للطالبااات -

االحتماالت المتوقعة. فعندما نطلب من الطالبات في المحاضرة افولي عارا ماا یتوقعاون معرفاة مان خاالل 

 محاضرات علم النفس التربوي وما الفائدة المنتظرة منة.

 طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالبات: -3

 % من درجة التقویم النهائي .10ة والتي تقيم بنسبة االختبارات الشفوی -

 % من درجة التقویم النهائي.10منزلية والتي تقيم بنسبة  واجبات وأعمال -

 مالحظة الطالبات أثناء تأدیة افعمال المكلفين بها كعرضها على االخریات وإعطاء تغذیة راجعة لها. -

 ج. مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية: 

 وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:-1
 

 المبادرة والمشاركة الفعالة من خالل التعبيرعن الرأي أمام الزميالت في حلقات الحوار.  -

 التربویة أو تصميم عروا للمادة العلمية.التعاون في تنفيذ المهام الجماعية كافنشطة  -

 لعب االدوار المختلفة كقيادة مجموعة العمل في افعمال الجماعية المكلفات بها . -

 تحمل مسؤولية البحث عن معلومات جدیدة من قواعد البيانات المختلفة. -

 العرا الفعال والدفاع عن العمل أمام الزميالت. -

 في تطوير هذه المهارات: استراتيجيات التعليم المستخدمة-2

الحااوار والمناقشااة وفيهااا تسااتطيع الطالبااة التعبياار عاان رأیهااا والقيااام بعاارا لمحتااوى مااادة علميااة  -

 والدفاع عنه.

التعلم الجماعي حيث تكلف الطالبات بواجاب جماعياة وفياة تقايم الطالباة بمادى مشااركتها للجماعاة.  -

 % من التقویم النهائي.10وهذا التقویم یممل نسبة

تبااادل االدوار ماان خااالل تنظاايم اعمااال جماعيااة تتبااادل فيهااا الطالبااة االدوار المختلفااة مااع باااقي  -

 الزميالت. 

التعليم الذاتي وفيه تقوم الطالبة بعمل واجبات فردیاة وفيهاا تتحمال مساةولية البحاث عان المعلوماات  -
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وتكليفاات بتصاميم  من شبكة االنترنت في موضوعات تخدم علم النفس التربوي وتطبيقاتاة المختلفاة

 عروا فعالة.

 طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالبات:-3

 مالحظة تعاون الطالبة مع الزميالت داخل قاعات الدراسة. -

 مالحظة الطالبة أثناء العمل فى جماعة. -

 تقویم افعمال والواجبات المنزلية. -

 د. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية: 

 توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال:-1

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر ینبغي أن تكتسب الطالبة عده مهارات هي ع

تعليمياة المبادرة  والمشاركة مع الزميالت والتعبير عن الرأى فى حلقاات النقااش وعاروا المهاام  -

 المختلفة أمام الزميالت.

 استخدام شبكة اينترنت في البحث العلمي. -

 . Power Pointاستخدام الحاسب اآللي في التعليم من خالل تصميم عروا ال  -

 . استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:2

 استخدام أساليب التحفيز والمشاركة الفعالة داخل قاعات الدراسة. -

التعلم الذاتي تكليفات الطالبات بالواجبات الفردیة التى تعتمد فيها الطالبة على البحث باستخدام تقنية  -

 المعلومات. 

 طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالبات:-3

 استالم الواجبات عبر البرید االلكتروني. -

 تقویم النهائي.% من الدرجات ال10تقييم الواجبات الجماعية بنسبة  -
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 .% من الدرجات التقویم النهائي10تقييم الواجبات الفردیة بنسبة  -

 هـ. المهارات الحركية النفسية )إن وجدت(:

 توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:-1

 الیوجد -

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:-2

 الیوجد. -

 طرق تقويم المهارات الحركية النفسية لدى الطالبات:-3

 الیوجد -

 . جدول مهام تقويم الطالبات خالل الفصل الدراسي:5

األسبوع المحدد  المهام  التقويم
 له

نسبته من 
التقويم 
 النهائي

 %10 على مدار الفصل واجبات فردیة 1

 %10 علي مدار الفصل واجبات جماعية 2

 %10 علي مدار الفصل إختبارات شفویة 3

 %00 افسبوع السابع اختبار تحریري نصفي 1

 %00 نهایة الفصل اختبار تحریري نهائي 5
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 د. دعم الطالبات:

 تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي. -1

 ساعات في افسبوع. 6الساعات المكتبية بواقع  -

 الطالبات عبر البرید االلكتروني والمنتدیات.التواصل مع  -

 هـ . مصادر التعلم:

 ال يوجدالكتب المقررة المطلوبة: -1

 المراجع الرئيسة:

( .علةةم الةةنفس التربةةوي .القةةاهرة :مكتبةةة األنجلةةو 1994محمةةد عطيةةة ، نةةوال. ) -1

 المصرية .

 النهضة العربية .( .علم النفس التربوي . القاهرة :دار 1991خير هللا ، سيد. ) -2

( .اإلرشةةةةاد 1911القاضةةةةي ، يوسةةةة    فطةةةةيم ، لطفةةةةي   السةةةةيد ، محمةةةةود. ) - 3

 والتوجيه التربوي . الرياض : دار المريخ .

 

الكتب و المراجع التي يوصى بها  -3  

، مكتبةة  2(. علم النفس التربوي ، ط 1914أبو حطب ، فؤاد ،و صادق ، آمال.)  -

 ة .األنجلو المصرية : القاهر

 ، دار الفرقةةةان:2(. علةةةم الةةةنفس التربةةةوى، ط1911النشةةةوانع ،عبةةةد المجيةةةد. ) -2

 األردن.

 المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:-1
Ambrose, D., & Sternberg, R. J. (2011). How dogmatic beliefs harm creativity and 

higher-level thinking. New York: Routledge. 
Beaver, R. (2011). Educational psychology casework : a practice guide (2nd ed.). 
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London ; Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers. 
Davey, G. (2011). Applied psychology. Hoboken, N.J.: Wiley-Blackwell. 
Harris, K. R., Graham, S., Urdan, T. C., & American Psychological Association. (2011). 

APA educational psychology handbook (1st ed.). Washington, DC: American 
Psychological Association. 

Isaias, P. (2011). Towards learning and instruction in web 3.0 : advances in cognitive 
and educational psychology. New York: Springer. 

Malott, C. S. (2011). Critical pedagogy and cognition : an introduction to a 
postformal educational psychology (1st ed.). New York: Springer. 

Mayer, R. E., & Alexander, P. A. (2011). Handbook of research on learning and 
instruction. New York: Routledge. 

Rubie-Davies, C. M. (2011). Educational psychology : concepts, research and 
challenges. London ; New York: Routledge. 

Woolfson, L. M. (2011). Educational psychology : the impact of psychological 
research on education. New York: Pearson. 

 مواد تعليمية أخرى:-5

 ال یوجد -

 و . المرافق الالزمة:

 المباني )قاعات المحاضرات(:-1

   طالبة. 00توفير قاعات مجهزة للمحاضرات مریحة لكل من المحاضرة والطالبات وتتسع لعدد  -

 مصادر الحاسب اآللي:-2

 مصادر أخرى:-3

 سبورة الكترونية. -

 جهاو حاسب آلي. -

 قلم ليزر. -

 

 ز. تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالبات بخصوص فعالية التدريس :-1
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 استبانة لتقييم فعالية التدریس تعبأ الكترونيا على موقع الجامعة. -

 دریس.عقد لقاءات بين مدرسة المقرر والطالبات لالستماع إلى مالحظاتهن بخصوص فعالية الت -

 استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدریس من قبل المدرس أو القسم ع-0 -

 مالحظة الطالبات أثناء العمل فى فریق. -

 إعداد تقاریر من مدرسة المادة عن المقرر الدراسي. -

 متابعة رئيس القسم فداء عضو هيةة التدریس . -

 عمليات تطوير التدريس:-3

علااى الجدیااد بصاافة مسااتمرة فيمااا یتعلااق بالمااادة ماان خااالل شاابكة االنترناات وتتبااع الكتااب  االطااالع -

 الجدیدة.

 اآلخذ بتوصيات المراجع الداخلي والخارجي للمقرر . -

 حول طرق التدریس الجيد. عمل حضورلورش -

 عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالبات:-1

ومشاریعهن من قبل بعض أعضاء آخرین فاي القسام مان مراجعة عينة من أوراق إجابات الطالبات  -

 ذوى التخصص.

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5

تحااادیث مصاااادر الاااتعلم الخاصاااة باااالمقرر للتأكاااد مااان مواكباااة التطاااورات المساااتجدة فاااي المجاااال  -

 باستمرار.

 دوري وتحدیمه.مراجعة توصيف المقرر بشكل  -

 على افبحاث الجدیدة في مجاالت المقرر . االطالع -

 استطالع آراء الطالبات حول المقرر. -

 على توصيف مقررات مشابهة في جامعات أخرى. االطالع -
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 العربية السعوديةالمملكة 
 

 

 علم النفس التكوينيمقرر توصيف 
 جامعة أم القرى:املؤسسة

 علم النفس-الرتبية: الكلية/القسم 

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 س(072اسم ورمز املقرر الدراسي: علم النفس التكويين ) .63

 ساعة 1عدد الساعات املعتمدة:   .67

رياض  بكالوريوس-الربنامج أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: اإلعداد الرتبوي .63

 أطفال

63.  

 اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي: جمموعة من أعضاء هيئة التدريس  .02

01.  

 السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الفصل األول  .00

 املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(: ال يوجد .06

 املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(:  .00

04.  

 موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية:  داخل املؤسسة .03

07.  

  ب( األهداف:

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف املقرر:-1

التعرف على مفهوم علم نفس النمو ومبادئه والعوامل املؤثرة فيه، كذلك تناول خصائص النمو 

 املراهقة(. –الطفولة -الرضيع-الواليد-للمراحل التالية: )املرحلة اجلنينية

 حبيث يتوقع من الطالب يف نهاية الفصل التالي:

 أن يعرف علم النفس التكويين.-
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 كويين.أن يعرف مبادئ علم النفس الت-

 أن يستنتج العوامل املؤثرة يف النمو.-

 أن يعرف خصائص النمو للمرحلة اجلنينية.-

 أن يعرف خصائص النمو ملرحلة الوليد.-

 أن يكتسب مهارة التعامل مع الوليد ورعايته.-

 أن يعرف خصائص النمو ملرحلة الرضيع.-

 أن يكتسب مهارة التعامل مع الرضيع ورعايته.-

 النمو ملرحلة الطفولة.أن يعرف خصائص -

 أن يكتسب مهارة التعامل مع األطفال.-

 أن يعرف خصائص النمو ملرحلة املراهقة.-

 أن يكتسب مهارة التعامل مع املراهق.-

 أن يعرف خصائص مرحلة الرشد املبكر )الشباب(.-

 أن يعرف خصائص النمو ملرحلة الرشد املتوسط.-

 تأخر )الشيخوخة(.أن يعرف خصائص النمو ملرحلة الرشد امل-

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -0

لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال 

  الدراسة(.  

