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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 نصوص يف التوجيه الرتبوي املهني باللغة االجنليزية توصيف مقرر

   م القرى .جامعة أ :املؤسسة

 كلية الرتبية / قسم علم النفس .:  الكلية/القسم

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 س( . 607نصوص يف التوجيه الرتبوي املهين باللغة االجنليزية )  اسم ورمز املقرر الدراسي: .1

 ساعتان . 2 عدد الساعات املعتمدة:  .2

 ضمنه املقرر الدراسي.  ي يقدمذالربنامج أو الربامج ال .3

 )يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج(

 برنامج الدكتوراه ) توجيه تربوي مهين ( .

  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي .4

 ـــــ

 

  :الدراسي السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر .5

 مرحلة الدكتوراه ) توجيه تربوي مهين ( . .7

 :املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .6

 ــــ

  :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .8

 ــــ                                        
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  :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية .9

 ــــ                                         

 

 

  :األهدافب( 

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

 فهم بعض مصطلحات التوجيه الرتبوي املهين باللغة االجنليزية . -

 ترمجة بعض النصوص املختارة إىل اللغة العربية . -

 جيه الرتبوي املهين .إتقان بعض املصطلحات يف التو -

 قراءة بعض املقاالت املختصرة باللغة االجنليزية . -

 

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

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

 سة(.الدرا

 متابعة الدوريات المتخصصة . -

 الدخول إلى المواقع التي تحتوي على أمهات الكتب األجنبية في التوجيه التربوي المهني . -

 توضيح كيفية استخدام القواميس والموسوعات المتخصصة .  -

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

 التعريفية أو الدليل (.  

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

  7 3 مصطلحات يف التوجيه الرتبوي املهين .

 يف التوجيه الرتبوي املهين   باإلجنليزيملخصات رسائل الدكتوراه 

DissAbst.Int. 

3 7 
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 4 2 القاموس . تدريبات قرائية باستخدام

 4 2 قراءة خمتارة من بعض الكتب املتخصصة .

يف جمال  باللغة اإلجنليزيةتدريبات على كيفية قراءة البحوث والدراسات 

 التوجيه الرتبوي املهين . 

3 7 

 االجنليزية باللغة السريعةتدريبات على االستجابة املبنية على الفهم لألسئلة 

 .  يف التوجيه الرتبوي املهين 

 1  2 

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 احملاضرة:

 نظري تطبيقي 14

 الدرس:  مادة

 ـــ

 املخترب

 ـــ

عملي/ميداني/      

 تدرييب

   

 أخرى:

  

 

أن  ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي-3

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

 ساعة في الفصل الدراسي نظري تطبيقي  . 22 

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . أ
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 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 يف جمال التوجيه الرتبوي املهين . االجنليزية املصطلحاتجمموعة من  استيعاب-

 استخراج معاني الكلمات من القواميس املتخصصة .  -

 ترمجة بعض ملخصات رسائل الدكتوراه من اللغة االجنليزية إىل العربية .  -

املواضيع اليت كتبت باللغة االجنليزية يف التوجيه الرتبوي  اعطاء ملخص باللغة العربية عن أحد -

 املهين .

 استخدام مصطلحات التوجيه الرتبوي املهين يف مكانها الصحيح .  -

 .  باإلجنليزيةاملزاوجة بني قائمتني من املصطلحات أحدهما باللغة العربية واألخرى   -

  

  :ملعارفاسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك ا-2

 احملاضرات . - 

 التدريبات التطبيقية . -

 عرض البحوث وامللخصات . -

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 اختبارات شفهية . - 

 تعبئة اخلرائط الذهنية باملصطلحات املناسبة . -

 املزاوجة بني قائمتني من املصطلحات . -

  دراكية:املهارات اإل . ب

  :املراد تنميتها ةدراكيتوصيف للمهارات اإل-1

 إتقان مصطلحات التوجيه الرتبوي املهين باللغة االجنليزية . - 

 استخدام املصادر املختلفة للحصول على املادة العلمية . -

 من الدقة .  جيدة بدرجةترمجة بعض املوضوعات  -

 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 احملاضرات . -

 يبات التطبيقية .التدر -

 عرض البحوث وامللخصات . -

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 اختبارات شفهية . -

 عرض ترمجات فورية . -
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  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 القدرة على حتمل متطلبات املادة . -

 االهتمام بكيفية تطبيق خطوات الرتمجة . -

 التعاون مع الزمالء يف إنهاء األعمال املشرتكة . -

 االعتماد على الذات يف الوصول إىل مصادر املعرفة . -

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 .التعليم اجلماعي التعاوني  -

 األمثلة التوضيحية والتدريبية . -

 تبادل األدوار . - 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 املالحظة . -

 الواجبات الفورية . -

 املناقشة الشفهية . -

  

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال توصيف-1

 استخدام القواميس واملوسوعات . -

 توظيف احلاسوب يف احلصول على بعض املعلومات . -

 قراءة املصطلحات دون أخطاء . -

 البحوث األجنبية .  بعض عناصرحتليل  -

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ية استخدام املوسوعات والقواميس .التدريب على كيف -

 توضيح كيفية الوصول إىل املعلومة الصحيحة من خالل الدراسات األجنبية . -

 عروض توضيحية لكيفية توظيف احلاسوب . -

 استخدام أجهزة فيديو وتسجيل . -

 

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 املالحظة . -

 القصرية الفورية . االختبارات -
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 االختبارات الشفهية . -

  

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 االستعداد لعمل خرائط ذهنية معينة . -

 محاكاة عضو هيئة التدريس في كيفية نطق المصطلحات . -

 دثة مع زمالئه داخل الصف .إجراء محا -

انجليزي في الوصول إلى مرادفات متعددة دون مساعدة من  –استخدام قاموس انجليزي  -

 عضو هيئة التدريس .

 تشغيل الحاسوب والوصول إلى المواقع ذات العالقة بسرعة ودون مساعدة . -

 متكاملة .  إعادة تنظيم وربط الفقرات بعد الترجمة مع بعضها إلظهار العمل بصورة -

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 االمثلة التوضيحية-احملاضرات

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 االختبارات الفورية السريعة-االسئلة الشفهية

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع مجاعي, ر)كتابة مقال, اختبا مهمة التقويم التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

على مدى  االلتزام حبضور احملاضرات . 1

 الفصل

10 % 

على مدى  املشاركة الفاعلة واملناقشة . 2

 الفصل

10 % 

على مدى  ممارسة الرتمجات الفورية . 3

 الفصل

30 % 

 % 20على مدى  . تقارير  4
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 الفصل 

نهاية الفصل  االمتحان النهائي . 5

. 

 30 % 

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 اآللي .معمل احلاسب  -

 ساعات مكتبية يتواجد فيها عضو هيئة التدريس أسبوعيًا مبكتبه يف اجلامعة . 8 -

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

عربي ( القاهرة :  –م( معجم املصطلحات العلمية ) اجنليزي 1991حممود عبدالرمحن الربعي ) -

 مكتبة االجنلو .

 

 :املراجع الرئيسة-2

 م( موسوعة علم النفس , بريوت , مطابع الشرق .1966د رزوق )أسع -

م( قاموس الرتبية وعلم النفس الرتبوي , بريوت , دائرة 1970فريد جربائيل جنار وآخرون ) -

 الرتبية اجلامعة االمريكية .

عربي ( , القاهرة : بيت  –م( قاموس علم النفس ) اجنليزي 1962حامد عبدالسالم زهران ) -

 الشعب.

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -3

 ملخصات رسائل الدكتوراه العاملية  -

 - Dissertation, Abstracts International 

- Roget's thesaurus  dictionary.            



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

11 
 

 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4

 قع التوجيه الرتبوي املهين خصوصًا باللغة االجنليزية .موا

 

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري -5

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

 ـــــ

 :و . املرافق الالزمة

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

 الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.  

 

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 قاعة للمحاضرات تتسع للدارسني . -

 

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 . Data showجهاز عرض املعلومات  -

 

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإ)حددها...مثل: احلاجة  مصادر أخرى-3

 :بها(

     قواميس وموسوعات يف جمال التخصص 

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

يم واخلاصة بتقويم عضو هيئة التدريس يف كل مادة يف كل استبانات وحدة القياس والتقو -

 فصل دراسي .
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 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 استطالع آراء الطالب الدارسني حول مجيع متغريات املادة . -

 :عمليات تطوير التدريس -3

 الرتكيز على اجلانب التطبيقي . -

 ذلك . ما امكنسائل االلكرتونية احلديثة خلدمة املادة كل توظيف الو -

عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

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

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

 يف الوقت احلاضر .  يوجدال

 

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

 التأكد من إتقان الدارسني لبعض مهارات الرتمجة . -

 على جتارب أقسام علم النفس يف اجلامعات األخرى . االطالع -

 ألكادميي .ربط املقرر مبفهوم اجلودة واالعتماد ا -
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 نظريات االختيار املهني والرتبوي توصيف مقرر

   /جامعة ام القرى    املؤسسة

 /الرتبية /علم النفس الكلية/القسم 

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ 

 ( نظريات االختيار املهين والرتبوي -641)املقرر الدراسي:  اسم ورمز .10

 ساعات          2   عدد الساعات املعتمدة:  .11

 : يقدم املقرر ضمن برنامج الدكتوراه. ي يقدم ضمنه املقرر الدراسيذالربنامج أو الربامج ال .12

 ختصص : التوجيه الرتبوي واملهين . .13

 

 قرر الدراسي عن امل املسئولاسم عضو هيئة التدريس  .14

 _ 

 السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي  .15

 املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .17

 علم النفس املهين . –التوجيه الرتبوي واملهين  –نظريات اإلرشاد وتطبيقاتها 

 املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(  .16

 _ 

  األهدافب 

 خمرجات تعلم الطالب امللتحقني باملقرر الدراسي. موجز بأهم -1

أن يستوعب الطالب )املرشد املهين( النظريات مبختلف أسسها , مبادئها ومفاهيمها ,اليت متد ه 
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باألدوات اليت حيتاجها ملساعدة العمالء على حسن اختيار الوظائف اليت تناسبهم وترضيهم , 

استمرار إنتاجيتهم وتطورهم املهين ورضاهم وبقائهم يف ومساعدتهم على تعلم املهارات اليت تضمن 

 املهنة  .

 

) مثل االستخدام املقرر الدراسي .  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني  -2

املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت, والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف 

 جمال الدراسة(.

سة كيف يستفيد الناشرون العلميون )للكتب الجامعية (من االنترنيت درا  -1

)البوربوينت(، وهذا يتطلب تطبيق تقنية المعلومات في التعليم الجامعي، 

ذلك بذل الجهد والتعاون المادي بين الناشرون العرب  إلنجازويتطلب 

 والدولة.

 -االرتقاء ورفع مستوى الكتب العربية : من خالل :  -2

% من الطالب على االقل حتى 11وى اللغة االنجليزية لدى رفع مست

 يستطيعوا متابعة المقررات في حينه والقيام على ترجمتها لآلخرين . 

وجود لجنة متخصصة علمية من جميع جامعات المملكة تتابع الكتب المقررة  -3

)للمستوى الجامعي وما بعد الجامعي(في الجامعات المرموقة في العالم كله 

األوائل من بين ترتيب الجامعات ، ومن ثم تطور المقرر  211و ا111ال

المحلي في ضوء ترجمتها لتلك الكتب المقررة ،وأيضا في ضوء مراجعاتها 

 للمجالت والدوريات االنجليزية والعربية المرموقة في المجال. 

التعرف على الجهات التي سيعمل بها حامل درجة الدكتوراه في  -4

مهني ،وماهي مطالب وأهداف تلك الجهات التي تأمل التوجيه التربوي وال

تحقيقها من ذلك المؤهل ،ثم إمداد الطالب بالمعارف والمهارات والتدريب 

 الذي يحقق أهدف ومطالب تلك الجهات .

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

  .التعريفية أو الدليل(

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا1 

ساعات   عدد األسابيع قائمة املوضوعات

التدريس 

 الفعلية 
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 نماذج نظريات النمو والتطور المهني  وتشمل : -أوال :
 -اقترح إضافة نظرية )سيودور كابلو( وتشمل : -1

العوامل المؤثرة  –فكرة العشوائية والصدفة في االختيار المهني 
 –الجنس  -المهني مثل )ترتيب الفرد في األسرةعلى االختيار 

األصل أالثني(الكيفية التي يستخدمها األفراد في اختيار –الساللة
 نقد النظرية. -تطبيقات –وظائفهم الحالية 

1 2 

  -نظرية )دونالد سوبر ( وتشمل : -2
  األسس الهامة العشرة حول طبيعة الهوية المهنية المتطورة

-سمات الشخصية للفرد هتمامات،اال والمتضمنة )القدرات،
التطابق بين خصائص الفرد وما تتطلب المهنة من 

 -االختيار المهني وتجديده والتوافق مع التجديد -خصائص
التوافق بين العوامل الفردية  -تطوير وتنمية مفهوم الذات

واالجتماعية وبين مفهوم الذات والواقع والرضا المهني 
 والرضا عن الحياة( 

 صيانة  -التأسيس -لنمو المهني )االستكشافمراحل ا
 االنحدار( تطبيقات على النظرية  -االستقرار والبقاء

2 4 

 -نظرية )ان  رو ( وتشمل : -3
)تأثير احتياجات الطفولة وإشباعها على الحياة -األسس الهامة :

أنماط الجو العاطفي داخل األسرة وهي  –المهنية في المستقبل 
أنواع السلوك -المتقبل(-الرفض واإلهمال -نمط)التركيز العاطفي

 نقد النظرية . –تطبيقات  –المهني المترتبة على أنماط التربية 

1 2 

 نظرية )ديفيد تايد مان (وتشمل : -4
  أفكار تايد مان عن تغير واضطراب الفرص المهنية– 

الشعور باألمان  -التوافق وأهميته في التطور المهني
 مهني ( الوظيفي وأثره على التطور ال

  األسس والمفاهيم الهامة للنمو المهني ) فهم الذات وعملية
  -فهم الذات

–دراسة األفعال اإلرادية ودورها في التطور المهني 
 وصف عملية صنع القرار/االختيار المهني(.

   نموذج تايد مان في صنع القرار المهني ويتضمن مراحل
طة أنش –انشطة الترقب واالستكشاف (صنع القرار وهي

 نقد النظرية.-التنفيذ( تطبيقات 

1 2 

نظرية النمو المهني من وجهة نظر معالجة المعلومات  -5
 المعرفية لكل من 

 ريدردون( وتشمل: -وسامسون -) باترسون
  (: األسس العشرة المؤثرة على النمو المهني وتتضمن

حل المشكالت  –تفاعل العوامل المعرفية والوجدانية 
معارف عن الذات وعن الوظائف المهنية يعتمد على ال

الذاكرة  -والعمليات المعرفية التي تربط بينهما -المختلفة
 -استمرار االرتقاء المهني والمعرفي -الدافعية–العاملة 

 -مهارة معالجة المعلومات -النضج المهني -الهوية المهنية
 حل المشكالت وصنع القرار المهني (.

2 4 
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  المهنية وتتضمن ) اإلجراءات التتابعية لحل المشكالت
التنفيذ( تطبيقات -التقييم -الخلق-التركيب-التحليل -االتصال

 النظرية. نقد–
 نماذج نظريات التعلم االجتماعي وتشمل: -ثانيا:

نظرية التعلم االجتماعي لالختيار المهني ) جون كروم  -1
 -بولتز(:

  األسس المؤثرة على االختيار المهني تتضمن ) العوامل
 -الظروف واألحداث البيئية –والقدرات الخاصة الوراثية 

-) ألوسائلي-خبرات التعلم السابقة من الحياة وتشمل التعلم :
مهارات التعامل مع المهام/  -المالحظة( -االقتران الشرطي

 المشكالت .
   أنواع المعتقدات الناشئة عن العوامل المؤثرة على االختيار

 ( بالعالم والعمل -المهني)خاصة بالذات
 وضع خطة عمل -مراحل اختيار المهنة )تحديد المشكلة- 

 -اكتشاف النتائج المحتملة -تحديد البدائل -توضيح القيم
 التنفيذ( -استبعاد بعض البدائل

  مشكالت تواجه التوجيه المهني . التحديات األربعة التي
على المرشد مساعدة العميل على مواجهتها عند االختيار 

 .قد النظريةن-المهني .تطبيقات 

2 4 

هاكت(  -براون –النظرية المعرفية االجتماعية )لنت  -2
 وتشمل:

  األسس الهامة التي تعمل على تطور االختيار المهني
 -التعلم بالمالحظة-الوظيفي) انجازات األداء الشخصي

الحاالت وردود الفعل الفيزيولوجية -المرغوبية االجتماعية
 ) 
  مضمون االختيار المهني –للنظرية  الديناميكيةالطبيعة-

مفهوم الذات والكفاءة -عملية االختيار المهني وتنفيذه
تأثير المعتقدات والتوقعات االجتماعية  –/الفعالية الذاتية 

تأثير انخفاض الكفاءة -على نشأة وتطور الكفاءة الذاتية 
 الذاتية على االختيار المهني.