 املعاصرة للطفولة واملراهقة.حتديث حمتوى املنهج مبا يتناسب مع املشكالت -

 باستمرار ملعرفة التطورات اجلديدة يف جمال علم نفس النمو. لإلنرتنتالرجوع -

 ترمجة الكتب األجنبية احلديثة عن املقرر ملعرفة أحدث النظريات يف هذا اجملال.-

)مالحظة: ينبغي إرفاق توصيف عام يف االستمارة املستخدمة يف النشرة توصيف املقرر الدراسي ج( 

 التعريفية أو الدليل (.  

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 1 1 العوامل املؤثرة فيه.-مبادئه-تعريف علم النفس النمو
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 1 1 طرق دراسة النمو.

 1 1 خصائص النمو للمرحلة اجلنينية. 

-اللغوي -احلركي-الفسيولوجي-خصائص النمو )اجلسمي

أخالقي( ملرحلة الوليد -ديين–جنسي -االجتماعي-االنفعالي-العقلي

 والرضيع.

1 1 

-اللغوي -احلركي-الفسيولوجي-خصائص النمو )اجلسمي

أخالقي( ملرحلة -ديين–جنسي -االجتماعي-االنفعالي-العقلي

 الطفولة.

0 0 

-اللغوي -احلركي-الفسيولوجي-خصائص النمو )اجلسمي

األخالقي( ملرحلة -الديين-اجلنسي -االجتماعي-االنفعالي-العقلي

 املراهقة.

0 0 

-العقلي-احلركي-الفسيولوجي-خصائص النمو )اجلسمي

 االجتماعي( ملرحلة الرشد املبكر.-االنفعالي

1 1 

-العقلي-احلركي-الفسيولوجي-خصائص النمو )اجلسمي

 االجتماعي( ملرحلة الرشد املتوسط.-االنفعالي

1 1 

-العقلي-احلركي-الفسيولوجي-خصائص النمو )اجلسمي

 االجتماعي( ملرحلة الرشد املتأخر.-االنفعالي

1 1 

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -0

عملي/ميداني/       املخترب مادة  الدرس: 11احملاضرة:

 تدرييب

 أخرى:

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -6

 ميثل هذا املتوسط لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسبوع(: 

 ساعة 02
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 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -0

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 موجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها . 

  .توصيف السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات 

 لتقييم نتائج التعلم يف هذا اجملال الدراسي.  الطرق املتبعة لتقويم الطالب يف املقرر الدراسي  

 

                                                                                                                                                                                                                                                املعارف:                                                                                                                      . ذ

 توصيف للمعارف املراد اكتسابها:-1

 يف نهاية الفصل يتوقع من الطالب التعرف على:

 مفهوم علم نفس النمو.-

 مبادئ النمو.-

 العوامل املؤثرة يف النمو.-

 دراسة النمو.طرق -

 خصائص النمو للمرحلة اجلنينية.-

 الرضيع.-خصائص النمو ملرحلة الوليد-

 املراهقة.-خصائص النمو ملرحلة الطفولة-

 املتأخر(.-املتوسط-خصائص النمو ملرحلة الرشد )املبكر-

 اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف: -0

 املناقشة.-

 التعلم التعاوني.-

 طرق تقويم املعارف املكتسبة:-6

 االختبار.-
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 األحباث.-

 مشاركة الطلبة إلقاء واملناقشة.-

 املهارات اإلدراكية:  . ر

 توصيف للمهارات اإلدراكية املراد تنميتها: -1

 يتوقع من الطالب يف نهاية الفصل أن يكتسب املهارات التالية:

 التفكري العلمي.-

 حل املشكالت.-

 التحليل والنقد.-

 

 اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات: -0

 التعلم التعاوني.-

 املناقشة.-

 االستكشاف.-

 طرق تقويم املهارات اإلدراكية لدى الطالب: -6

 االختبار.-

 تقييم األحباث واملداخالت. -

 

 ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية: 

 الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها:وصف ملهارات العالقات -1

 العمل اجلماعي.-

 قيادة اجللسة أو احملاضرة.-

 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-0

 التعلم التعاوني.-

 املناقشة والتحاور.-
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 لدى الطالب:طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية -6

 األحباث وكيفية عرضها ومناقشتها.-

 مالحظة طرق التفاعل االجتماعي بني أعضاء اجملموعة.-

 

 د. مهارات التواصل، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية:  

 توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال:-1

 التواصل.-

 والوصول للمراجع.استخدام الشبكة العنكبوتية يف عمل األحباث -

استخدام املنتديات العلمية ومواقع التواصل االجتماعي واهلواتف الذكية يف مناقشة أعضاء -

 اجملموعة وحماورتهم حول موضوع الدراسة.

 

 اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:-0

 التعلم التعاوني.-

 التعلم باستخدام احلاسب اآللي.-

 املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:طرق تقويم -6

 تكليف الطلبة باألحباث واالعتماد على الشبكة العنكبوتية كأحد مصادر املعلومات.-

 استخدام احلاسب اآللي يف عرض البحث ومناقشته.-

 هـ. املهارات احلركية النفسية )إن وجدت(: اليوجد

 تنميتها ومستوى األداء املطلوب: //توصيف للمهارات احلركية النفسية املراد -1

 اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات: //-0

 طرق تقويم املهارات احلركية النفسية لدى الطالب: //-6

 

 . جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:4

نسبته من األسبوع مهمة التقويم )كتابة مقال، اختبار، مشروع مجاعي،  التقويم
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التقويم  احملدد له نهائي...اخل(اختبار 

 النهائي

طوال  عمل حبث مع عرضه ومناقشته. 1

 الفصل

04% 

طوال  مشروع مجاعي.  0

 الفصل

04% 

األسبوع  االختبار النهائي. 6

 األخري

42% 

 د. الدعم الطالبي:

تدابري تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب )أذكر قدر -1

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 ساعات مكتبية. 3-3من  -

 

 هـ . مصادر التعلم:

 الكتب املقررة املطلوبة:-1

 . عّمان: دار الفكر.اإلنساني: من الطفولة للشيخوخةالنمو (. 0223ملحم، سامي )-

 . القاهرة: عامل الكتب.علم نفس النمو(. 1333زهران، حامد )-

 املراجع الرئيسة:-0

 . الرياض: دار اخلرجيي.4ط النمو اإلنساني: الطفولة واملراهقة(. 1013عقل، حممود عطا )-

 . جدة: الكتاب اجلامعي.املراهقةالنمو من الطفولة إىل (. 1333عبدالسالم، فاروق )-

 . املؤلف.علم النفس التكويين(. 1370اهلامشي، عبداحلميد )-

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية، التقارير،...اخل( )أرفق قائمة بها( -6
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 يف املنهج اإلسالمي. املدينة النمو اإلنساني(. 1013الزهراني، علي، وفالته، عبداحلي )- 

 املنورة: دار اخلضريي.

 . عّمان: دار الفكر.صورة الطفولة يف الرتبية اإلسالمية(. 0222اهلندي، صاحل ذياب )-

 . جدة: دار الشروق.علم نفس الطفولة يف ضوء اإلسالم(. 1333عامر، أمحد حممد )-

 املراجع اإللكرتونية، مواقع اإلنرتنت...اخل:-0

 

املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة، واملعايري  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج-4

 /اللوائح التنظيمية الفنية:

 اجملسمات العلمية واحملنطات مثل اخلاصة باألجنة.-

الصور والفيديوهات اليت تتحدث عن مراحل النمو مثل مراحل تتطور اجلنني أو اليت تصف -

 النمو اجلسمي لكل املراحل.

 الالزمة:و . املرافق 

بّين متطلبات  املقرر الدراسي  مبا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملختربات )أي: عدد املقاعد 

 داخل الفصول الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.  

 

 املباني )قاعات احملاضرات، املختربات،...اخل(:-1

رة التعليمية احلديثة )حاسب حممول، أجهزة عرض، سبوقاعات دراسية جمهزة بكل الوسائل -

 ذكية، شبكة انرتنت....... اخل

 مصادر احلاسب اآللي:-0

 نفس ما ذكر يف الفقرة السابقة.-

مصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، أذكرها، أو أرفق قائمة -6

 بها(:
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 مبراحل النمو.معمل علم نفس حيوي جمسمات علمية خاصة -

 ز.  تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :-1

 تقييم شهري ملا عرض من موضوعات.-

 تقييم نهائي لكل ما عرض طوال الفصل وبعد االنتهاء من االختبارات.-

 عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم -0

 التقييم الذاتي.-

 تقييم الزمالء.-

 عمليات تطوير التدريس :-6

 على كل جديد يف جمال علم نفس النمو. االطالع-

 ترمجة الكتب األجنبية.-

 حضور الندوات واحملاضرات اليت تفيد املوضوع.-

 

) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب -0

بواسطة مدرسني  مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 

 طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تبادل التصحيح املادة مع الزمالء الذين يدرسون نفس املادة.-

 فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى -4

 نفس اإلجراءات املتبعة يف التغذية الرجعية للتأكد من فاعلية التدريس.-
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 العربية السعوديةالمملكة 
 

 

 مبادئ علم النفسمقرر توصيف 
 علم النفسالتربية                      القسم :  الجامعة: أم القرى                   الكلية:

     144100 نفددس  علم النفس                            الرمـــز : مبادئـ اسم المقرر:   1

                                      2ـ عدد الساعات المعتمدة:        2

) كلية العلوم  وريوسالبكالـ البرنامج او البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها :  3
 االجتماعية( 

 د/ نادية جان  ـ اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس المقرر : 1

 

 ـ السنة أو المستوى الذي سيتم تقديم هذا المقرر فيه: المستوى :          5

 ـ المتطلبات المسبقة لهذا المقرر :    ال يوجد 6

 ـ المتطلبات المصاحبة لهذا المقرر :  ال يوجد 1

 : لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليميةـ مكان تدريس المقرر ان 1

 /  كلية التربية  جامعة أم القرى 

 ب:  األهداف

 وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر : -1

يهدددف هددذا المقددرر إلددى تعريددف الطالبددة بالمفدداهيم األساسددية التددي يتناولهددا علددم الددنفس, واتجاهاتدده, 
وطددددرق البحددددث فيدددده, وفروعدددده. كمددددا يتندددداول ماهيددددة علددددم الددددنفس  واألسددددس البيولوجيددددة ومياديندددده, 

واالجتماعيددددة للسددددلوك , مددددع عددددرض لمواضدددديع اإلدراك والتفكيددددر, الددددذكاء , والدددددوافع واالنفعدددداالت  
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 والشخصية ونظرياتها وقياسها.