  الذاتية المحددات الشخصية للتطور المهني وهي)الفعالية– 
العوامل  –األهداف الشخصية(  -التوقعات الخاصة بالنتائج

-االتجاهات-القيم-المؤثرة على محددات الشخصية:)الميول
-الساللة-الجنس-الثقافية االجتماعية  البيئةب الشخص عالقة

 الشعوبية الجماعة االثنية(
  نموذج االختيار المهني  –لالهتمامات  أنمائيالنموذج

اتخاذ اإلجراءات والقيام  –ء الهدف وعناصره)بنا
 نقد النظرية.–تحديد مستوى األداء ( تطبيقات -باألفعال

 
 

نظرية السمات والعوامل ) ويليام سون وزمالؤه ( وتشمل  -1 ثالثا:
:- 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4 
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  سمات الفرد :األسس الهامة لإلرشاد المهني تتضمن(– 

المضاهاة بين سمات الفرد والسمات  -سمات األداء الناجح
النظام  –طلوبة للوظائف وتأثير ذلك على األداء الناجح الم

اإلرشاد الوظيفي وعالقته بالمهام  -البيئي وسمات الشخصية
 (.-طبيعة عدم التوافق -التكيف مع الحياة عموما -النمائية 

 : التجديد أو التعديل لنظرية السمات والعوامل ويشمل 
ظرية في التأهيل دور الن –االهتمام بالتحدي الذي يواجه العميل 

النظرية  ديناميكية -اإلرشاد المهني في ضوء النظرية -والعالج
قدرة الفرد على االختيار الذي يرضيه في ضوء توفر –

 المعلومات الضرورية .
 –  تعلم مهارات حل المشكلة واتخاذ القرار الوظيفي من

خالل نموذج الخطوات األربعة لمعالجة 
وضع  -ات وتنظيمهاالمعلومات)الحصول على المعلوم

أساليب  -التنفيذ والعمل(-إعداد وتطوير الخطة-األهداف
 .نقد النظرية-إجراءات الفحص والتقييم . تطبيقات 

 

نظرية جون هوالند )المتأثرة بنظرية السمات والعوامل (  - 2
:- 

األسس الهامة للنظرية :) تصنيفات الشخصية الستة وهي النمط 

 –التقليدي( -االستثماري-االجتماعي-الفني-المحقق-الواقعي (

التفاعل بين نمط الشخصية ونمط  –تصنيفات بيئة العمل الستة 
 نقد النظرية.–تطبيقات  1ونتائج التطابق بينهما -بيئة العمل

1 2 

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: 2

 احملاضرة:

 محاضره14

 الدرس:  دةما

  

عملي/ميداني/       املخترب

 تدرييب

_ 

 أخرى:

_ 

 

)ينبغي أن ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. . 3

 (يالفصل الدراسساعه يف 28ميثل هذا املتوسط لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسبوع(:)

 

  تلف جماالت التعلمتطوير نتائج التعلم يف  خم. 4

  بني لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي:



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

12 
 

 ملخص موجز للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها. -1

 وصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها تلك املعارف أو املهارات. -2

 لم يف اجملال املعين .طرق تقييم  الطالب يف املقرر الدراسي لتقييم نتائج  التع -3

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 املعارف . ت

(iوصف املعر       )فة اليت سيتم اكتسابها يف املقرر: 

 -من املتوقع بعد دراسة املقرر ان يكون الطالب/ الطالبة قادرا على التالي:

  األسس التارخيية الفلسفية النظرية لإلرشاد و)النمو /التطور( املهين.فهم 

  املهين( –توضيح أهمية التطور املهين يف احلياة اإلنسانية عموما ويف عمل املرشد )الرتبوي

 خصوصا .

 ، مهنية،فهم أن النمو املهين يف حياة كل عميل هو عملية ذات خصائص )شخصية 

 ( .ثقافية اجتماعية،

 عة العالقة واالرتباط بني النمو املهين والنمو اإلنساني بصفة عامة .فهم طبي 

 . فهم العوامل واملشكالت اليت تؤثر يف صنع القرار واالختيار املهين 

 اجلنس( واثر هذه العوامل  -فهم الدور الذي تلعبه الظروف االجتماعية الثقافية ) العمر

 يف  التخطيط  والنمو املهين.

 ف البلدان املختلفة اليت نشأت فيها نظريات االختيار املهين مثل مقارنة تأثري ظرو

االجتماعية( على النظريات ، وان بالدنا تتفق وختتلف  االقتصادية، -الظروف)التارخيية

االقتصادية  -الثقافية -مع ظروف تلك البلدان ؛ أي تأثري االختالفات )التارخيية

  على اإلرشاد والتطور املهين .

 

(ii    )   اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف 

 -التعلم الذاتي -التعلم التعاوني-ضرب أمثلة  -األسئلة –المحاضرة)شرح مع مناقشة( 
 الخرائط الذهنية.
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(iii)     طرق تقويم املعارف املكتسبة:- 

 -يةاألعمال الفردية واجلماع -اختبارات مقاليه قصرية -االختبارات املوضوعية

 البحث)التقرير(.

  املعرفيةاملهارات  . ث

(i      ) املراد تنميتها املعرفية توصيف للمهارات 

 -من املتوقع بعد دراسة املقرر ان يكون الطالب/ الطالبة قادرا على التالي:

 مناقشة النظريات املختلفة يف النمو املهين ومناذج صنع القرار املهين. -1

ريات املختلفة , و أوجه الشبه واالختالف الكشف عن مناطق قوة وضعف النظ -2

 بينها.

تطبيق األفكار املناسبة للعميل  من أي نظرية, ملساعدته على اختاذ القرار املهين  -3

 . 

اجلمع بني أفكار تنتمي لنظريات خمتلفة واستخدامها يف مساعدة العميل على  -4

 االختيار والنمو املهين.

العميل على حل مشكالته يف االختيار تطبيق مناذج من نظريات خمتلفة ملساعدة  -5

 والنمو املهين .

 استكشاف أن هناك تنشئة اجتماعية للنمو املهين وأنها مؤثرة على حياة اجلميع . -7

 تدريب اآلخرين على حتديد األهداف وصناعة القرار . -6

النمو الشخصي والنمو املهين لدى  -االنتباه إىل التناقض )إن وجد(بني املسارين : -8

 العميل .

 التدقيق يف عالمات عدم النمو والتعثر املهين وإعطائها داللة يف التشخيص.  -9

اكتساب املهارات اليت متكن الطالب )املرشد املهين(من مساعدة العميل على  -10

 , ثقافيا( .اجتماعيا مهنيا, شخصيا,اختيار املهنة اليت تناسبه )

اإلنسانية عموما , واملهنية االستمتاع باملقرر وربطه حبياة الطالب )املرشد املهين (  -11

 خصوصا .  

 

((i      املعرفية اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات  

زيارة  –التعلم التعاوني -التعلم الذاتي-–ضرب األمثلة -احملاضرات )شرح مع مناقشة(

 مراكز ذات صلة باالختيار املهين .
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(iii     ) لدى الطالب  ةاملعرفيطرق تقويم املهارات:- 

 
 ملفات االنجاز . -التعزيز-األعمال الفردية والجماعية -المالحظة -المناقشة والمشاركات

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

 وصف ملهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية املطلوب تنميتها :

ت )االختيار املهين والرتبوي(يف إدارة أن يستفيد الطالب/ الطالبة من خمتلف نظريا

 -عالقاته مع عمالئه فيصبح قادرا على التالي :

 حسن اإلصغاء واالستماع للعميل . -1

تفهم مشاعر العميل واحتياجاته وقدراته وظروف تنشئته املختلفة ومعتقداته عن ذاته  -2

 والعامل والعمل. 

يل ومساته الشخصية ومع التوجيه الصادق األمني حنو مهن تتناسب مع قدرات العم -3

 ثقافته االجتماعية. 

مساعدة املتعثرين دراسيا أو مهنيا يف رفع إحساسهم بكفاءتهم وفعاليتهم الذاتية ، من  -4

خالل حماولة إعادة اكتشاف نقاط قوة جديدة يتمتعون بها ،والتوجيه حنو مهن 

 تتطلب تلك القدرات والسمات لديهم.

هن اليت أدت به إىل االختيار اخلاطئ وإهمال تعديل أفكار العميل جتاه بعض امل -5

 االختيار الصحيح.

إمداد العميل  مبصادر املعلومات املهنية والتعليمية والوظيفية الصحيحة ملساعدته  -6

 على اختاذ القرار املهين الصائب . 

مساعدة من فقد مهنته على إعادة التخطيط املهين ،من خالل إمداده باملعلومات  -7

 زمة والتوجيه الصحيح. واملهارات الال

 

 

(( ii    اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات والقدرات 

 -التعلم التعاوني -النمذجة  ولعب الدور -ضرب األمثلة -احملاضرة -املناقشة واحلوار

 حل املشكالت . -التعزيز االجيابي -التعلم الذاتي

 

(( iii   ع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالبطرق تقويم مهارات التعامل م 

 األعمال الفردية والجماعية .  –التقارير -المالحظة –المناقشة والمشاركات   
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 د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية 

(iتوصيف   ) للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال 

 

 مهارة احلوار -

 .ت التعامل مع احلاسوب والشبكة العنكبوتيةمهارا -      

 

(ii  ) اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات 

 

حل  -التعزيز االجيابي -التعلم الذاتي -التعلم التعاوني -ضرب األمثلة -املناقشة واحلوار

 املشكالت .

(iii   )بطرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطال 

 املناقشات واملشاركات  -

 املالحظة  -

 البحث )تقرير(  -

 األعمال الفردية واجلماعية -

 ملفات االجناز. -

 )إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

(i  )  املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية: 

 ال يوجد

(ii  )ية تلك املهاراتاسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنم 

 ال يوجد   

(iii   ) لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية 

 ال يوجد

 . جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 مجاعي, اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي
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طوال  املناقشات واملشاركات  -1

 الفصل

10% 

األسبوع  اختبار موضوعي ومقالي قصري -2

الثاني 

 عشر

10% 

األسبوع  تقرير )عمل فردي( -4

 السادس

10% 

األسبوع  مشروع مجاعي  -5

 العاشر

20% 

 %50  االختبار النهائي   -7

 :د. الدعم الطالبي

.)اذكر قدر شارات واإلرشاد األكادميي للطالبتدابري تقديم أعضاء هيئة التدريس لالست -1

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

 

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصح

 الربيد االلكرتوني    -الساعات املكتبية 

 :هـ . مصادر التعلم

 

 .م غري مرتجم 2011كوتلر َو شرب مقدمة يف اإلرشاد النفسي :  -1

Introduction to counseling by Jeffery a.  kottler and david s. 

shepard, 2011. 

2- Vernon Zunker (2012) Career Counseling .Eighth Edition 
.Brooks- Cole 

 

 -:املراجع الرئيسة -3

   ) أرفق قائمة بها( ارير,...اخل(الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التق   -3
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 .املتخصصة مواقع االنرتنت:   املواد االلكرتونية        -4

 

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على  احلاسب اآللي/ االسطوانات املدجمة,    -5

 واملعايري/ اللوائح التنظيمية الفنية.

 يوجد ال

 و . املرافق الالزمة

ملقرر الدراسي مبا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملختربات)أي: عدد املقاعد داخل بني متطلبات ا

 الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة....إخل

 

 )قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل -1

ى غرار قاعة ( طالبة تسمح باجللوس عل15قاعة دراسية بها طاولة وكراسي تسع تقريبا )

 اجتماعات

 : مصادر احلاسب اآللي -2

 -    باإلنرتنتنقطة اتصال  -شاشة عرض بيانات احلاسوب)داتاشو(     -جهاز كمبيوتر

 طابعة

)حددها...مثل:  احلاجة إىل جتهيزات خمربيه خاصة, أذكرها, أو أرفق قائمة مصادر أخرى -3

 بها(:

 ـ     ال يوجد

 

 سي وعمليات تطويره تقييم املقرر الدرا . ز

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

 أعمال الطالب/الطالبات. -
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 استمارة تقويم عضو هيئة التدريس.  -

 املالحظة.  -

 االختبارات فصلية/ نهائية .  -

 

 : اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -4

 استطالع آراء الطالب /الطالبات حول املقرر. -     

 النقاش مع أعضاء هيئة التدريس. -    

 تقرير الربنامج . -    

 تقويم وكيلة رئيس القسم لعضو هيئة التدريس.   -    

 التقرير السنوي -    

 

 :عمليات تطوير التدريس  -3

 مناقشة األساتذة اللذين يدرسون نفس املقرر.

 دورات تدريبية يف جمال التدريس الفعالااللتحاق ب

 

عمليات التحقق من معايري االجناز لدى الطالب) مثل تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  -4

بواسطة مدرسني مستقلني. والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 

  ال يوجدطاقم تدريس من مؤسسة أخرى( 

 ت التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي. والتخطيط لتطويرها.صف اجراءا -5

 ال يوجد   

ِ 

  



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

25 
 

 

 

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 اختبارات امليول واالستعداد توصيف مقرر

   جامعة أم القرى . :املؤسسة

 لرتبية / قسم علم النفس .كلية ا:  الكلية/القسم

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 س ( . 642اختبارات امليول واالستعداد ) اسم ورمز املقرر الدراسي:  .18

 ساعة . 2عدد الساعات املعتمدة:  .19

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال .20

 ة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج()يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عد

 برنامج الدكتوراه يف علم النفس ) توجيه تربوي مهين ( .

  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي .21

 ـــــ

 

  :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .22

 وجيه تربوي مهين ( .مرحلة الدكتوراه ختصص علم النفس ) ت

 :املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .23

 ــــ

  :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .24

 ــــ                                        

  :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية .25
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  :األهدافب( 

 علم األساسية للطلبة املسجلني يف املقرر:وصف موجز لنتائج الت-1

 معرفة أهمية أساليب القياس يف جمال التوجيه الرتبوي املهين . -

 التمييز بني امليول واالستعداد والقدرة . -

 فهم األسس النظرية والتطبيقية الختبار امليول واالستعداد والقدرة . -

 ختبارات .املقارنة بني جماالت التطبيق هلذا النوع من اال -

 فهم العوامل املؤثرة على نتائج هذا النوع من االختبارات .  -

 

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

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

 ة(.الدراس

في هذا المجال وذلك عن طريق المواقع االلكترونية  ما يستجدومتابعة كل  االطالع -

 المتخصصة  

االتصال بذوي االختصاص في هذا المجال في الجامعات المحلية أو اإلقليمية أو العربية ،  -

 والتعاون بخصوص تكوين رؤية تطويرية لهذه المادة .

ية والخاصة في كيفية االستفادة من هذه االختبارات في تقدير احتياجات القطاعات الحكوم -

 عملية االنتقاء والتصنيف . 

)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

اعات س

 التدريس 

 4 2 مفاهيم امليول واالستعداد والقدرة .

 2 1 مدخل تارخيي لقياس امليول واالستعداد .

 7 3 نظريات امليول واالستعداد وافرتاضاتها العلمية .

   جماالت استخدامات مقاييس امليول واالستعداد يف التوجيه الرتبوي واملهين .
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2 4 

 7 3 عدادات ومناذج منها . أنواع اختبارات امليول واالست

 2 1 أساليب بناء اختبارات امليول واالستعداد .

 4 2 بعض مشكالت البحث يف قضايا امليول واالستعداد .