 المقرر :ـ صف باختصار أية خطط يتم تنفيذها في الوقت الراهن من اجل تطوير وتحسين  2

  االسددددتخدام المتزايددددد للمددددواد والمراجددددع التددددي تعتمددددد علددددى تكنولوجيددددا المعلومددددات و شددددبكة
 االنترنت 

 التعديالت في محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في المجال 

  التحديث المستمر للبرامج والبنية التحتيدة وتجربدة طدرق التددريس المختلفدة : التددريس عدن
 التعلم التعاوني , ......الخ . بعد ,

 

 

 ج : وصف المقرر

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها –1

 الموضوع
عدد 
 األسابيع

ساعات 
 االتصال

مفهوم علم النفس واتجاهاته وميادينه وأهدافه, ومجاالته, وفروعه النظرية 
 والتطبيقية.

 

1 2 

في علم النفس على يد تاريخ علم النفس الحديث : نشأة وتطور حركة التجريب 
 فونت . نشأة وتطور القياس النفسي على يد العلماء األمريكيين واألوربيين .

1 2 

مدارس علم النفس : المدرسة الترابطية , المدرسة البنائية , المدرسة الوظيفية , 
المدرسة الجشطلتيه , مدرسة التحليل النفسي , المدرسة السلوكية , المدرسة 

 رسة اإلنسانيةالمعرفية. المد
2   0  

 االتجاهات األساسية في تفسير السلوك.

الوراثة والبيئة : مفهوم البيئة, مفهوم الوراثة , البيئة والذكاء,العوامل المؤثرة في 
 والذكاء الوراثةكل منهما , البيئة والوراثة والفروق الفردية,البيئة والوراثة 

2 0 
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 والشخصية , البيئة والشخصية .

الوصفي, المنهج التجريبي, المنهج  العام: المنهجلبحث في علم النفس مناهج ا
 اإلكلينيكي. 

1 2 

الذكاء والقدرات العقلية :القدرة واالستعداد, الذكاء , الفروق الفردية بين الجنسين, 
 مقاييس الذكاء والقدرات العقلية.

2 0 

وقوانينه , التذكر والنسيان, اإلدراك والتعلم : مفهوم اإلدراك والعوامل المؤثرة فيه 
 االنتباه , التعلم وشروطه , نظريات التعلم . طبيعة التعلم , النظريات المعرفية .

2 0 

الدوافع: مفهوم الدوافع, تصنيف الدوافع, تأثير الدوافع في السلوك , وظائف 
 الدوافع , الدوافع والحيل النفسية, نظريات تفسير الدوافع ,الدوافع والصراع .

1 2 

 0 2 الشخصية : مفهومها, , نمو الشخصية ,نظريات الشخصية , قياس الشخصية .
 

 ـ مكونات المقرر )مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي ( 2

 أخرى العملي / الميداني الدروس الخاصة المحاضرة

34 --------- --------- --------- 

 

 دراسة إضافية خاصة - 3

ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  في األسبوع ) المطلوب هنا المعدل المتوقع للفصل الدراسي  
 ساعة 04إلي  34مابينوليس المتطلبات المحددة في كل أسبوع( : 

 

 

 األهداف )نتائج التعلم( تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم : -1

 يلي يجب توضيح :     لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما
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 ملخص موجز  للمعرفة أو المهارات  التي صمم المقرر من أجل تطويرها. 

 وصف الستراتيجيات التعلم المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة أو المهارات. 

 طرق تقييم الطالب المستخدمة في المقرر لتقييم نتائج التعلم في المجال المعني. 

 

 أ  : المعرفة:

 وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر:1: /1

 أن توضح الطالبة المفاهيم األساسية لعلم النفسـ 

 د ان تفرق الطالبة بين مدارس علم النفس المختلفة

 .أن تشرح الطالبة ميادين علم النفس وأهدافه 

 الطالبة اتجاهات البحث في علم النفس العام تستعرضد أن 

 وامل المؤثرة في السلوك  د أن تشرح الطالبة الع

 د أن توضح الطالبة القدرات العقلية والذكاء

 د أن تميز الطالبة  بين مفاهيم اإلدراك واالنتباه والتذكر

 د أن تعرف الطالبة الدوافع وتعدد أنواعها 

 . أن تشرح الطالبة النظريات المفسرة للدوافع. وأهميتها 

 مدراس علم النفس المختلفة. د أن تشرح الطالبة مفهوم الشخصية عند 

 .  أن تطبق الطالبة بعض مقاييس الشخصية

 :استراتيجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة 1/2

 المحاضرات.
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 أسلوب حل المشكالت.

 الحوار والمناقشة.

 المجموعات التعاونية.

 العروض التقديمية.

 عرض الحاالت الواقعية واالفتراضية.

 عرض األفالم التعليمية.

 تطبيق المقاييس واالختبارات النفسية.

 برامج الكمبيوتر .

 المشاركة في الفعاليات العلمية والثقافية واالجتماعية.

 : طرق تقييم المعرفة المكتسبة 1/3

 االختبارات التحريرية.

 االختبارات الشفهية.  

 االختبارات المنزلية.

 "open bookاختبارات "الكتاب المفتوح  

 الواجبات المنزلية.

 األنشطة والتمارين.

 البحوث العلمية.

 المقاالت وأوراق العمل.

 المشاركة الفعالة أثناء المحاضرة.
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 األنشطة االجتماعية والثقافية على مستوى الكلية أو الجامعة  أو المجتمع .