 ساعة  28 أسبوع 14 اجملموع الكلي 

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 احملاضرة:

 محاضرة14

 درس:ال  مادة

 ـــ

 املخترب

 ـــ

عملي/ميداني/      

 تدرييب

 محاضرة / عملي 14

 أخرى:

 ــــ

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

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

 ساعة في الفصل الدراسي نظري  22 

 عة في الفصل الدراسي عملي .سا 22

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 

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

 تطوير تلك املعارف أو املهارات.  يف  املقرر الدراسي بغية ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . ج
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 :د اكتسابهاتوصيف للمعارف املرا-1

 التمييز بني امليول واالستعدادات والقدرات . -

 إبراز أوجه الشبه واالختالف بني امليول واالستعدادات . -

 توضيح كيفية توظيف اختبارات امليول واالستعدادات . -

 تربير العالقة بني التخصص وحاجات سوق العمل املهنية . -

 امليول واالستعدادات .توضيح طرق االستخدام السليم الختبارات  -

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 احملاضرات . -

 املناقشات اجلماعية . -

 ورش العمل داخل الصف . -

 التقارير . -

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 املناقشات أثناء احملاضرات . -

 عمل خرائط ذهنية للموضوعات . -

 ي .العمل التعاون -

 االختبارات الشفهية والنهائية . -

  دراكية:املهارات اإل . ح

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 استخالص الفروق بني امليول واالستعدادات والقدرات كتابة . -

 تطبيق احد االختبارات على عينة من طالب املدارس . -

 تفسري النتائج اليت يتم التوصل إليها .  -

 مل صفحة نفسية تربز أبعاد االختبار املستخدم .ع -

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 احملاضرات . -

 املناقشات الشفهية . -

 ورش العمل داخل الصف . -

 التقارير . -

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 .دراسة احلاالت اليت مت التطبيق عليها  -

 املناقشة يف اخلطوات اليت اتبعت عند تطبيق وسائل القياس . -
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 التقرير النهائي لعملية التطبيق امليداني . -

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 و التعاوني . القدرة على العمل اجلماعي -

 التعبري عن الرأي وتقبل الرأي اآلخر . -

 حسن إدارة املوقف . -

 تقبل الفروق النوعية والثقافية .   -

 االهتمام مبشكالت اآلخرين . -

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 التعلم التعاوني . -

 احلوار والنقاش . -

 واقف .إدارة امل اسرتاتيجية -

 القراءة يف مواضيع املختلفة . -

 توضيح اجتاه حل املشكالت . -

 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 املناقشات الشفهية . -

 التقارير واملشاريع . -

 املالحظة . -

 مقاييس تقدير . -

   :, واملهارات العدديةد. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 استخدام احلاسب اآللي يف احلصول على بعض املعلومات اهلامة .-

 املشاركة يف مواقع املنتديات ذات العالقة  . -

 توظيف العمليات اإلحصائية املناسبة يف حتليل بيانات االختبارات . -

 لنفسية للحاالت قيد الدراسة .إعداد الصفحة ا -

 حضور مؤمترات أو ندوات متخصصة وتلخيص بعض البحوث . -

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 عروض توضيحية لكيفية قراءة البيانات . -
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 توضيح كيفية استخالص البيانات واملعلومات من املواقع االلكرتونية . -

 فية إعداد الصفحة النفسية .التمرين على كي -

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 املالحظة . -

 حتليل بعض األنشطة . -

 اختبار موضوعي قصري . -

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 تطبيق االختبارات وفق التعليمات . -

 استخدام ساعة ضبط الوقت بنجاح . -

 إجراء العمليات اإلحصائية على الحاسوب . -

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 :سي. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدرا5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

على مدى  االلتزام حبضور احملاضرات . 1

 الفصل

10 % 

على مدى  املشاركة واملناقشة . 2

 الفصل

10 % 

األسبوع  تطبيق بعض االختبارات . 3

 العاشر

20 % 

األسبوع  االمتحان النصفي .  4

 العاشر

20 % 

 % 40نهاية الفصل  االمتحان النهائي . 5
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. 

 :د. الدعم الطالبي

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

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

 معمل احلاسب اآللي . -

 معمل علم النفس . -

   ساعات مكتبية يتواجد فيها عضو هيئة التدريس أسبوعيا مبكتبه يف اجلامعة . 7 -

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

م( القياس والتقويم الرتبوي والنفسي , القاهرة دار الفكر 2000صالح الدين حممود عالم ) -

 العربي .

 م( قياس الشخصية , عمان , دار السرية .2008حممد شحاتة ربيع ) -

 :املراجع الرئيسة-2

 م( التقويم النفسي , القاهرة : مكتبة االجنلو .1982فؤاد أبو حطب وآخرون ) -

 م( القياس النفسي , القاهرة : مكتبة االجنلو .1989صفوت أرنست فرج ) -

م( القدرات ومقاييسها , القاهرة , 1977مصطفى زيدان ) حممد &سيد حممد خري اهلل  -

 مكتبة االجنلو.

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -3

 جملة التقويم والقياس النفسي و الرتبوي / جامعة األزهر ,غزه . -

 لكتاب .جملة علم النفس , اهليئة املصرية العامة ل -

 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4

 املواقع املتخصصة واخلاصة باملقاييس واالختبارات النفسية .
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مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري -5

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

 ـــــ

 :و . املرافق الالزمة

ّين متطلبات  املقرر الدراسي  مبا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملختربات )أي: عدد املقاعد داخل ب

 احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.   الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 قاعات احملاضرات تتسع للمتدربني . -

 نفس .معمل علم ال -

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 . Data showجهاز عرض املعلومات  -

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 جتهيز معمل علم النفس باملقاييس واالختبارات احلديثة يف جمال التخصص .

 ره تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطوي . ز

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

استبانات وحدة القياس والتقويم واخلاصة بتقويم عضو هيئة التدريس يف كل مادة ويف كل  -

 فصل دراسي .

 

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 ب الدارسني حول مجيع متغريات املادة .استطالع آراء الطال

 

 :عمليات تطوير التدريس -3
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 االستجابة حلاجة سوق العمل وماذا يريد أن يكون اخلريج . -

 حتقيق التوازن بني اجلانب النظري والعملي . -

تكليف الدارسني بزيارات للمصانع واملؤسسات اليت تعتمد على االختبارات يف عملية االنتقاء  -

 ختيار , ومناقشة ذلك داخل احملاضرة .واال

 تطبيق الوسائل االلكرتونية احلديثة خلدمة املادة . -

عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

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

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

 يوجد يف الوقت احلاضر . ال

 

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

 االستجابة للتغريات العاملية يف جمال االختبارات . -

 ذا اجملال .على جتارب اجلامعات السعودية والعربية والعاملية يف ه االطالع -

 الزيارات املتخصصة للمؤسسات العاملية اخلاصة باالختبارات . -
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 علم النفس الصناعي والتنظيمي توصيف مقرر

   جامعة أم القرى. /املؤسسة

  علم النفس/ القسمالرتبية               الكلية/

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ 

  (642النفس الصناعي والتنظيمي.) علم الدراسي:اسم ورمز املقرر  .27

 (   ساعتان         2) عدد الساعات املعتمدة:  .26

 . / برنامج الدكتوراه يف علم النفسي يقدم ضمنه املقرر الدراسيذالربنامج أو الربامج ال .28

 بوي مهين()توجيه تر

 عن املقرر الدراسي  املسئولاسم عضو هيئة التدريس  .29

 _ 

  / : الدكتوراه.السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .30

 ــــــــــــــــاملتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .31

 

  ــــــــــــــــاملتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .32

 

 

  هدافاألب 

 موجز بأهم خمرجات تعلم الطالب امللتحق باملقرر  الدراسي. -1

يتوقع من الطالب بعد دراسته للمقرر الدراسي أن يعرف علم النفس الصناعي كفرع تطبيقي يهتم 
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بدراسة سلوك اإلنسان يف بيئة العمل, وأن يكون قادرًا على حتليل احلاجات واحلوافز, وحتليل 

أن يعرف العوامل املؤثرة على اإلنتاج مثل:  احلوافز, والتوافق املهين, العمل وحتليل الفرد, و

واحلوادث, وإصابات العمل, والظروف النفسية , والرضا الوظيفي واملهين. وأن يعي أهمية االلتزام 

 بالقيم واألخالق والعالقات اإلنسانية يف الصناعة.  

 

 املقرر الدراسي .   صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

استخدام تقنية المعلومات ومراجع االنترنت لالطالع على كل ما يستجد  في مجال علم  -

 النفس الصناعي والتنظيمي.

زيادة االهتمام  بالتخصص الفرعي من علم النفس الصناعي والتنظيم )علم النفس  -

 الهندسي ( والذي بدأ يشار إليه بأنه علم نفس العوامل اإلنسانية.

االشارة إلى مواضيع ذات صلة بالمقرر مثل التلوث، االهتمام بالموارد البشرية،  -

  االتصاالت في بيئة العمل.

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

  التعريفية أو الدليل(.

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا1 

عدد  عاتقائمة املوضو

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

علم النفس الصناعي: أهميته، أهدافه، تاريخه ومستقبله، ميادينه، مجاالته، 
 وعالقته بفروع علم  النفس األخرى.

2 4 

 2 1 الحاجات والحوافز: معناها، نظرياتها، وعالقتها باإلنتاج.

 2 1 تحليل العمل: طرقه، أدواته.

 2 1 .أدواته الفرد،تحليل 

 مقومات باإلنتاج.التوافق المهني: العوامل المؤثرة عليه، قياسه، عالقته 
 الصحة النفسية في الصناعة، واالضطرابات التي تصاحب البطالة.

2 4 

حوادث وإصابات العمل: العوامل المسببة لها، المتغيرات المرتبطة بها، 
 النظريات المفسرة لها.

1 2 

كولوجية في األمن الصناعي، األمان األمن الصناعي، النظريات السي
 الوظيفي، إدارة األزمات الصناعية، التلوث، األمراض المهنية.

2 4 

 2 1 الظروف  النفسية وأثرها على اإلنتاج.
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 2 1 الرضا الوظيفي والمهني: العوامل  المؤثرة عليه، قياسه، عالقته باإلنتاج. 

ئجه، أساليب الفرد في ضغط العمل: مصادره، االحتراق النفسي كأحد نتا
 تحمل ضغوط العمل. 

1 2 

 2 1 العالقات اإلنسانية في الصناعة، علم النفس الهندسي.

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: 2

 احملاضرة:

 محاضرة14

 الدرس:  مادة

  

عملي/ميداني/       املخترب

 تدرييب

 أخرى:

 

 

)ينبغي أن ميثل اسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. ساعات در. 3

 ساعة يف الفصل الدراسي28هذا املتوسط لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسبوع(:

 

  تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم. 4

  بني لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي:

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

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

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 املعارف . خ

(i       )توصيف للمعارف املراد اكتسابها 

 : 

 املقصود بعلم  النفس الصناعي والتنظيمي.  -

 بني علم  النفس الصناعي والتنظيمي وغريه من فروع علم النفس.  -

 احلاجات واحلوافز. -

 نظريات احلاجات واحلوافز املختلفة.   -

 التوافق املهين. -

 حتليل العمل والفرد. -
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 لتحليل العمل والفرد.وسائل مجع البيانات   -

 صالحية الفرد ملهنة معينة يف ضوء حتليل العمل والفرد.  -

 خططً تطوير تدابري جديدة لتعزيز السالمة يف العمل باالستعانة باحلواسيب.  -

حلول إبداعية ملا استجد من مشكالت يف جمال علم النفس  الصناعي مثل مشكلة هجرة   -

 العقول املفكرة, والبطالة.

اذج من األحباث  امليدانية املتعلقة بزيادة املعرفة , وبإجياد احللول للقضايا اخلاصة بعلم من -

 النفس الصناعي والتنظيمي.

 

 

(ii      ) اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف: 

 

 املناقشة واحلوار. -

 التعلم التعاوني. -

 حل املشكالت. -

 
 

(iii)     املكتسبة طرق تقويم املعارف: 

 

 املشاركة يف املناقشة واحلوار. -

 تقييم حبوث ميدانية. -

 عرض ملواضيع املقرر. -

 املناظرة. -

 

  املعرفيةاملهارات  . د

(i      ) املراد تنميتهااملعرفية توصيف للمهارات:  

 يتوقع من الطالب بعد دراسة املقرر أن يكون قادرًا على:

 التفكري العلمي والناقد. -          

 حل املشكالت بطرق إبداعية. -          

 التحليل والنقد. -          

 كتابة التقارير. -          
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((i      املعرفية اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات : 

 

 املناقشة واحلوار. -

 التعلم التعاوني. -

 حل املشكالت. -

 العصف الذهين. -

 

(iii     )لدى الطالب املعرفيةت طرق تقويم املهارا: 

 

 املشاركة يف املناقشات.  -

 واجب فردي.  -

 عرض ملوضوع من املقرر. -

 اختبار يتضمن أسئلة مقالية وموضوعية. -

 
 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

(iتوصيف ملهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية املطلوب تنميتها      ) 

 لطالب بعد دراسته للمقرر أن يكون قادرًا على:يتوقع من ا

 االعتماد على الذات يف  التعلم. -

 حتمل  املسؤولية يف املهام املوكلة إليه.  -

 اختاذ القرار املناسب. -

 التعامل مع األشخاص ذوي العاهات. -

تطبيق املهارات االجتماعية واجلماعية كمهارة االقتسام, االتصال, املشاركة,  -

 خرين والعمل كفريق.التعاون مع اآل

 

(( ii   اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات والقدرات 

  

 التعلم  التعاوني. -

 لعب األدوار.  -

 التعلم  الذاتي . -

 املناقشة واحلوار يف احملاضرات. -
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(( iii   طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب 

 

واجب مجاعي مع توضيح إسهام كل طالب على أن تلتزم اجملموعة بتسليمه يف موعد  -

 حمدد.

 املشاركة واحلوار. -

 التدرب يف مركز االعتماد املهين. -

 تقرير عن زيارة ملصنع.  -

 د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية 

(iتوصيف   ) الللمهارات املراد تنميتها يف هذا اجمل 

 يتوقع من الطالب بعد دراسته للمقرر أن يكون قادرًا على استخدام:

 تقنية االتصاالت واملعلومات.  -

 األساليب اإلحصائية. -

 مهارات االتصال: إعادة الصياغة, وصف السلوك, وصف املشاعر, مراجعة االنطباع. -

 

(ii  ) اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات 

 

طالب يف مشاريعهم امليدانية وتقاريرهم وإرشادهم إىل ضرورة االلتزام مناقشة ال -

 باألساليب اإلحصائية الصحيحة وقواعد البحث العلمي.

توجيه الطالب للرجوع إىل مواقع علمية يف االنرتنت مثل موقع مجعية علم النفس   -

 الصناعي والتنظيمي.

 

(iii   )اصل لدى الطالبطرق تقويم املهارات العددية ومهارات التو 

 

 . املالحظة-العروض التوضيحية -التقارير

 

 )إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

(i  )  ـــــــــــاملراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية: 

 خرائط ذهنية معينة عمل _املوسوعات استخدام _الزمالء مع احلوار-
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(ii  )ـــــــــــــــــــــــيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهاراتاسرتات: 

 

 المناقشة توضيحية_عروض 

(iii   ) ـــــــــــــــــــــلدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية: 

 االختبارات الشفهية–المالحظة 

 

 . جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

 مة التقويم مه التقويم

, مشروع مجاعي, اختبار ر)كتابة مقال, اختبا

 نهائي...اخل(

من  هنسبت األسبوع احملدد له

التقويم 

 النهائي

كل حماضرات  االلتزام باحلضور. 1

 الفصل الدراسي.

5% 

كل حماضرات  املشاركة. 2

 الفصل الدراسي.

5% 

 %10 األسبوع الرابع. واجب فردي. 3

 %10 السادس. األسبوع واجب فردي. 4

 %20 األسبوع الثامن. اختبار نصفي. 5

كل حماضرات  عرض ملوضوعات املقرر 7    

الفصل الدراسي 

للمجموعات 

 املختلفة.

20% 

األسبوع الرابع  حبث ميداني) مشروع نهائي(. 6

 عشر.

30% 

 :د. الدعم الطالبي

.)اذكر قدر ادميي للطالبتدابري تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األك -1

   الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.
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 ساعات موزعة خالل األسبوع. 7عدد الساعات املكتبية 

 

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة  -1

تنظيمي, ترمجة فارس (. املدخل إىل علم النفس الصناعي وال1999رجييو, ي. رونالد) -

 : دار الشروق للنشر والتوزيع.عمان حلمي,

(. علم النفس الصناعي 2009دمنهوري, رشاد؛ مطحنة, السيد) الشربيين, زكريا؛ -

 الثانية, الرياض: مكتبة الشقري. الطبعة والتنظيمي,

(. علم النفس الصناعي 2008عسكر, علي؛ املوسوي, حسن) ياسني, محدي؛ -

نظرية والتطبيق, الطبعة الثالثة,  عمان: مكتبة الفالح للنشر والتنظيمي: بني ال

 والتوزيع.

 

 

 املراجع الرئيسة  -2

: بريوت وعاملية,(.علم النفس الصناعي: حبوث عربية 1985ابو النيل, حممود السيد)  -

 دار النهضة العربية.

 دسوقي, كمال)د.ت.(.اختيار األفراد, القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية. -

 (. علم النفس الصناعي, مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.2008شعان, عويد سلطان)امل -

 ثالببن صالح؛ القحطاني, حممد بن مرتك؛ السبيعي, سعود بن  عادل اجلبار,عبد  -

 : دار اخلرجيي للنشر والتوزيع.الرياض والتنظيمي,(.علم النفس  الصناعي 1430)

صناعي, اإلسكندرية: مؤسسة رؤية (.علم النفس ال2009عبد الرمحن, حسن حممد) -

 للطباعة والنشر والتوزيع.

عوض, عباس حممود)د.ت.(. حوادث العمل يف ضوء علم ا لنفس, القاهرة: دار  -

 املعارف.

 العيسوي, عبد  الرمحن)د.ت.(.سيكولوجية التلوث, بريوت: دار الراتب اجلامعية. -

بريوت: دار الراتب  العيسوي, عبد الرمحن)د.ت.(. سيكولوجية ا لعمل والعمال, -

 اجلامعية.
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Aamodt G.Michael(2010). Industrial/ Organizational Psychology: 
An Applied Approach, 6th Edition, USA. 

Paul E.Spector(2008).Industrial and Organizational Psychology. 5th 
Edition,USA 

 

   ) أرفق قائمة بها( العلمية, التقارير,...اخل(الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت    -3

 

 املراجع االلكرتونية, مواقع اإلنرتنت....اخل   -4

http://www.darah.org.sa/bohos/6.htm 

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=7730 

http://www.siop.org/ 

Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice(IOP)  

Organizational Psychologist (TIP)-The Industrial 

لربامج املعتمدة على  احلاسب اآللي/ االسطوانات املدجمة, مواد تعليمية أخرى مثل ا   -5

 واملعايري/ اللوائح التنظيمية الفنية.

 

 و . املرافق الالزمة

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

 تاحة....إخلالفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي امل

 )قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل -1

 طالبة. 15قاعة تتسع لعدد  -

 جهاز كمبيوتر وشاشة للعرض. -

 معمل علم النفس مجهز باالختبارات النفسية . -

 مصادر احلاسب اآللي -2

مة )حددها...مثل:  احلاجة إىل جتهيزات خمربيه خاصة, أذكرها, أو أرفق قائمصادر أخرى -3

http://www.darah.org.sa/bohos/6.htm
http://www.darah.org.sa/bohos/6.htm
https://www.siop.org/journal/siopjournal.aspx
https://www.siop.org/journal/siopjournal.aspx
https://www.siop.org/tip/tip.aspx
https://www.siop.org/tip/tip.aspx


 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

43 
 

 بها(.

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 االطالع على تقييم الطالبات للمقرر من خالل موقع اجلامعة. -

 

  اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 مع أعضاء هيئة التدريس بالقسم. النقاش -

 تقرير  املقرر. -

 عمليات تطوير التدريس  -3

 حضور دورات  وورش عمل يف جمال طرق التدريس واسرتاتيجياته. -

 االطالع على ما يستجد يف جمال علم  النفس الصناعي والتنظيمي. -

ابيات االستفادة من تقييم الطالبات للمقرر لتاليف السلبيات, والرتكيز على االجي -

 املذكورة.

عمليات التحقق من معايري االجناز لدى الطالب) مثل تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  -4

بواسطة مدرسني مستقلني. والتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 

 طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

 ى فعالية املقرر الدراسي. والتخطيط لتطويرها.صف اجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد -5

 االطالع على جتارب اجلامعات االخرى

 اجلودة واالعتماد االكادميي املقرر مبعايريربط حمتوى ِ
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 االختيار الرتبوي واملهني توصيف مقرر

   : جامعة أم القرىسةاملؤس

  علم النفس –: الرتبية الكلية/القسم

 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ 

 (  644االختيار الرتبوي واملهين)اسم ورمز املقرر الدراسي:  .33

 ( ساعتان          2)  عدد الساعات املعتمدة:  .34

برنامج الدكتوراه يف علم النفس)توجيه . ي يقدم ضمنه املقرر الدراسيذالربنامج أو الربامج ال .35

 تربوي مهين(

 )يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بني هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج(

 عن املقرر الدراسي  املسئولاسم عضو هيئة التدريس  .37

_ 

 : السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .36

 :) نظريات االختيار الرتبوي واملهين(ت السابقة هلذا املقرراملتطلبا .38

 _  : املتطلبات اآلنية هلذا املقرر

 

  األهدافب 

 موجز بأهم خمرجات تعلم الطالب امللتحق باملقرر  الدراسي. -1

 معرفة مفهوم االختيار الرتبوي وأهدافه. - أ
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 معرفة الطالب للعوامل املؤثرة يف االختيارات املهنية. - ب

 ساب الطالب القدرة للتطبيقات املمكنة يف جمال التوجيه الرتبوي.اكت - ت

 فهم الشخصية والسلوك االنساني.   - ث

 معرفة حمددات الشخصية والسلوك االنساني. - ج

 توضيح حمددات االختيار الرتبوي واملهين. - ح

 -شرح احملددات البيولوجية والفسيولوجية واليت تشمل: - خ

, الفروق البدنية واجلسمية وأثرها يف اختيار الرتبوي ) القدرات العقلية, احملددات اجلنسية

واملهين, واالعاقة البدنية وعالقتها باالختيار الرتبوي واملهين, االعاقات العقلية وأثرها يف 

 االختيار الرتبوي واملهين(.

احملددات االجتماعية واليت تشمل) أثر األسرة, الثقافة, اجملتمع والظروف  مقارنة-د

 يف اختيارات األدوار املهنية(.االجتماعية 

 للعوامل الشخصية اليت تشمل) امليول واالستعدادات, تشل اهلوية املهنية(. التمييز-ذ

 

) مثل االستخدام املتزايد املقرر الدراسي .  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني  -2

وى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت, والتغيريات يف احملت

 الدراسة(.

 .االختيار التربوي والمهني االستفادة من األبحاث التطبيقية في مجال -1

 .الدوريات( -المجالت –معلومات.   كتب المعارف والالبحث المستمر في الجديد من  -2

 .المقرر بموضوعات المرتبطة االنترنت مواقع من االستفادة  -3

 . PowerPoint رضالع أسلوب استخدام -4

 .المجال في الحديثة التطورات على بناء المقرر محتوى تحديث -5

 . للمقرر التعلم مصادر تحديث  -6
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 .والعالمية العربية الجامعات مع التدريس هيئة أعضاء بين الخبرات تبادل على العمل -7

 

 .المشكالت حل في اإلبداعي التفكير مهارات تطبيق -8

 العنكبوتية الشبكة في البحث طريق عن اآلخرين لدى والتجارب الحلول على التعرف -9

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

  التعريفية أو الدليل(.

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا1 

عدد  قائمة املوضوعات

 االسابيع

الساعات  

  التدريسية

 4 2 االنساني. الشخصية والسلوك -1

 4 2 محددات الشخصية والسلوك االنساني. -2              

 2 1 مفهوم االختيار التربوي والمهني. -3              

 2 1 محددات االختيار التربوي والمهني. -4              

، العقلية المحددات البيولوجية والفسيولوجية )القدرات -5              

 اختيار في وأثرها والجسمية البدنية الفروق، الجنسية المحددات

 التربوي باالختيار وعالقتها البدنية واالعاقة، والمهني التربوي

 (.والمهني التربوي االختيار في وأثرها العقلية االعاقات، والمهني

3 7 

 المجتمع، الثقافة، األسرة المحددات االجتماعية )أثر -6              

 (.المهنية األدوار اختيارات في الجتماعيةا والظروف

3 7 

 تشل، واالستعدادات العوامل الشخصية )الميول -7              

 (.المهنية الهوية

2 4 

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: 2
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 •احملاضر

 محاضرة14

 الدرس:  مادة

  _ 

 املخترب

_ 

   عملي/ميداني/   

 تدرييب

 أخرى:

_ 

 

)ينبغي أن ميثل ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. . 3

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

 

  تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم. 4

  ناه ما يلي:بني لكل من جماالت التعلم املبينة أد

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

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

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 املعارف . ذ

(i       )توصيف للمعارف املراد اكتسابها:- 

 معرفة مفهوم الشخصية وأثرها على السلوك االنساني. -1

 الشخصية وعالقتها بالسلوك االنساني. معرفة حمددات -2

 شرح مفهوم االختيار الرتبوي واملهين. -3

 تفسري حمددات االختيار الرتبوي واملهين. -4

 فهم احملددات البيولوجية والفسيولوجية. -5

 بالقدرة العقلية املناسبة للمهنة املرغوبة. التنبؤ -6

اجلنسية والفروق البدنية واجلسمية وأثرها يف االختيار الرتبوي  مقارنة احملددات -7

 هين.وامل

تعليل احملددات االجتماعية وأثرها على االختيارات  املهنية )األسرة، الثقافة، الظروف -8

 االجتماعية(.
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شرح العوامل الشخصية املؤثرة على االختيار الرتبوي واملهين )امليول واالستعدادات،  -9

 وتشكيل اهلوية(

(ii      )ارفاسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املع:-  

 
 والحوار المناقشة -1

 .المنطقي بالتفكير  -2

 .  الذهني العصف -3

 .الزيارة عن تقرير للمصانع والشركات وكتابة الميدانية الزيارات -4

عن بعض المهن  بالبحث الطالبات تكليف  خالل من وذلك الواقع؛ من عملية أمثلة تقديم -5

 والعاملين عليها.

 .واالستقصاء البحث -6

 .التعاوني لتعلما -7

 .للمناقشة وحلقات منزلية وتكليفات واجبات بعمل القيام -8

 . العروض برنامج مثل الحديثة والتقنيات التعليمية الوسائل بعض استخدام -9

حول  حديثة معلومات من يستجد ما على لالطالع االنترنت شبكة استخدام -11

 . لمناقشته المقرر موضوعات

 

(iii)     م املعارف املكتسبةطرق تقوي:- 

 

 . الشفوية املستوى الشفوي: األسئلة -1     

 .والنهائية املرحلية االختبارات: التحريري املستوى -2     

 املستوى التطبيق: التطبيقات امليدانية للمهن املرغوبة.  -3     

 الواجبات . -4     

 .املالحظة -5
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  املعرفيةاملهارات  . ر

(i      )املراد تنميتها املعرفية ت توصيف للمهارا 

 

 .اإلبداعي التفكري على القدرة -1           

 

 .املشكالت حل على القدرة -2          

 

بني االختيار  التحليلية التقارير خالل من العملي والتطبيق املكتسبة املعرفة بني الربط -3         

 الرتبوي واملهين.

 

 الشخصية واملهنة.القدرة على الربط بني  -4         

 

 .النتائج واستخالص البحوث إجراء مهارة -5 

 

  

 

 , املرتبطة املوضوعات بعض عن البحث يف االنرتنت وشبكة اآللي احلاسب استخدام مهارة -7

 .إعاقاتهم حتدي وكيفية اخلاصة احلاجات ذو األفراد من مناذج عن والبحث

 

((i      املعرفية: مية تلك املهاراتاسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتن-  

 

 احملاضرات -1     

 

 معايشة مواقف افرتاضية. -2     

 

 تبادل االدوار  -3    

 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

(i:توصيف ملهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية املطلوب تنميتها      )- 
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     0اجلماعية الواجبات 

   والتعاوني اجلماعي العمل. 

     اآلخرين مع اإلنسانية العالقات مبادئ تطبيق. 

      الذاتي التعلم مهارة. 

   املهمة جناح على واحملافظة العمل فريق إدارة . 

 

(( ii    اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات والقدرات 

 

 الفعال التعليم اسرتاتيجية. 

 التعاوني التعليم اسرتاتيجية. 

 0واملشاركة بالنشاط التعليم اسرتاتيجية 

 الذهين العصف اسرتاتيجية  

 واالستقصاء البحث اسرتاتيجية . 

(( iii   طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب 

 

 المختلفة نشطةواأل اإلعمال خالل من والتحليل االستنتاج على الطالب قدرة تقييم 

 .والجماعية الفردية البحوث إلى باإلضافة

 الجماعي والنقاش الحوار مالحظة آداب. 

 القرار صنع في المشاركة. 

 اآلخرين من  النقد تقبل. 

 خارجية مصادر من الحلول عن البحث. 

 اآلراء وتبادل الخبرة وأهل البحث مراكز مع التواصل. 

 الخبرة أصحاب استشارة طريق عن تقبليةالمس الحلول في االتصال مهارات تطبيق 

. 
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 د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية 

(iتوصيف   ) للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال 

 

 .توظيف احلاسوب يف خدمة املادة       -1      

 املعلومات أوعية يف البحث مهارات إتقان        -2      

 املعلومات على للحصول واملسئولني البحث مبراكز االتصال       -4       

 .املعلومات لتبادل باملادة اخلاصة املنتديات يف املشاركة   -5.    

 

(ii  ) اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات 

 التدريس التعاوني اجلماعي-1

    . العروض التوضيحية يف اآللي احلاسب استخدام -2 

 

(iii   )طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب 

 المالحظة. 

 العمل الجماعي.و  الجماعيةالنشاطات 

 )إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

(i  )  املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية: 

 رسم خريطة ذهنية.

 نات االحصائية.توظيف البيا 

(ii  )اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات 

 

 والحوار. المناقشة  

 التعاوني التعلم 

  االشكال والرسوم البيانية التطبيقي في قراءة التعلم. 

(iii   ) لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية 
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 الشفهية المناقشة . 

  .المالحظة  

  التطبيقية. الواجبات 

  والجماعية. الفردية األعمال 

 

 . جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 

1 

خالل  تحضير الدرس والمشاركة والمناقشة.
الفصل 

 دراسيال

51% 

 

2 

الزيارات الميدانيةة  وكتاةةة تيريةر عنوةا وتح،ي،ةل  والوقةو  
  مةةةةه وجوةةةةة نظةةةةر الطالةةةة  ع،ةةةةي ابيجاةيةةةةات والسةةةة،ةيات

 ومناقشتوا فيما كتةت.

خالل 
الفصل 
 الدراسي

 51% 

 

3 

عرض مياطع مه فيديو عه ةعض  التطةيق العم،ي:
 العمال أثناء عم،وم  وتح،ي،وا ومناقشتوا.

خالل 
الفصل 
 الدراسي

 51% 

 %51  السادس كتاةة الةحث  ومناقشتل. 4

 %511 المجموع 

 :د. الدعم الطالبي

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

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



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

53 
 

 (.أسبوع كل يف الغرض هلذا التدريس هيئة أعضاء خالله جديتوا أن -1

 اجلوال(. -وسائل االتصال بالدكتور عن طريق )الربيد اإللكرتوني       -2

 الساعات املكتبية احملددة ألعضاء هيئة التدريس.       -3

 :هـ . مصادر التعلم

 -:الكتب املقررة املطلوبة  -1

 - -والتطبيق النظرية بني املهين النفس علم2001-مبارك حممود بديع, القاسم -1        

 . -والتوزيع للنشر الوراق عمان مؤسسة

دور التعليم اجلامعي يف تنمية اجتاهات الطالب يف  1416-الثبييت, عبداهلل عائض -2        

  - -بعض األمناط السلوكية والفكرية الدارجة ألبعاد الشخصية املعاجلة

-قياسها -سيكولوجية الشخصية: حمدداتها 1968-يد حممدغنيم, س -3        

 . -دار النهضة العربية -القاهرة-نظرياتها

السلوك االنساني يف العمل: دراسة العالقات االنسانية والسلوك  1990ديفيز, كيت. -4        

 دار النهضة للطباعة والنشر. -القاهرة -التنظيمي

دار  -القاهرة -لم النفس الصناعي التنظيميع 1988-طه, فرج عبد القادر -5       

 املعارف.

 

 -:املراجع الرئيسة  -2

سيكولوجية مبتوري االطراف: فقدان أحد  2004-فرحان, السيد حممد حممد -1       

 . -عمان مكتبة الزهراء-أعضاء اجلسم وعالقته ببعض مسات الشخصية

سيكولوجية يف مستوى الطموح دراسات  1990-عبدالفتاح, كاميليا ابراهيم -2       

 . -مكتبة النهضة -القاهرة -والشخصية
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املكتب  -ـ -الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية 1999-شاذلي, عبد احلميد -3      

 العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع.

مكتبة املصطفى  -سيكولوجية العمل والعمال -العيسوي, عبد الرمحن حممد -4      

 .اإللكرتونية

مكتبة  -سيكولوجية إدارة االعمال وسلوكيات كفاح االنتاج -دسوقي: كمال -5       

 املصطفى اإللكرتونية.