 ب : المهارات المعرفية )اإلدراكية( 

 )اإلدراكية( المطلوب تطويرهاـ المهارات المعرفية  1

 .القدرة على استيعاب المعرفة 

 .القدرة على تطبيق المعرفة 
 .القدرة على تحليل المعرفة 

 .القدرة على تركيب المعرفة وتوليفها و إنتاج معرفة أصيلة 

 .القدرة على تقويم المعرفة و إصدار حكم عليها 

 .القدرة على تعميم المعرفة في مواقف متعددة 
 تراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية :ـ اس 2

استراتيجيات التعلم المختلفة التي يراعى عند استخدامها مخاطبتها للعمليات المعرفية 
 الُعليا كالتحليل والتركيب والتقويم:

 .المحاضرات 

 .أسلوب حل المشكالت 
 .المجموعات التعاونية 
 .الحوار والمناقشة 
  التقديميةالعروض. 
 .عرض الحاالت الواقعية واالفتراضية 
 .عرض األفالم التعليمية 
 .تطبيق المقاييس واالختبارات النفسية 
 . برامج الكمبيوتر 

 ترجمة بعض النصوص والمواضيع 
 ـ طرق تقييم المهارات المعرفية المكتسبة: 3

طرق التقييم المختلفة التي يراعى عند إعدادها قياسها للعمليات المعرفية الُعليا كالتحليل 
  -والتركيب والتقويم:
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 .االختبارات التحريرية 
   .االختبارات الشفهية 
 .االختبارات المنزلية 
   اختبارات "الكتاب المفتوحopen book" 
 .الواجبات المنزلية 
 .األنشطة والتمارين 
  العلمية.البحوث 
 .المقاالت وأوراق العمل 
 .المشاركة الفعالة أثناء المحاضرة 

 

 ج :  مهارات العالقات مع اآلخرين والمسئولية :  

ـ وصف لمهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على تحمل المسئولية المطلوب  1
 :  تطويرها

  بالنفس, فاعلية الذات(تنمية مفهوم إيجابي نحو الذات )الوعي بالذات, الثقة 

 .تنمية مهارات االتصال و تكوين عالقات إيجابية مع اآلخرين 

 .تنمية االعتزاز بالهوية الدينية والثقافية 

 .تنمية روح المبادأة واإلقدام 

 .تنمية مهارات الحوار والتأثير الفّعال 

 .تنمية مهارات العمل الجماعي 

 طوعي.تنمية الشعور باآلخر و إثارة روح العمل الت 

 .تنمية الوعي بحقوق اآلخرين وواجباتهم 

 تنمية الوعي بثقافة اآلخر 
 ـ استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات والقدرات: 2

 .المحاضرات 

 .أسلوب حل المشكالت 
 .المجموعات التعاونية 
 .العروض التقديمية 
 .عرض الحاالت الواقعية واالفتراضية 
  التعليمية.عرض األفالم 
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 .تطبيق المقاييس واالختبارات النفسية 
 .الزيارات 
 . برامج الكمبيوتر 
 .المشاركة في الفعاليات العلمية والثقافية واالجتماعية 

 

 وقدرتهم على تحمل المسئولية: البين شخصية  ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات  3

 .االختبارات التحريرية 
   .االختبارات الشفهية 
 .االختبارات المنزلية 
   اختبارات "الكتاب المفتوحopen book" 
 .الواجبات المنزلية 
 .األنشطة والتمارين 
 .البحوث العلمية 
 .المقاالت وأوراق العمل 
 .المشاركة الفعالة أثناء المحاضرة 
 . ألنشطة االجتماعية والثقافية على مستوى الكلية أو الجامعة أو المجتمع 

 ، وتقنية المعلومات، والمهارات الحسابية )العددية(: د : مهارات االتصال

 ـ وصف المهارات العددية ومهارات االتصال المطلوب تطويرها:  1

 .القدرة على استخدام األساليب إلحصائية في معالجة البيانات النفسية 
 .القدرة على استخدام التقنية في البيانات اإلحصائية 

  جمع المعلومات.القدرة على استخدام التقنية في 

  .القدرة على استخدام التقنية في البحث العلمي 

  .القدرة على استخدام التقنية في إعداد العروض التقديمية 

  .القدرة على استخدام التقنية في التواصل مع اآلخرين 
 ـ استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات: 2

 .المحاضرات 

 .أسلوب حل المشكالت 
 مجموعات التعاونية.ال 
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 .العروض التقديمية 
 .عرض الحاالت الواقعية واالفتراضية 
 .عرض األفالم التعليمية 
 .تطبيق المقاييس واالختبارات النفسية 
 . برامج الكمبيوتر 
 .المشاركة في الفعاليات العلمية والثقافية واالجتماعية 
  واالجتماعية.المشاركة في  المنتديات االلكترونية العلمية والثقافية 
 .التواصل مع األستاذ تقنيًا 

المعلومات، والمهارات الحسابية  االتصال وتقنيةـ طرق تقييم اكتساب الطلبة لمهارات  3
 )العددية(:

 .الختبارات التحريرية 
   .االختبارات الشفهية 
 .االختبارات المنزلية 
   اختبارات "الكتاب المفتوحopen book" 
 .الواجبات المنزلية 
 .األنشطة والتمارين 
 .البحوث العلمية بالحاسب اآللي 
 .المقاالت وأوراق العمل بالحاسب اآللي 
 .المشاركة الفعالة أثناء المحاضرة 
 . األنشطة االجتماعية والثقافية على مستوى الكلية أو الجامعة أو المجتمع 

 : المهارات الحركية )ان كانت مطلوبة ( هـ

 لمطلوب تطويرها في هذا المجال : غير مطلوبةـ وصف للمهارات الحركية ا 1

 ـ استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات الحركية: غير مطلوبة 2

 ـ طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات الحركية: غير مطلوبة 3

 تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي 
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 رقم التقييم
طبيعة مهمة التقييم  )مثال: مقالة, أو اختبار 
قصير, أو مشروع جماعي, أو اختبار فصلي.. 