دار الفكر العربية  - -علم النفس الصناعي2003 -العيسوي, عبد الرمحن -7      

 للطباعة والنشر.

 .-النهضة املصرية مكتبة القاهرة -التوجيه الرتبوي واملهين1959هنا, عطيه حممود.  -6     

    1- Brown, D. and Brooks, L. 1996. Career choice and 

development. Jossey Bass. 

     2- Walch, W,B,& Osipow,S.H. 1995.Handbook of vocational 

psychology; theories. Research and practice. New Jersy;  

Lawrence Erlbaum  Associations, publishers. 

   ) أرفق قائمة بها( الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل(   -3

 

 دوريات ومجالت عربية وأجنبية. -  

 ـ عرض شرائح تعليمية.  

 ـ البحث في المواقع العلمية على شبكة االنترنيت.  

والمكتبات العربية في الجامعات  ـ المكتبة الداخلية بالكلية والمركزية الخاصة بالجامعة  

 .العربية واالجنبية
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 -املراجع االلكرتونية, مواقع اإلنرتنت....اخل:   -4

 .اإلسالمي الرتاث وإحياء العلمية البحوث مبعهد املتوفرة املعلومات قواعد شبكة ـ     

ن شبكة قواعد املعلومات املتوفر يف مكتبات اجلامعات مثل مكتبة امللك عبداهلل ب -

 عبدالعزيز.

 

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على  احلاسب اآللي/ االسطوانات املدجمة,    -5

 واملعايري/ اللوائح التنظيمية الفنية.

 .زيارات ميدانية يف اجملال العمل 

 .االستفادة من التواصل االلكرتوني لتعرف على الواقع املهين يف جماالت العمل 

 

 الزمةو . املرافق ال

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

 الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة....إخل

 -:)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل -1

 

   مقاعد مرحية. -تهوية مناسبة –أضاءه جيده 

 املقاعد املناسبة لعدد الطالب. عدد 

 املختلفة العرض وأجهزة التعلم بتقنيات مزودة حديثة قاعات. 

 -:مصادر احلاسب اآللي -2

 

 باألنرتنيت متصلة بالكمبيوتر جمهزة حماضرات قاعات. 

 .التطبيق على قواعد املعلومات لتحديث املعلومات املتطورة 

جتهيزات خمربيه خاصة, أذكرها, أو أرفق قائمة )حددها...مثل:  احلاجة إىل مصادر أخرى -3
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 بها(.

  من وتصميمه جتهيزه يتم ما لعرض احلديثة التقنية بوسائل جمهزة دراسية قاعات 

 .معلومات

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 خاص تقيم على للحصول الدراسي الفصل نهاية يف الطالب على ستبياناتا توزيع 

 .باملقرر

 املقرر يف الطالب نتائج حتليل. 

 الطالب. لدى اإلتقان مهارات حتليل طريق عن املقرر مفردات تقويم 

 وتقوميها القسم أعضاء بعض مع الطالبات أحباث مناقشة. 

  -:من قبل املدرس أو القسماسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس  -2

  الزمالء مع النقاش      . 

   الذاتي التقييم         . 

  من قبل جامعات أخرى التقييم. 

 -:عمليات تطوير التدريس  -3

 - املقرر مع متخصصني يف اجملال مناقشة      . 

 تعليميه ورش          . 

 مجاعية -فردية مهارات تنمية. 

 تعليمية متخصصة تالسرتاتيجيا تدريبية دورات. 

 

 الطلبة أعمال من عين ة تصحيحٌ  تدقيقٌ : مثل ) الطالب لدى اإلنجاز رٌ ييمعا من التحقق تياعمل. 4



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

57 
 

، مدرسينٌ  بواسطة  الواجبات من عين ة أو االختبارات لتصحيحٌ  دورية ٌ بصورة والتبادل مستقلين 

 .(أخرى مؤسسة من سٌ يتدر طاقم مع

 المادةٌأستاذٌقبلٌمنٌتصحيحهاٌتمٌالتيٌاألوراقٌأعمالٌمنٌعينةٌمراجعة. 

 ٌأعمالٌمنٌلعينةٌالقسمٌمنٌتدريسٌهيئةٌعضوٌقبلٌمنٌالدرجاتٌأوٌالتصحيحٌفحص

 0الطلب

 ٌبصفةٌاالختباراتٌأوٌالواجباتٌمنٌعينةٌتصحيحٌبتبادلٌالمقررٌأستاذٌقبلٌمنٌالقيام

 .ٌأخرىٌتعليميةٌمؤسسةٌفيٌالمقررٌلنفسٌآخرٌتدريسٌهيئةٌعضوٌٌمعٌٌدورية

 

ها والتخطيط ٌ الدراس المقرر فعالية ٌ لمدى ة ٌ الدور للمراجعة ط ٌ التخط إجراءات صف 5  .لتطوير 

 ٌفيٌجديدٌهوٌماٌكلٌعلىٌللتعرفٌبالمقررٌخاصةٌمواقعٌعلىٌالمستمرٌاالطالع

 .المجالٌهذا

 ٌٌحولٌالنظرٌوجهاتٌتعكسٌاستبياناتٌخاللٌمنٌالمقررٌحولٌالطالبٌآراءٌأخذ

 .التدريسٌةوطريقٌالمقررٌموضوعات

 ٌالدراسيةٌالخططٌمراجعة. 

 ٌالمجتمعٌوحاجاتٌالمعاصرةٌالتوجهاتٌضوءٌفيٌالدراسيةٌالخططٌتطوير. 

 ٌالمقررٌمجالٌفيٌالمهنيٌوالتطّورٌالعملٌطبيعةٌفيٌالتطوراتٌمواكبة. 

 ٌالعمليةٌوالتطبيقاتٌالنظريةٌالمواضيعٌبينٌماٌالتوازن. 

 المجالٌهذاٌفيٌريسالتدٌهيئةٌأعضاءٌبينٌواآلراءٌالخبراتٌتبادل. 

 ٌ(.التقنيٌاإلبداع)ٌالبشريةٌاإلمكانياتٌتطوير 

 ٌوالدوليٌالمحليٌاألكاديميٌواالعتمادٌالجودةٌبمفهومٌالمقررٌربط. 

 المعرفةٌومصادرٌالبحثٌفيٌالتقنيةٌبالجوانبٌاالهتمام. 

 التعليمٌاألداءٌفيٌتفعيلهاٌوٌالجامعيٌالتطويرٌدوراتٌمنٌاالستفادة. 

 ٌوتقنيةٌالتربية،ٌمجالٌفيٌالعلميٌوالبحثٌالتفكيرٌاستراتيجياتٌفيٌالجديدٌمتابعة

 .المعلومات
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 التوجيه الرتبوي واملهني للفئات اخلاصة توصيف مقرر

   جامعة أم القرى . :املؤسسة

 / قسم علم النفس . كلية الرتبية:  الكلية/القسم

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 س ( . 645التوجيه الرتبوي واملهين للفئات اخلاصة )  اسم ورمز املقرر الدراسي: .39

 ساعتان . 2 عدد الساعات املعتمدة:  .40

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال .41

 ام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج()يف حال وجود مقرر اختياري ع

 الدكتوراه علم النفس)توجيه تربوي مهين(

  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي .42

 ـــــ

 

  :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .43

 الدكتوراه ) توجيه تربوي مهين ( .  .44

 :بات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(املتطل .45

 ــــ

  :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .47

 ــــ                                        

  :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية .46
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 ــــ                                         

 

 

  :األهدافب( 

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

 معرفة مفهوم التوجيه الرتبوي واملهين للفئات اخلاصة ) عقلية / حركية ( . -

 فهم أهمية وأهداف التوجيه الرتبوي واملهين للفئات اخلاصة ) عقلية / حركية ( . -

 د برامج التوجيه الرتبوي واملهين .حتديد اخلطوات اليت جيب االلتزام بها عند إعدا -

 استخالص خصائص نظريات التوجيه الرتبوي واملهين املناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة . -

 املقارنة بني متطلبات التوجيه الرتبوي املهين لذوي االحتياجات اخلاصة بالعاديني .  -

 

راسي . )مثل االستخدام املتزايد املقرر الد صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

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

 الدراسة(.

 على آخر المستجدات حول الموضوع في مواقع االنترنت المتخصصة . االطالع -

 تبادل الخبرات مع ذوي االختصاص في المؤسسات األخرى .  -

 زيارة المؤسسات المهنية .  -

)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 

  2 1 حتياجات اخلاصة  .مفهوم التوجيه الرتبوي املهين لذوي اال

 2 1 أهمية وأهداف التوجيه الرتبوي املهين لذوي االحتياجات اخلاصة .

 التوجيه الرتبوي املهين لـ :

 –اإلعاقة احلركية  –االضطرابات السلوكية والتوحد  –) صعوبات التعلم 

4 8 
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 اإلعاقة العقلية ( . –اإلعاقة البصرية 

 2 1 ت اخلاصة .املهن املناسبة لذوي االحتياجا

 4 2 دور األسرة واجملتمع ودورهما يف تقديم املساعدة الرتبوية واملهنية . 

 4  2  مناذج وحاالت عن التوجيه الرتبوي املهين لذوي االحتياجات اخلاصة .

  4 2  خطوات إعداد برامج التوجيه الرتبوي املهين لذوي االحتياجات اخلاصة.

 2 1 لذوي االحتياجات اخلاصة . الدورات التدريبية املهنية

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 احملاضرة:

 نظري 14

 الدرس:  مادة

 ـــ

 املخترب

 ـــ

عملي/ميداني/      

 تدرييب

 أثناء المحاضرات  

 أخرى:

 زيارات ميدانية .

 

املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم -3

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

 ساعة دراسة نظرية  خالل الفصل الدراسي . 22 

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 التوجيه الرتبوي واملهين لذوي االحتياجات اخلاصة وأهميته وأهدافه .  -

 من مهن . وما يناسبهمفئات ذوي االحتياجات اخلاصة  -

 مساهمة األسرة واجملتمع يف توفري املهن املناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة . -

 هين لذوي االحتياجات اخلاصة .خطوات إعداد برامج توجيه تربوي م -

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 احملاضرات . -

 املناقشات . -

 التعلم التعاوني . -

 النماذج . -

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 املالحظة . -

 املناقشات . -

 االختبارات التحريرية . -

 التقارير . -

  ية:دراكاملهارات اإل . س

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

القدرة على الربط بني اجلوانب النظرية والتطبيقية للتوجيه الرتبوي املهين لذوي االحتياجات  -

 اخلاصة .

 التمييز بني الفئات املختلفة لذوي االحتياجات اخلاصة وإمكاناتها املهنية . -

  :تنمية تلك املهاراتاسرتاتيجيات التدريس املستخدمة ل-2

 احملاضرات . -

 النماذج . -

 املناقشات . -

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 املالحظة . -

 املناقشات . -

 االختبارات التحريرية . -

 كتابة التقارير . -
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  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 القدرة على العمل اجلماعي . -

 ممارسة احلوار والنقاش مع اآلخرين .  -

 اختيار الفئة اليت يعتقد أنه ميكن أن يتفاعل معها . -

 االعتماد على الذات . -

 القدرة على إدارة فريق العمل التعاوني . -

 تطوعي يف مؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة .إظهار االستعداد للعمل ال -

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 احملاضرات . -

 متثيل األدوار . -

 العمل التعاوني . -

 العرض الذاتي التوضيحي . -

  

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 لتقارير اجلماعية .ا -

 حتليل األعمال واألنشطة . -

 مشاريع إدارة الفريق . -

  

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 قراءة البيانات اإلحصائية . -

 إعداد الرسوم البيانية . -

 معرفة اجتاهاتهم .االتصال مع الزمالء و -

 النجاح يف الوصول إىل املواقع االلكرتونية املتخصصة . -

 االتصال باملؤسسات اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة ملعرفة إمكانية تقديم خدمات تطوعية. -

  

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 أمثلة توضيحية . -

 استخدام احلاسب اآللي . -
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 تطبيق مهارات املالحظة للزمالء . -

 العصف الذهين . -

 

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 تقارير . -

 حبوث . -

 عرض ذاتي أمام الزمالء . -

  

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :ألداء املطلوباملراد تنميتها ومستوى االنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 االلتزام بآداب احلوار واملناقشة داخل اجملموعة . -

 االستعداد لرسم خريطة ذهنية معرفية . -

 توظيف الحاسوب في إعداد أشكال ورسوم ذات عالقة . -

 االستعداد لقبول تنظيم العمل التعاوني . -

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 

 :لدى الطالبالنفسية قويم املهارات احلركية طرق ت-3

 

 

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

على مدى  االلتزام حبضور احملاضرات . 1

 الفصل

10 % 

على مدى  املشاركة واملناقشة . 2

 الفصل

10 % 
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األسبوع  مشروع مجاعي . 3

 العاشر

20 % 

األسبوع  االمتحان النصفي .  4

 الثامن

20 % 

نهاية الفصل  االمتحان النهائي . 5

. 

40 % 

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 ساعات مكتبية يتواجد فيها عضو هيئة التدريس أسبوعيًا مبكتبه يف اجلامعة . 8 -

 توظيف أجهزة معمل علم النفس خلدمة املادة . -

 توظيف معمل احلاسب اآللي . -  

 

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

م( أسس وضوابط تشخيص وعالج ذوي االحتياجات اخلاصة , 2009إبراهيم عبداهلل العثمان ) -

 الرياض : دار الرشد .

 

 :املراجع الرئيسة-2

 م( الربامج الرتبوية لألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة , عمان , دار املسرية .2007خولة حييى ) -

م( املوهوبون آفاق الرعاية والتأهيل بني الواقعني 2000عبداجمليد منصور )  &حممد التوجيري  -

 : العربي والعاملي : الرياض : مكتبة العبيكان .

أجزاء( القاهرة :  4م( سيكولوجية ذوي احلاجات اخلاصة )1999عبد الرمحن سيد سلمان ) -

 مكتبة زهراء الشرق .
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 ل املهين للمتخلفني عقليًا .  م( التأهي1990عبد العظيم شحاتة مرسي ) -

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -3

 مؤمترات مركز اإلرشاد النفسي / جامعة عني مشس . -

 جملة اإلرشاد النفسي / جامعة عني مشس . -

قاموس الرتبية اخلاصة وتأهيل  م(1992عبد الغفار عبد احلكيم )  &عبد العزيز الشخصي  -

 العاديني , القاهرة : مكتبة االجنلو .

 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4

 مواقع االنرتنت املتخصصة لذوي االحتياجات اخلاصة .

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري -5

 :ئح التنظيمية الفنية/اللوا

 قسم الرتبية اخلاصة / اجلامعة األردنية . -

 قسم الرتبية اخلاصة / جامعة اإلمارات العربية . -

 قسم الرتبية اخلاصة / جامعة اخلليج العربي . -

 :و . املرافق الالزمة

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

 احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.   الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 قاعة حماضرات . -

 معمل علم النفس . -

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 حاسوب . -

 . Data showجهاز عرض املعلومات  -

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمثل: احلاجة مصادر أخرى )حددها...-3
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 :بها(

 جتهيز معمل علم النفس بالوسائل الضرورية اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة . 

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 تائج وحدة القياس والتقويم يف كل فصل دراسي .ن -

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 استطالع آراء الطالب الدارسني حول مجيع متغريات املادة . -

 :عمليات تطوير التدريس -3

 الزيارات ملؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة يف جمتمعات أخرى . -

 قيق التوازن بني اجلانب النظري والعملي للمادة .حت -

 حتقيق معايري اجلودة يف متغريات ومتطلبات املادة . -

عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

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

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

 .  ال يوجد

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

 االستجابة للتطورات العاملية يف جمال االهتمام بذوي االحتياجات اخلاصة . -

 زيارات مؤسسات ذوي االحتياجات اخلاصة . -

 على جتارب اجلامعات األخرى يف هذا اجملال . طالعاال -
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 التدريب يف التوجيه الرتبوي واملهني توصيف مقرر

   جامعة أم القرى . :املؤسسة

 الرتبية / قسم علم النفس .: الكلية/القسم 

 :باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه التعريف أ(

 س ( . 647التدريب يف التوجيه الرتبوي واملهين ) اسم ورمز املقرر الدراسي:  .48

 ساعات . 3عدد الساعات املعتمدة:  .49

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال .50

 إعداد قائمة بهذه الربامج()يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من 

 برنامج الدكتوراه يف علم النفس ) توجيه تربوي مهين ( .

  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي .51

 ـــــ

 

  :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .52

 مرحلة الدكتوراه .