 الخ

األسبوع 
 المستحق

نسبة الدرجة إلى 
درجة  التقييم 

 النهائي

 5 14-0 واجب منزلي 1

 5 5 تمارين صفية 2

 15 6 {2-1اختبار فصلي }  3

 14 7 عرض جماعي لورقة عمل 0

 14 8 اختبار قصير 5

 5 13 بحث قصير ] ورقة عمل مفردة[ 6

 54 16 اختبار فصلي نهائي 6

 144 المجموع 

 

 الدعم المقدم للطلبة -د

اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم 
الساعات  –مقدار الوقت المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب المحتاج لذلك ) مع تحديد 

 التي يتواجد فيها أعضاء هيئة التدريس خالل األسبوع(: -المكتبية

                      تحدد أستاذة المقرر ساعات مكتبية أسبوعية, وتلتزم بها, وترفقها بجدول
 محاضراتها, وتعلنها للطالبات.

 ى باب المكتبتحديد وقت تواجد عضو هيئة التدريس من خالل الجدول الملصق عل 

  تقديم المساعدة والتوجيه ألي استفسار أو استشارة تتعلق بالمادة المعطاة والتي تتضمن
مساعدة الطالبات في فهم  المقرر والمساهمة في عملية اإلرشاد األكاديمي, ومساعدتهن 

     في مواجهة أي مشكالت دراسية وأكاديمية يواجهنها في المقرر.
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 مصادر التعلم  -هـ

 :  الكتاب )الكتب ( الرئيسة المطلوبة:  1

 ,عمان ,دار الثقافة  المدخل إلى علم النفس2442جودة, عبد العزيز,المعايطة, 

 {, 2440محمد شحاتة ربيع  ,}القاهرة : دار  ريب تاريخ علم النفس ومدارسه , 
 : المراجع األساسية:  2

  {, 2445قطامي وعدس }فكر, , عمان ,دار ال علم النفس العام 
 {, 2447عدس وثوق }عمان ,دار الفكر,  المدخل إلى علم النفس , 
 ....الخ (: العلمية التقارير: الكتب والمراجع الموصى بها  )الدوريات  3

 { , 2445قطامي وعدس  }عمان ,دار الفكر,  علم النفس العام , 
  { , 2447عدس وثوق   }عمان ,دار الفكر,  المدخل إلى علم النفس , 
 { ,1981عباس محمد عوض   }بيروت,الدار الجامعية,علم النفس العام, 
 {,1971احمد عزت راجح  }القاهرة,المكتبة الحديثة,أصول علم النفس, 

 ,عمان ,دار الثقافة  المدخل إلى علم النفس  {2442}  جودة, عبد العزيز,المعايطة, 

 { ,1985 فاروق موسى ,}،الرياض: عالم الكتب,. أسس السلوك اإلنساني. 

 Morgan King{1979} .Introduction To Psychology McGraw-Hill 
.New York  

 : المواد االلكترونية  و مواقع االنترنت ... الخ: 1

 American Psychological Association  
o Division 1: General Psychology  
o Division 2: Society for the Teaching of Psychology  
o Division 6: Behavioral Neuroscience and Comparative 

Psychology  
o Division 7: Developmental Psychology  
o Division 8: Society for Personality and Social Psychology  
o Division 9: Society for the Psychological Study of Social 

Issues   
o Division 15: Educational Psychology  

 Society for Personality and Social Psychology  
http://www.spsp.org/  

 Society of Clinical Psychology  
http://www.apa.org/divisions/div12/homepage.shtml  

http://www.apa.org/
http://www.idbsu.edu/psych/division1/
http://psy1.clarion.edu/mm/Division2/d2.html
http://www.apa.org/divisions/div6/
http://www.apa.org/divisions/div6/
http://www.psy.utexas.edu/psy/div7/div7.html
http://spsp.clarion.edu/mm/spsp/spsp.htm
http://www.umich.edu/~sociss/
http://www.umich.edu/~sociss/
http://www.apa.org/divisions/div15/
http://www.spsp.org/
http://www.apa.org/divisions/div12/homepage.shtml
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 Society for the Teaching of Psychology  
http://teachpsych.lemoyne.edu/teachpsych/div/divindex.html  

 رابطة األخصائيين النفسيين )رانم( مصر 

  الجمعية السعودية للعلوم النفسية والتربوية ) جستن( المملكة العربية السعودية
 ياض الر  –

 الرياض – الجمعية السعودية للدراسات االجتماعية,جامعة الملك سعود 
 APA PSYC NET 
 Questia 
 Pro Quest 
 Eric    
: مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص المضغوطة أو  5

 المعايير المهنية أو األنظمة: 

  المشتملة على موضوعات المقررمجموعه منتقاة من األقراص المضغوطة 
 : المرافق المطلوبةو

حدد متطلبات المقرر بما في ذلك حجم الفصول والمختبرات )أي عدد المقاعد في الفصول 
 والمختبرات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر .. الخ(.

 المرافق التعليمية )حجرات المحاضرات والمختبرات .. الخ(:

( طالبة, بمقاعد متحركة, وسبورة عادية وورقية, ومنبر متحدث 74-64(قاعة دراسية تتسع ل 
ضاءة  "ستاند", مع نظام صوتي متكامل وميكرفونات بدون أسالك, مع نظام تكييف حديث وا 

 مناسبة.