 :املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .53

 س ( . 643ختبارات امليول واالستعدادات ) ا 

  :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .54

 ــــ                                        

  :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية .55
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 ــــ                                         

 

  :األهدافب( 

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

ازدياد قدرة الفرد على ممارسة التوجيه الرتبوي املهين بصورة أكرب يف املؤسسات اليت حتتاج  -

 إىل ذلك .

 اكتساب املتدرب أساليب أكثر فاعلية ملواجهة البيئة ومتطلباتها املتعددة . -

 العلمية يف التوجيه الرتبوي و املهين عند تفسري وحتليل احلاالت .االستناد إىل النظريات  -

 املشاركة الفعلية يف مساعدة احلاالت للوصول إىل أهدافها وغاياتها . -

 

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

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

 الدراسة(.

متابعة المتدرب في كيفية استخدام وسائل التشخيص المتعددة للتوصل إلى أساس مشكلة  -

 العميل ، والتنبؤ بتطور حالته .

 التدريب على كيفية بناء البرامج التوجيهية اإلرشادية للعمل . -

 لدراسة في برامج حاسوبية تسهل عملية متابعتها واستكمالها .تخزين الحاالت قيد ا -

 الزيارات الميدانية للمؤسسات ومتابعة الحاالت من الواقع .  -

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

 التعريفية أو الدليل (.  

 :اوهلااملوضوعات اليت  ينبغي تن-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 2 1 التوجيه املهين والرتبية املهنية . 

 2 1 بعض مشكالت التوجيه املهين . 
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دراسته يف مرحلة  مت ملاحمددات التوجيه املهين الشخصية ) اسرتجاع 

 املاجستري ( .

1 2 

  التوجيه املهين لذوي االحتياجات اخلاصة  . 

1 

 

2 

أسابيع ( يف إحدى املؤسسات التدريبية  10التدريب امليداني ) يقضي الطالب 

بهدف اكتساب اخلربة من الواقع والتعرف على إشكاالت التوجيه املهين 

 وكيفية مواجهة تلك اإلشكاالت .

10 20 

 ساعة 28 أسبوع 14 اجملموع الكلي ..

 

   يس لكل فصل دراسي(: مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدر-2

 احملاضرة:

 محاضرات4

 الدرس:  مادة

 ـــ

 املخترب

 ـــ

عملي/ميداني/      

 تدرييب

 أسابيع 11

 أخرى:

 ــــ

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

 وع(: ميثل هذا املتوسط لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسب

 ساعة عملي ( . 21ساعات نظري ، و 2ساعة )  22

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 

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

 املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات. يف ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل   

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

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

دراسته يف مرحلة املاجستري واملعلومة اليت مت اكتسابها حول التوجيه املهين  ما متالربط  بني  -

 والرتبية املهنية .

 تفسري املشكالت اليت تواجه املرشد الرتبوي والنفسي حني ميارس مهامه يف املؤسسات . -

 ملهين مع ذوي االحتياجات اخلاصة .تطبيق الوسائل املناسبة للتوجيه ا -

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 حماضرات . -

 أمثلة ومناذج . -

 اختيار وسائل التوجيه املهين املناسبة لذوي االحتياجات اخلاصة . -

 كتابة التقارير . -

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 املالحظة . -

 شفهية .املناقشة ال -

 االمثلة التطبيقية . -

 كتابة التقارير النهائية . -

  دراكية:املهارات اإل . ص

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 استخدام وسائل التشخيص بنجاح . -

 إعداد ملف متكامل لعملية التوجيه املهين . -

 توظيف احلاسوب خلدمة عملية التوجيه املهين مع احلاالت .  -

 اقرتاح طرق يف كيفية التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة . -

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 عرض وسائل التشخيص وكيفية استخدامها . -

 تبادل األدوار . -

 التدريب واملتابعة . -

 معايشة مواقف افرتاضية . -

  :طالبلدى ال دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 املالحظة . -

 متابعة نتائج التطبيقات عند متثيل األدوار . -
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 وضع درجات على النجاح يف حل املواقف االفرتاضية . -

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 ة يف إعداد ملفات خاصة بكل حالة .حتمل املسؤولي -

 االعتماد على الذات يف األعمال اليت يكلف بها . -

 التعاون مع الزمالء داخل الصف . -

 التربير العلمي واملنطقي ملا يقوم به من خطوات . -

 االستجابة لتوجيهات وتعليمات مدرس املادة . -

 هارات:اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه امل-2

 التدريس التعاوني اجلماعي . -

 العروض التوضيحية . -

 متثيل األدوار . -

 التدريب على مالحظة سلوك اآلخرين . -

 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 املالحظة . -

 املناقشة الشفهية . -

 بها الدارس . وضع درجات على العروض اليت يقوم -

 وضع درجات على االلتزام بالوقت احملدد يف تسليم األعمال املكلف بها الدارس . -

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 توظيف احلاسوب يف خدمة املادة واملواضيع املختلفة . -

 ريطة ذهنية ملا يريد أن حيققه الدارس .رسم خ -

 توظيف صور ورسوم بيانية خلدمة مواضيع املادة . -

  

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 توجيه الدارس إىل املواقع احلاسوبية اليت ميكن أن يستفيد منها . -

 التدريب على الرسوم البيانية وكيفية قراءتها . -

 تأكيد على طباعة التقارير عن طريق احلاسوب .ال -

 التأكيد على استخدام بعض املواقع االلكرتونية يف مراجع املادة . -
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 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 متابعة التقارير اليت يقوم بإعدادها الدارس . -

 املناقشة الشفهية . -

 :)إن وجدت( نفسيةال هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 استخدام احلاسوب بشكل صحيح . -

 عمل رسوم وأشكال ذات صلة بالمادة . -

 طباعة التقارير الدورية . -

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 النمذجة . -

 التوضيحية . العروض -

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 املالحظة . -

 التقارير الدورية . -

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 لنهائيا

االسبوع  التقارير اليت كتبت يف فرتة املالحظة . 1

 الرابع

10 % 

 % 30 8 - 5 أداء واجناز الطالب ) تقويم اولي ( . 2

 % 30 14 - 9 أداء واجناز الطالب ) تقويم ثاني ( . 3

خالل فرتة  تطبيق فنيات اإلطار العام للتدريب  4

 التدريب

20 % 

خالل فرتة  فيها الدارس . تقرير املؤسسة اليت يتدرب 5

التدريب يف 

 املؤسسة .

10 % 
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 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 ة للمتدربني يف مواقعهم .الزيارة امليدانية األسبوعي -

   ساعات مكتبية يتواجد فيها عضو هيئة التدريس أسبوعيا مبكتبه يف اجلامعة . 7 -

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 هـ( التوجيه النفسي والرتبوي واملهين , القاهرة , دار الفكر العربي .1412سعد جالل )  -

 :املراجع الرئيسة-2

م( ممارسات خدمة الفرد التحليلية : النظرية والتطبيق , اإلسكندرية , 1999يد رمضان )الس -

 دار املعرفة اجلامعية  .

م( التأهيل املهين للمتخلفني عقليًا , القاهرة : مكتبة 1991عبد العظيم شحاتة مرسي )  -

 النهضة املصرية .

وي لألسوياء واملعوقني , القاهرة : م( القياس النفسي والرتب1990فاروق عبد الفتاح موسى ) -

 مكتبة النهضة املصرية .

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -3

 هـ( العملية اإلرشادية , القاهرة : دار غريب للطباعة والنشر .1417حممد حمروس الشناوي )  -

م( املمارسة املهنية لطريقة خدمة الفرد , اإلسكندرية , 2002سلوى عثمان الصديقي ) -

 املكتب اجلامعي احلديث .

م( املالمح املعاصرة للموقف النظري يف طريقة العمل مع 1999جالل الدين عبد اخلالق ) -

 احلاالت الفردية , اإلسكندرية , دار املعرفة اجلامعية .

لفرد , اإلسكندرية , املكتب العلمي م( نظريات يف خدمة ا1988خريي خليل اجلميلي ) -

 للنشر .
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 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4

 املواقع املتخصصة ذات العالقة بالتوجيه الرتبوي واملهين . -

م( منوذج ملمارسة خدمة الفرد مع املشكالت السلوكية , جملة 1987سامل صديق أمحد ) -

 ( .1) 13كلية اآلداب , جامعة امللك سعود 

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري -5

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

 ـــــ

 :و . املرافق الالزمة

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

 احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.   ية واملختربات, وعدد أجهزةالفصول الدراس

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 قاعات احملاضرات تتسع للمتدربني . -

 اختبارات يف امليول واالستعدادات . -

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 . Data showجهاز عرض املعلومات  -

 من احلاالت .جهاز فيديو لعرض مناذج  -

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 جتهيز معمل خاص باإلرشاد بصورة عامة .

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

استبانات وحدة القياس والتقويم واخلاصة بتقويم عضو هيئة التدريس من وجهة نظر الدارسني  -

 واملوجودة على موقع اجلامعة .

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2
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 عملية استطالع آراء الطالب الدارسني حول مجيع متغريات املادة و الصعوبات اليت واجهتهم يف

 التدريب , والتطوير املقرتح .

 :عمليات تطوير التدريس -3

 اختيار املدربني من ذوي االختصاص . -

 إعداد دليل خاص بالتدريب . -

 حتديد أهداف ومهام وواجبات املتدرب واملدرب . -

 التهيئة املسبقة للمتدربني . -

 إعداد ملفات خاصة بكل متدرب . -

 أماكن تدريبهم .متابعة املتدربني يف  -

عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

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

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

ؤسسات اليت يتدرب فيها الطالب وذلك بتعبئة من خالل املشرفني على تدريب الطالب يف امل 

 النماذج اخلاصة بذلك , وإرساهلا بصورة سرية إىل اجلهة املسؤولة باجلامعة .

 

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

ب / املتدرب / املشرف من جهة مراجعة اإلجيابيات والسلبيات بني أطراف التدريب ) املدر -

 التدريب (.

 تصميم قوائم تقدير حتدد فيها املهارات املطلوب حتقيقها يف املتدرب . -

 إعداد دليل تدرييب للمتدربني . -

 على تقارير املتدربني عن احلاالت اليت مت معاينتها وتقديم التغذية الراجعة هلم . االطالع -
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 واالعتماد األكاديميالهيئة الوطنية للتقويم 

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 حلقة حبث يف التوجيه الرتبوي واملهني توصيف مقرر

   جامعة أم القرى . :املؤسسة

 كلية الرتبية / قسم علم النفس .:  الكلية/القسم

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 ( . 648 التوجيه الرتبوي واملهين ) حلقة حبث يفاسم ورمز املقرر الدراسي:  .57

  عدد الساعات املعتمدة:  .56

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال .58

 )يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج(

 الدكتوراه

  :اسياسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدر .59

 ـــــ

 

  :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .70

 الدكتوراه ) توجيه تربوي مهين ( .  .71

 :املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .72

 ــــ

  :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .73

 ــــ                                        

  :ر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليميةموقع تقديم املقر .74



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

77 
 

 ــــ                                         

 

 

  :األهدافب( 

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

 معرفة املداخل النظرية والتطبيقية يف جمال التوجيه الرتبوي واملهين . -

 لقضايا يف جمال التوجيه الرتبوي املهين كحقل من احلقول التطبيقية لعلم النفس.معرفة أهم ا -

 فهم التوجيهات العلمية لألطروحات والبحوث العلمية اليت تتناول قضايا التوجيه الرتبوي واملهين . -

مناقشة نظريات التوجيه الرتبوي واملهين وكيفية توظيفها يف خدمة القضايا املعاصرة هلذا  -

 ال .اجمل

 القدرة على االستنتاج ومناقشة نتائج البحوث . -

 إعداد مشاريع حبثية مجاعية .  -

 

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

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

 الدراسة(.

 والمتابعة للدراسات الحديثة في هذا المجال . االطالع -

 توظيف شبكة المعلومات في الحصول على آخر المستجدات في هذا المجال . -

االتصال بذوي االختصاص في الجامعات المحلية واإلقليمية والعربية والعالمية لمعرفة آخر  -

 المستجدات في هذا المجال . 

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

 التعريفية أو الدليل (.  

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

  2 1 مفهوم حلقة البحث العلمي بصورة عامة .
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اجه البحوث امليدانية والتطبيقية يف جمال الصعوبات واملشكالت اليت تو

 التوجيه الرتبوي املهين .

2 4 

األسس النظرية واملعرفية املتعلقة مبوضوعات معاصرة يف جمال التوجيه 

 الرتبوي املهين .

2 4 

  مناذج من دراسات ميدانية تطبيقية ونظرية .

3 

 

7 

 4 2 كيفية تصميم مناذج لعملية تقويم الدراسات . 

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 احملاضرة:

 نظري 11

 الدرس:  مادة

 ـــ

 املخترب

 ـــ

عملي/ميداني/      

 تدرييب

محاضرات /  4 

 عملي

 أخرى:

 ــــ

 

 ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن-3

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

 ساعة في الفصل الدراسي نظري  21 

 ساعات في الفصل الدراسي عملي . 2 

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 

 يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتهاموجز سريع للمعارف أو املهارات اليت  . 

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

  . 

 مفهوم حلقة حبث ومناهج البحث .  -

 املشكالت والصعوبات اليت تواجه البحوث .  -

 األسس النظرية والتطبيقية للبحوث .  -

 مناذج من البحوث النظرية وامليدانية والتطبيقية .  -

 كيفية تصميم مناذج تقويم البحوث . -

  :املستخدمة لتنمية تلك املعارفاسرتاتيجيات التدريس -2

 احملاضرات . -

 ورش العمل اجلماعية داخل الصف . -

 املناقشات . -

 النماذج . -

 التقارير . -

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 املناقشات اجلماعية واملشاركة فيها . -

 التقارير النهائية . -

 االختبارات الدورية . -

  دراكية:املهارات اإل . ط

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 ذكر ماهية حلقة البحث . -

 حتديد الفروق بني مفهوم حلقة البحث ومناهج البحث . -

 استخالص أهم املشكالت اليت تواجه البحوث العلمية . -

 تفسري األسس النظرية والتطبيقية للبحوث . -

 وث .استخراج أوجه الشبه واالختالف بني أنواع البح -

 تطبيق مناذج تقويم البحوث على أحد البحوث . -

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 احملاضرات . -

 ورش العمل اجلماعية . -

 املناقشات . -
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 النماذج . -

 التقارير . -

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 ماعية واملشاركة فيها .املستوى الشفهي : املناقشات اجل -

 املستوى التطبيقي : تقارير حول تقويم البحوث . -

 املستوى التحريري : اختبارات دورية . -

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 ماعي و التعاوني .القدرة على العمل اجل -

 ممارسة احلوار والنقاش مع اآلخرين .  -

 حتمل املسؤولية . -

 التعلم الذاتي . -

 إدارة النقاش داخل اجملموعة . -

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 متثيل األدوار . -

 العمل التعاوني . -

 االنرتنت ( .تشجيع استخدام املواقع االلكرتونية )  -

 العروض التوضيحية . -

  

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 املالحظة . -

 األعمال اجلماعية . -

 املناقشة واحلوار . -

  

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :نميتها يف هذا اجملالتوصيف للمهارات املراد ت-1

 استخدام احلاسوب يف احلصول على املعلومات . -

 قراءة البيانات اإلحصائية . -

 تفسري الرسوم البيانية . -

 تبادل املعلومات والتعليق عليها . -
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 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 يانية .عروض توضيحية لقراءة اإلحصائيات والرسوم الب -

 استخدام احلاسوب . -

 توضيح كيفية البحث عن الدراسات والبحوث العلمية . -

 أمثلة توضيحية حول تناول البحوث والدراسات العلمية . -

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 املالحظة . -

 تقارير دورية . -

 حتليل بعض األنشطة . -

 عية .اختبارات موضو -

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 عمل خريطة ذهنية ملتغريات حلقة البحث . -

 االشتراك مع زمالئه اآلخرين في لعب األدوار . -

 إعداد ملخص علمي حول دراسة أو بحث . -

 يئة التدريس في توضيح الجوانب الهامة لحلقة البحث .محاكاة عضو ه -

 استخدام ملخصات الرسائل األجنبية بدون أخطاء . -

 تحويل البيانات اإلحصائية إلى رسوم بيانية . -

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 التدريس التعاوني-املناقشات–العروض 

 :لدى الطالبالنفسية ركية طرق تقويم املهارات احل-3

 االختبارات القصرية-التقارير

 

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5
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, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

ى على مد االلتزام حبضور احملاضرات . 1

 الفصل

10 % 

على مدى  املشاركة واملناقشة . 2

 الفصل

10 % 

على مدى  مشروع مجاعي . 3

 الفصل

20 % 

األسبوع  االمتحان النصفي .  4

 الثامن

20 % 

نهاية الفصل  االمتحان النهائي . 5

. 