( طالبة , 74-64قاعة مخصصة للعروض التقديمية التي يقوم بها األساتذة والطلبة تتسع ل)
عادية وورقية, ومنبر متحدث "ستاند", مع نظام صوتي متكامل  مزودة بمقاعد متحركة, وسبورة

ضاءة مناسبة.  وميكرفونات بدون أسالك,  مع نظام تكييف حديث وا 

جهاز دي في دي, وتلفزيون قاعة مخصصة لعروض األفالم التعليمية مزودة بكراسي متحركة, و 
ضاءة مناسب إنش(, 64-54شاشة إل سي دي )من   ة.مع نظام تكييف حديث وا 

http://teachpsych.lemoyne.edu/teachpsych/div/divindex.html
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 أجهزة الكمبيوتر : 

 ( جهاز بروجكتر عالي اإلضاءة2جهاز كومبيوتر للعرض واالستخدام مع البروجكتر, وعدد )

 مثال: إذا كان مطلوبا معدات مختبر معينة حدد المتطلبات أو أرفق قائمة( –موارد أخرى )حددها 
: 

 ال يوجد
 

 ز: تقييم المقرر وعمليات التحسين 

 على تغذية راجعة عن جودة التعليم :استراتيجيات الحصول 

لتقويم المقرر بشكل خاص , ومناقشات مجموعات  استبانة)صف االستراتيجيات . مثل إكمال 
 التركيز مع مجموعات صغيرة من الطالب(

 تقييم  الطالبات ألداء أعضاء هيئة التدريس والعملية التعليمية عبر االستبيانات .

 ة في المقرر .مستوى أداء الطالبات بصفة عام

 تمكن الطالبة من التقدم في المقررات الالحقة من دون صعوبات كبيرة .

 أن تكون األعمال المقدمة من قبل الطالبات مطابقة للمعايير المطلوبة .

الستراتيجيات األخرى المتبعة في تقييم عملية التعليم إما عن طريق األستاذ أو عن طريق 
األخرى لتقويم التعليم . مثل : المالحظات والمساعدة من الزمالء القسم:)صف االستراتيجيات 

 ، التقييم المستقل لدى تحقيق الطالب للمعايير ، المشورة المستقلة للواجبات والمهام ، الخ(

 التقييم الذاتي .

 المستوى العام ألداء الطالبات .

 ارجه .التقييم من قبل أعضاء هيئة التدريس سواًء من نفس القسم أو من خ
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 عمليات تحسين التعليم : -1
ـــة  ـــدريس ، مراجع ـــل لطـــرق الت ـــل : ورش العم ـــدريس ، مث ـــات لتحســـين الت )صـــف العملي

 االستراتيجيات المقترحة( 

  التدريب والتطوير لعضو هيئة التدريس من خالل ورش العمدل , البدرامج التدريبيدة ...الدخ
. 
 . التطوير الذاتي لعضو هيئة التدريس 

  استراتيجيات التدريس وأساليب التقويم .التنوع في 

 . وضع معايير للجودة ومطالبة الطالبات بها 
 عمليات التحقق من مستويات إنجاز الطلبة : -2

)صف الطرق المستخدمة لمقارنـة مسـتويات التحصـيل لـدى الطلبـة بغيـرهم فـي الجامعـات 
الطلبــة التــي قــام األخــرى ، مــثال  : فحــص التصــحيح لعينــة مــن أوراق االختبــار أو أعمــال 

بتصــحيحها عضــو هيئــة تــدرس أو الــدرجات ، وذلــك بشــكل ، وقيــام أســتاذ المقــرر بتبــادل 
تصــحيح عينــة مــن الواجبــات أو االختبــارات بصــفة دوريــة مــع عضــو هيئــة تــدريس  خــر 

 لنفس المقرر في نفس المؤسسة أو مؤسسة تعليمية أخرى( .

 مسدتقل لعيندة مدن أعمدال  فحص التصحيح أو الدرجات من قبل عضدو هيئدة تددريس
 الطلبة .

  تبدددادل تصدددحيح عيندددة مدددن الواجبدددات أو االختبدددارات بصدددفة دوريدددة مدددع عضدددو هيئدددة
 تدريس آخر للمقرر نفسه في نفس المؤسسة نفسها أو في مؤسسة تعليمية أخرى( .

 حضور رئيس القسم واألعضاء المتخصصين ألنشطة الطالب ومشاريعهم 
 

لمراجعة التغذية الراجعة لجودة المقرر والتخطيط للتحسـين صف العمليات  والخطط المعدة  -3
: 
  المراجعددة الدوريددة لموضددوعات المقددرر مددن قبددل أعضدداء هيئددة التدددريس لبحددث المشددكالت

 المتكررة في سبيل اقتراح الحلول المناسبة لها .

 . متابعة أعضاء هيئة التدريس بواسطة لجان متخصصة تخلو من التحيز واالنتقاد 
  أفضل السبل لتقييم المادة ومرافقها مع التطوير والتجديد كلما أمكن ذلك.مناقشة 

  ندددددب أعضدددداء هيئددددة التدددددريس بمددددا فددددي ذلددددك العنصددددر النسددددائي إلددددى جامعددددات خارجيددددة



 علم النفستوصيف مقررات قسم  -كلية التربية  –جامعة ام القرى 
 

 

112 
 

 الكتساب مهارات جديدة .

  إعطاء الفرصة للطالبات إلبداء آرائهن حول ما يتم تدريسه واسدتقبال المقترحدات ودراسدة
 مدى فعاليتها .

 

 