40 % 

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 ساعات مكتبية يتواجد فيها عضو هيئة التدريس مبكتبه يف اجلامعة أسبوعيًا . 8 -

 العاملية والعربية. كتوراهدزيارة للمكتبة املركزية ملعرفة مواقع ملخصات رسائل  -

 ري معمل للحاسب اآللي .توف -  

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 م( حلقة البحث يف اجلامعات واملعاهد العليا , القاهرة دار الفكر العربي .2001عبداهلل زلطه ) -

 :املراجع الرئيسة-2

 ة االجنلو .م( كيف تكتب حبثًا جامعيًا , القاهرة : مكتب1985حممد خفاجي ) &عبدالعزيز شرف  -

م( األسس العلمية لكتابة رسائل املاجستري والدكتوراه , 1992حمسن اخلضريي )  &حممد سعودي  -
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 القاهرة : مكتبة االجنلو .

م( البحث العلمي : أصول وقواعد البحث وكتابة التقارير والبحوث , 1983حممد عفيفي محودة ) -

 القاهرة : مكتبة عني مشس .

 اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( الكتب و املراجع -3

الرجوع إىل بعض اجملالت املتخصصة يف جمال علم النفس , واليت حتتوي على دراسات حول التوجيه الرتبوي 

 املهين .

 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4

  سواء باللغة العربية أو االجنليزية .املواقع املتعلقة بالتوجيه الرتبوي املهين

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري /اللوائح -5

 :التنظيمية الفنية

 الربامج املتوفرة حول قضايا ومشكالت التوجيه الرتبوي املهين . 

 :و . املرافق الالزمة

ر الدراسي  مبا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملختربات )أي: عدد املقاعد داخل الفصول بّين متطلبات  املقر

 الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.  

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 قاعات احملاضرات تتسع للمتدربني . -

 معمل علم النفس . -

 :اسب اآلليمصادر احل-2

 . Data showجهاز عرض املعلومات  -

 :رفق قائمة بها(أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

_ 

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 انات وحدة القياس والتقويم واخلاصة بتقويم عضو هيئة التدريس واملوجودة على موقع اجلامعة.استب -
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 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 استطالع آراء الطالب الدارسني حول مجيع متغريات املادة . -

 الطالب عليها . ال حياسبتبارات التأكد من مدى حتقيق األهداف للمادة من خالل اخ -

 :عمليات تطوير التدريس -3

 حتقيق التوازن بني اجلانب النظري والعملي للمادة . -

 توظيف الوسائل االلكرتونية احلديثة خلدمة املادة . -

 االستجابة حلاجات الطالب من دراسة املادة . -

 .تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس يف هذا اجملال  -

عمال الطلبة بواسطة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

مدرسني  مستقلني, والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من 

 :مؤسسة أخرى(

 .  ال يوجد

 :فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى-5

 على جتارب اجلامعات األخرى يف هذا اجملال . االطالع -

 الدخول إىل املواقع اليت تتناول تطوير تناول هذه املادة . -

 حتقيق مفهوم معايري اجلودة واالعتماد األكادميي يف تناول وعرض هذه املادة . -
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 واالعتماد األكاديمي الهيئة الوطنية للتقويم

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 توصيف مقرر نصوص يف علم النفس العام باللغة اإلجنليزية    
 املؤسسة التعليمية : جامعة أم القرى 

  علم النفسالقسم :                                              التربية الكلية: 

 

 العامة  أ ( حتديد املقرر واملعلومات

 207 - 207نصوص في علم النفس العام باللغة اإلنجليزية    اسم املقرر و رمزه:  –1

 ساعتان الساعات املعتمدة:      –2

                 برنامج الدكتوراه بقسم علم النفس . الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها:  –3

 عن تدريس  املقرر:اسم عضو هيئة التدريس املسئول  -4

 أعضاء القسم المتخصصين

 املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذه املقرر فيه: -5

 مرحلة الدكتوراه                          

 املتطلبات املسبقة هلذه املقرر)إن وجدت(: -6

  ال توجد                 

 املتطلبات املصاحبة هلذه املقرر)إن وجدت(: -7

 ال توجد                  
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 مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية: -8

 ب ( األهداف 

 وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف هذا املقرر: -1

 * مساعدة الطالب التعرف على المصطلحات األساسية في علم النفس .

 بناء أو أجزاء كل مصطلح وأساسه .* مساعدة الطالب التعرف على 

 * مساعدة الطالب على النطق الصحيح للمصطلحات النفسية 

 * مساعدة الطالب على القراءة الصحيحة والسليمة .

 * مساعدة الطالب على القيام بالرتمجة اجليدة املعتمدة على الفهم .

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

 * االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة االنترنت .  

 * حتديث املصادر والكتب واملراجع املستخدمة يف تدريس املقرر .

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

 املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا: – 1

 

ساعات االتصال )اإلعطاء  عدد األسابيع املوضوع

 الفعلية(

* اختياااار قطعاااة أسااابوعياع مااان مراجاااع      

 وكتب متنوعة وترمجتها 

 30 أسبوعاع 15
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 مكونات املقرر)جمموع ساعات االتصال يف الفصل الدراسي(:  – 2

امليداني / التدريب  العملي / الدروس اخلاصة  احملاضرة

التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

 

 أسبوعاع  15

- - - - - - 2 

 

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

- - - - - 

 

 تطوير نواتج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم – 4

 يما يلي جيب توضيح :    لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة ف

 ملخص موجز  للمعرفة أو املهارات  اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.  -( 1) 

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

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

 

 املعرفة: -أ

 وصف املعرفة اليت سيتم اكتسابها يف املقرر: -1

 في نهاية دراسة هذا المقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادراً على أن :

 . يتعرف على المصطلحات النفسية ويستطيع نطقها وكتابتها 

 . يتعرف الطالب على بناء أو أجزاء كل مصطلح وأساسه 



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

22 
 

 والسليمة للمراجع اإلنجليزية . يستطيع الطالب القراءة الصحيحة 

 . يترجم أي قطعة ترجمة مبنية على المعنى وليس ترجمة حرفية 

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

 * أسلوب احملاضرة .            * أسلوب املناقشة واحلوار      * التعلم التعاوني 

 ديثة .       * العصف الذهين * استخدام التقنية احل

 طرق تقييم املعرفة املكتسبة: -3

 املناقشات واملشاركة الفاعلة والنقاش اجلاد يف احملاضرات .-       

 الرتمجة األسبوعية اليت يقوم بها الطالب .-       

 إجنليزي . –عمل معجم للمصطلحات النفسية عربي  -       

 غة اإلجنليزية لكل قطعة يقوم برتمجتها .عمل أسئلة وأجوبة بالل -        

 

 اإلدراكية: -املهارات املعرفية  -ب

اإلدراكية املطلوب تطويرها: يف نهاية هذا املقرر جيب أن يدرك الطالب -املهارات املعرفية -1

 ما يلي :

 . يدرك الطالب أهمية معرفة املصطلحات النفسية 

 . يدرك الطالب بناء كل مصطلح وأساسه 

 الب أهمية القراءة اجليدة والسليمة .يدرك الط 

 . يدرك الطالب أهمية الرتمجة املبنية على املعنى وليس احلرفية 

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

 *احملاضرة            *احلوار واملناقشة .                          * العصف الذهين           

 * التعلم الذاتي  

 اإلدراكية املكتسبة:-طرق تقييم املهارات املعرفية -3

 * القطع اليت تعطى أسبوعياع لرتمجتها واستخراج املصطلحات وعمل أسئلة هلذه القطعة .

 االستنتاج     –التحليل  –* االختبار النهائي .       * جمموعة من األسئلة اليت تقيس )اإلدراك 
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 قات مع اآلخرين  واملسئولية:مهارات العال -ج

وصف ملهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على حتمل املسئولية املطلوب  -1

 تطويرها :

 يف نهاية هذا املقرر يصبح الطالب قادراع على أن :

  يتعلم حتمل املسئولية مع زمالئه للوصول إىل مستوى من االتقان يف التعلم مع بقية

 زمالئه .

 احرتام آراء اآلخرين واالستفادة منها .تقدير و 

  احرتام وتقدير اآلخرين من خالل العالقات اإلنسانية املتبادلة بني الزمالء واحرتام

 مشكالتهم ومشاعرهم  .

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات : -2

 هم املسئولية .* املناقشات اجلماعية والفردية مع الطالب للتأكد من حتمل

 طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على حتمل املسئولية : -3

 * تقييم فردي لكل طالب .،

 * تقييم مجاعي لألعمال اليت تقدم يف احملاضرة 
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 مهارات االتصال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احلسابية )العددية(: -د

 ية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها: وصف املهارات العدد -1

 ال يوجد                                  

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات : -2

 ال يوجد                                  -

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

 )العددية( :

 ال يوجد                              -       

 

 املهارات احلركية  )إن كانت مطلوبة(: -ها

وصف للمهارات احلركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( املطلوب تطويرها يف هذا  -1

 اجملال:

 * النطق الصحيح للكلمات واملصطلحات 

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

 اجملال :

 * النطق الصحيح للكلمات واملصطلحات .        * القراءة الصحيحة لفظياع .                  

 اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات احلركية : -3

 . التكرار للمصطلحات واأللفاظ 

 دثة باإلجنليزية .االستماع إىل األشرطة التعليمية املتح 

 

 :حتديد اجلدول الزمين ملهام التقويم اليت يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي-5

رقم 

 التقييم 

طبيعة مهمة التقييم  )مثال: مقالة، أو 

اختبار قصري، أو مشروع مجاعي، أو 

 اختبار فصلي... اخل(

األسبوع 

 املستحق

نسبة الدرجة إىل 

درجة  التقييم 

 هائيالن
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 %10 طوال الفصل املشاركة واملناقشة   1

الواجبات األسبوعية اليت يقدمها  2

 الطالب 

 %30 طوال الفصل 

حسب  االختبار النهائي  3

التقويم 

 اجلامعي

60% 

 

 د( الدعم املقدم للطلبة:

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصح

 أربع ايام بواقع ساعتني كل يوم من السبت حتى الثالثاء.ساعات ملدة  8* الساعات املكتبية وهي 

 ها ( مصادر التعلم:

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة املطلوبة:  -1

 بعض الكتب اإلجنليزية النفسية احلديثة ، حسب ما يراه احملاضر .-   

 مقاالت إجنليزية مأخوذة من بعض اجملالت اإلجنليزية النفسية  -    

 إجنليزي . –عربي  –حات النفسية معجم للمصطل -    

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

 بعض الكتب اإلجنليزية النفسية احلديثة ، حسب ما يراه احملاضر .-  

 مقاالت إجنليزية مأخوذة من بعض اجملالت اإلجنليزية النفسية  -    

 إجنليزي . –عربي  –معجم للمصطلحات النفسية  -    
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 الكتب واملراجع املوصى بها  ) الدوريات العلمية، التقارير... اخل( )يرفق قائمة بذلك(: -3

   -  بعض الكتب اإلجنليزية النفسية احلديثة ، حسب ما يراه احملاضر .-

 مقاالت إجنليزية مأخوذة من بعض اجملالت اإلجنليزية النفسية  -    

 إجنليزي . –عربي  – معجم للمصطلحات النفسية -    

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

 http : // www. A pa . orgاجلمعية األمريكية لعلم النفس .                  -   

 http : // www. Bps. Org. ukاجلمعية الربيطانية لعلم النفس                  -   

  s  http : // www. Am. Org / ipsyس                      االحتاد الدولي لعلم النف -    

مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو املعايري -5

 املهنية أو األنظمة:

 ال يوجد            

 

 و ( املرافق املطلوبة

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

 واملختربات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر .. اخل(.

 حجرة احملاضرات .-1

 أجهزة الكمبيوتر: -2

 * أجهزة كمبيوتر متصلة بالسبورة الذكية واإلنرتنت .   

 

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

 ة(:أرفق قائم



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

93 
 

 ال يوجد                 

 

 ز( تقييم املقرر وعمليات التحسني:

 اسرتاتيجيات احلصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم -1

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

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

 القسم:  

* يتيح احملاضر للطالب مراجعة نتيجة أداؤه إذا كان غري مقتنعاع بالدرجة اليت حصل عليها -

 يف املقرر ووقوفه على جوانب القوة والضعف يف أدائه . .

 عمليات حتسني التعليم:-3

يف موقع عضو  * وضع خطة تفصيلية للمقرر وعرضها على الطالب منذ اللقاء األول ومتوفرة

 هيئة التدريس .

 * استيعاب الطالب أسلوب التعلم املطلوب تطبيقه يف املقرر الدراسي .

 عمليات التحقق من مستويات إجناز الطلبة:-4

* فحص الدرجات واالختبارات النهائية من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال  

 الطلبة .

عة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط صف  العمليات واخلطط املعدة ملراج -5

 للتحسني:

  احلصول على املعلومات احلديثة للمقرر من املصادر األساسية يف علم النفس من خالل

 الروابط املباشرة للموقع.

 . تبادل اخلربات مع أساتذة زائرين متخصصني يف نفس اجملال 

 للمقرر الدراسي كل عام التشاور مع زمالء التخصص فيما يستجد من تطوير وحتسني 

. 

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

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 نصوص يف علم نفس النمو باللغة االجنليزية   توصيف مقرر 

 جامعة أم القرى  :املؤسسة

 كلية الرتبية / قسم علم النفس: القسم الكلية/

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 603نصوص يف علم نفس النمو باللغة االجنليزية   اسم ورمز املقرر الدراسي:  .75

77. English essays in developmental Psychology 

 ساعتانعدد الساعات املعتمدة:  .76

 دم ضمنه املقرر الدراسي. ي يقذالربنامج أو الربامج ال .78

 )يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج(

 علم نفس النمو -الدكتوراه

  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي .79

 أعضاء القسم

  :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .60

 الدكتوراه

 :املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .61

 English essays in general psychologyنصوص يف علم النفس باللغة اإلجنليزية 

  :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .62

 

- - - 
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  :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية .63

 

 بيةمبنى كلية الرت

  :األهدافب( 

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

 .سيتمكن الدارسون من معرفة املصطلحات االساسية لعلم نفس النمو باللغة االجنليزية 

 .مساعدة الدارسني على القراءة والكتابة يف علم نفس النمو باللغة االجنليزية 

 ه للعودة للمراجع االجنبية االساسية يف علم نفس النمو.تعزيز قدرة الطالب ودافعيت 

  تعزيز عودة الدارسني للمراجع األجنبية يف حبوثهم, وتعزيز قدرة الطالب على ترمجة البحوث

 باللغة االجنليزية اىل العربية

 

 املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

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

  الدراسة(.  

 وغريها.  www.questia.comالعمل على االستفادة من املكتبات الرقمية مثل 

االعتماد على االحباث يف جمال علم نفس النمو,  العمل املستمر على تطوير حمتوى املادة من خالل

 , ,Journal of Adolescenceوالعودة اىل الدوريات يف اجملال مثل 

 

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

 التعريفية أو الدليل (.  

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  ائمة املوضوعاتق

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 Subject of development of psychology. 1 2 

 Different aspects of human development. 1 2 

http://www.questia.com/
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 Human development during pregnancy stage.  1 2 

 Stages of human development  1 2 

a. Infancy stage of development. 1 2 

b. Early childhood stage if development. 1 2 

c. Middle and late childhood stage of 
development. 

1 2 

d. Adolescent stage of development. 1 2 

e. Early adulthood stage of development. 1 2 

f.   Middle adulthood stage of development. 1 2 

g. Late adulthood stage of development. 1 2 

h. Death and dying 1 2 

i. Development disorders and problems. 1 2 

j. Cross cultural research in human 
development. 

1 2 

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

عملي/ميداني/       املخترب الدرس:  مادة احملاضرة:

 تدرييب

 أخرى:

15    2 

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

 ي وليس املطلوب لكل أسبوع(: ميثل هذا املتوسط لكل فصل دراس

 اسبوع( + اسبوعني اختبارات نصفية ونهائية. 14ساعة ) 28
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 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةسرتاتيجيات التدريس املتوصيف ال 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . ظ

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 .معرفة املصطلحات االساسية لعلم نفس النمو باللغة االجنليزية 

 .القراءة والكتابة يف علم نفس النمو باللغة االجنليزية 

 .تعزيز قدرة الطالب ودافعيته للعودة للمراجع االجنبية االساسية يف علم نفس النمو 

 ة يف حبوثهم, وتعزيز قدرة الطالب على ترمجة البحوث تعزيز عودة الدارسني للمراجع األجنبي

 باللغة االجنليزية اىل العربية

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 احملاضرات, احلوار والنقاش, البحث يف قواعد املعلومات.

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 املناقشة الشفهية, االختبارات الورقية.

  دراكية:املهارات اإل . ع

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 االستماع واحملادثة, البحث والواجبات وكتابة التقارير االسبوعية.احملاضرات, النقاش واحلوار و

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 املناقشة الشفهية, الواجبات, االختبارات.

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية
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 وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها:-1

الي تعزيز االحساس باملسئولية لتحقيق اجناز افضل يف اجملال ألهميته لطالب الدراسات العليا, وبالت

 تعزيز استمرارية التعلم الذاتي للمحافظة على تطور االجناز.

 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 تعزيز أي تقدم يف االداء, تعزيز اجلهود الذاتية, رفع معتقدات الكفاية.

 

 :الطالب طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى-3

يتم تقييم االحساس باملسئولية من خالل مالحظة سلوك الدارس وجهدة, وتقدم التغذية الراجعة حنو 

 ذلك.

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 ر الفاعل القائم على الفهم.تعزيز اجناز الطالب يف املشاركة يف النقاش وحلوا

 واستخدامتعزيز الطالب على استخدام التقنيات الحديثة المساعدة في المجال كالقواميس الناطقة، 

 القارئ اآللي والتكرار بعدة لتحسين النطق الصحيح.

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 طق املصلحات من قبل االستاذ, ثم وسائل التقنية املختلفة. , االستماع لنةالنقاش , احلوار واحملادث

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 املالحظة والواجبات

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 القراءة السليمة والنطق الصحيح للمصطلحات االجنليزية يف علم نفس النمو. القدرة على

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

احملاضرة, القراءة اجلهرية للمصلحات, تعويد الطالب على ممارسة نطق املصطلحات جهريا مع 

 التكرار, االستماع املستمر ملوضوعات احملاضرة.
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 :لدى الطالبالنفسية رق تقويم املهارات احلركية ط-3

 النقاش واالختبارات الشفهية.

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %20 اسبوعيا ةواجبات اسبوعي 1

 %20 اسبوعيا مشاركة داخل الفصل  2

 %30 6اسبوع  اختبار نصفية  3

 %30 17اسبوع  اختبار نهائي 4
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 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أتدريس هلذا الغرض يف كل الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة ال

 ال يوجد

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 حتدد املوضوعات من قبل االستاذ وفقا ملستويات الطالب يف اللغة االجنليزية.

 :املراجع الرئيسة-2

 حتدد املوضوعات من قبل االستاذ وفقا ملستويات الطالب يف اللغة االجنليزية.

 كتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( ال-3

 حتدد املوضوعات من قبل االستاذ وفقا ملستويات الطالب يف اللغة االجنليزية. 

 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4

 لغة االجنليزية.حتدد املوضوعات من قبل االستاذ وفقا ملستويات الطالب يف ال

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري -5

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

أسطوانات مدجمة مبوضوع احملاضرة, عروض بور بوين مع توفر الصوت بالعرض, تشغيل 

 خدامه.احملاضرات على القارئ اآللي وتعويد الدارسني على است

 :و . املرافق الالزمة

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

 

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 

 دارسا على االقل مع توفر االجهزة الالزمة بها واملشار اليها ادناه. 20 قاعة دراسية تستوعب

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 حاسب آلي مع امكانية االستماع للصوتيات.

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمثل: احلاجة  مصادر أخرى )حددها...-3

 :بها(

 ال يوجد

 

 عمليات تطويره تقييم املقرر الدراسي و . ز

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

 االجابة على استمارة تقييم االستاذ باجلامعة, وتزويد االستاذ بنتائجها.

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 وبعدي ملستوى قدرات الطالب.التحقق من الفرق بني اختبار قبلي 

 :عمليات تطوير التدريس -3

 .استخدام التقنيات احلديثة 

 .متابعة االستاذ ألفضل اساليب تعليم اللغة لغري الناطقني بها 

  .التنسيق مع قسم اللغة االجنليزية واالستعانة خبرباتهم عند الضرورة 

  املقرر.االستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعديل طرق تقديم 
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 .اختبار االستاذ لفاعلية الطرق املختلفة واالبقاء على الفاعل منها 

عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

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

 :ن مؤسسة أخرى(طاقم تدريس م

 االستعانة بأستاذ اخر لتصحيح عينة عشوائية وحساب مدى ارتباط درجاته بدرجات أستاذ املادة.

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

 اجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتالية سنويا.

 وحمتوى املقرر ليشمل اهم واحدث نتائج البحوث.تطوير مفردات 

 اعتماد حمتوى املقرر على مستوى الدارسني االساسي يف اللغة االجنليزية.
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 توصيف مقرر النمو مدى احلياة

   . جامعة أم القرىة التعليمية : املؤسس

  علم النفسالقسم /                                              التربية  :  الكلية

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

                  277النمو مدى الحياة اسم ورمز املقرر الدراسي:  .64

 ثالث ساعات . عدد الساعات املعتمدة: .65

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذلالربنامج أو الربامج ا .67

 )يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج(

 مرحلة الدكتوراه متطلب إجباري لجميع التخصصات . 

  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي .66

 أعضاء القسم املتخصصني

الفصل الدراسي األول لبدء الطالب : األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسيالسنة أو املستوى  .68
  الدراسة ) المستوى الثاني ( .

 ال يوجد : املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .69

 ال يوجد . :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(

  :سة التعليميةموقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤس .80

  :األهدافب( 

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

 ومفهومها والتطور التاريخي لعلم النفس النمو . –* مساعدة الطالب على التعرف على عملية النمو 
 و المختلفة .* مساعدة الطالب على التعرف على طرق البحث المختلفة في هذا المجال ونظريات النم
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 * مساعدة الطالب على التعرف على العوامل المؤثرة في النمو وقوانين النمو .
* مساعدة الطالب على التعرف على مراحل النمو المختلفة طوال دورة الحياة ومعرفة مظاهرها وأهم خصائصها 

 والتغيرات الحادثة في كل مرحلة .
 النمو . * دراسة مشكالت النمو في كل مرحلة من مراحل 

صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني  املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد -2

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

 (,الدراسة

ى تكنولوجيا المعلومات أو شبكة اإلنترنت والتغيير في محتوى االستخدام المتزايد للمواد والمراجع الجديدة التي تعتمد عل -
 المقرر بناءاً على نتائج البحوث والدراسات العلمية الحديثة المتعلقة بالنمو خالل دورة الحياة ..

 .تحديث المصادر والكتب والمراجع المستخدمة في تدريس المقرر . -

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

 التعريفية أو الدليل (.  

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  قائمة املوضوعات

األسابي

 ع

ساعات 

التدري

 س 

 3 1 طرق البحث يف علم النفس النمو  –* مقدمة عن علم النفس النمو 

 3 1 القوانني العامة للنمو  –العوامل املؤثرة يف النمو  –* نظريات النمو 

 3 1 عامل الطفل حديث الوالدة –مرحلة اجلنني 

 3 1 مرحلة الرضيع 

 متأخرة (  –متوسطة  –مرحلة الطفولة ) مبكرة 

 وأهم مشاكل هذه املراحل  –مظاهر النمو املختلفة فيها 

3 9 

ة املتأخر –املتوسطة  –واملراهقة املبكرة  –مرحلة املراهقة بصفة عامة 

 وأهم املشكالت اخلاصة باملراهقني  –ومظاهر النمو فيها 

3 9 

 3 1 وأهم مشكالته . – يهفومظاهر النمو املختلفة  –مرحلة الرشد 
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 2 1 مرحلة الشيخوخة ومظاهر النمو فيها وأهم مشكالتها .

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 احملاضرة:

14 

عملي/ميداني/       املخترب الدرس:  مادة

 تدرييب

 أخرى:

3 

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

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

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي:  بّين

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . غ

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 ن :يف نهاية دراسة هذا املقرر ينبغي على الطالب أن يكون قادرًا على أ       

 . يتعرف على مفهوم النمو اإلنساني مدى احلياة وتطوره التارخيي وطرق البحث اخلاصة به 

 . . يتعرف على نظريات النمو املختلفة والعوامل املؤثرة يف النمو وأهم قوانينه 

  معرفة مراحل النمو خالل دورة احلياة ومعرفة خصائص كل مرحلة وأهم املظاهر النمائية

 م مشكالتها .يف كل مرحلة , وأه

 

  :لتدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارفيات ااسرتاتيج-2

 -                                         أسلوب املناقشة . -أسلوب احملاضرة 

 -                         ورش العمل . –أسلوب التعليم التعاوني والفردي 

 . البحث الذاتي 
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 :ةطرق تقويم املعارف املكتسب-3

 * املناقشات واملشاركات الفاعلة والنقاش اجلاد يف احملاضرات .

 * واجبات العروض والبحوث الفردية واجلماعية .

 * االختبار النهائي .

  دراكية:املهارات اإل . ف

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 يف نهاية هذا املقرر جيب أن يدرك الطالب ما يلي :        

 ك مفهوم النمو اإلنساني وتطوره التارخيي وطرق البحث فيه ونظرياته املختلفة .إدرا 

 . إدراك العوامل املؤثرة يف النمو وقوانينه العامة 

  ومظاهر النمو فيها وأهم  –ومعرفة خصائصها  –إدراك مراحل النمو خالل دورة احلياة

 مشكالتها واقرتاح احللول هلا .

 

  :ستخدمة لتنمية تلك املهاراتاسرتاتيجيات التدريس امل-2

 * احملاضرة واحلوار والنقاش .                               * العصف الذهين .

 * التعلم الذاتي .                                                 * تعليم األقران

 * تشجيع استخدام مصادر الشبكة العنكبوتية ) اإلنترنت ( .

  :لدى الطالب دراكيةاملهارات اإلطرق تقويم -3

وجهات النظر  –االستنتاج  –التحليل  –* االختبار النهائي الذي حيتوي على أسئلة تقيس ) اإلدراك 

 ( حتى ميكن التأكد من تقييم هذه اجلوانب املعرفية اإلدراكية .

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 يف نهاية املقرر يصبح الطالب قادرًا على أن :     

  يتحمل املسئولية مع زمالئه يف نفس التخصص للوصول إىل مستوى من االتقان يف التعليم

 مع بقية زمالئه .

 . تقدير واحرتام آراء اآلخرين واالستفادة منها 

 ن من خالل العالقات اإلنسانية بني الزمالء واحرتام مشكالتهم ومشاعرهم.احرتام اآلخري 

  تكوين عالقات مهنية واجتماعية وإنسانية بني األستاذ والطالب ال خترج عن إطار العمل
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 األكادميي .

 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 معها من خالل ورش العمل . * تقسيم الطالب إىل جمموعات صغرية والعمل

 * املناقشات اجلماعية والفردية مع الطالب للتأكد من حتملهم املسئولية .

 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 * تقييم فردي لكل طالب من خالل املناقشات واملشاركات .

 دمها جمموعات العمل الصغرية يف ورش العمل .* تقييم مجاعي لألعمال اليت تق

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 * اكتساب مهارات االتصال من خالل االتصال يف قاعة الدرس والكلية واجملتمع .

  * تشجيع الطالب على استخدام احلاسب اآللي .

 ت اخلاصة باملادة لتبادل املعلومات .* حتفيز الطالب على املشاركة يف املنتديا

 * اكتساب مهارات التفكري بأنواعها .

 :توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال-1

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 * استخدام احلاسب اآللي يف إنتاج ملف االجناز املطلوب .

 :ومهارات التواصل لدى الطالب طرق تقويم املهارات العددية-3

 قدرة الطالب على العمل اجلماعي والتفاعل مع زمالئه .

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 . تنمية قدرة الطالب على تطبيق بعض مهارات التعامل مع األجهزة التعليمية املختلفة 

 سب اآللي املختلفة .تنمية قدرة الطالب على تطبيق مهارات التعامل مع برامج احلا 

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1
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 ال يوجد

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 يوجد ال

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 يوجد ال

 

 :صل الدراسي. جدول مهام تقويم الطالب خالل الف5

, مشروع رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 مجاعي, اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %10 طول الفصل احلضور واملشاركة اإلجيابية  1

البحوث اليت يعدها الطالب ويطرحها على زمالئه  2

 يف احملاضرات .

من األسبوع 

 السادس 

30% 

األسبوع  االختبار النهائي . 3

 األخري

70% 

 

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 سبوعيًا بواقع ساعتني يوميًا .( ساعات أ8* الساعات املكتبية )

 * من خالل املوقع اإللكرتوني للمحاضر .

 * من خالل اهلاتف اجلوال للمحاضر .

 مثل املكتبة واحلاسب اآللي واإلنرتنت . –* فتح مرافق الكلية 



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

119 
 

 

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 صادق وفؤاد أبو حطب . آمال –* منو اإلنسان من مرحلة اجلنني حتى املسنني 

 * علم النفس النمو ) جزئيني ( حسن مصطفى عبد املعطي وهدى قناوي .

 ترمجة سعد سليمان حجازي . –* تطور الطفل الصغري سويًا وغري سوي 

 :املراجع الرئيسة-2

 عزت سيد إمساعيل  . –* الشيخوخة 

 ترمجة داليا عزت مؤمن . –* سيكولوجية الطفل واملراهق 

 شفيق فالح عالوته . –ولوجية التطور اإلنساني من الطفولة إىل الرشد * سيك

 صاحل حممد علي أبو جادو . –الطفولة واملراهقة  –* علم النفس التطوري 

 * علم النفس النمو ) الطفولة واملراهقة ( حممد عودة الرحاوي .

 خل( )أرفق قائمة بها( الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...ا-3

 إضافة إىل ما سبق الدوريات اآلتية :     

 . جملة دراسات نفسية .          * جملة جامعة أم القرى للبحوث الرتبوية والنفسية 

  ,. اجمللة املصرية للدراسات النفسية 

 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4

 http: // www. Apa.irg       * اجلمعية األمريكية لعلم النفس    

 http: // www. BPS. Org.UK* اجلمعية الربيطانية لعلم النفس          

 http : // Am, org/Ipsys* االحتاد الدولي لعلم النفس                

 * اجلمعية املصرية لعلم النفس .



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

111 
 

 * مجعية اإلخصائيني النفسيني .

املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج-5

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

 ال يوجد .             

 

 :و . املرافق الالزمة

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

 هزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.  داخل الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أج

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 * املرافق التعليمية .

 * حجرات احملاضرات .

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 * أجهزة كمبيوتر متصل بالسبورة الذكية واإلنرتنت .

 ( . كرتيبروج – األوفر هيد* أجهزة العرض الرأسي ) 

 و .* الداتا ش

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 ال يوجد .               

 

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس -1
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 من خالل عملية التعلم يف هذا املقرر .* تغذية مراجعة مباشرة 

 * االستبيانات .                                        * املقاييس.

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 * استبانة تقويم الطالب لعضو هيئة التدريس ..

 ة بالقسم .* تقارير الكفاية السنوية اليت تعدها اإلدار

 :عمليات تطوير التدريس -3

 * التدريب املستمر لعضو هيئة التدريس .

 * توفري األدوات احلديثة الالزمة للتعلم ,

 * تطبيق وسائل التعلم اإللكرتوني .

 * تبادل اخلربات الداخلية واخلارجية لتقديم بعض مفردات املقرر كأعضاء زائرين 

عمال الطلبة أاز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من عمليات التحقق من معايري اإلجن-4

, والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع مدرسني مستقلنيبواسطة 

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

* فحص الواجبات والدرجات واالختبارات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال 

 الطالب.

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

* احلصول على املعلومات احلديثة للمقرر من املصادر األساسية يف علم النفس من خالل الروابط 

 املباشرة للمواقع.

 * تبادل اخلربات مع أساتذة زائرين متخصصني يف نفس اجملال.

 مع زمالء التخصص فيما يستجد من تطوير وحتسني املقرر الدراسي كل عام.* التشاور 
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 * االتفاق على األنشطة واجلوانب التطبيقية للمقرر مع زمالء التخصص .
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 مواألساس البيولوجي والفسيولوجي للن توصيف مقرر

  :جامعة أم القرى ةاملؤسس

 علم النفس : القسم الرتبية                                             الكلية/

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 األساس البيولوجي والفسيولوجي للنمواسم ورمز املقرر الدراسي:  .81

 ساعتانعدد الساعات املعتمدة:  .82

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربامج ال الربنامج أو .83

 )يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج(

 الدكتوراهبرنامج 

  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي .84

 عيدروس بن أمحد العيدروس.

  :طى فيه املقرر الدراسيالسنة أو املستوى األكادميي الذي يع .85

 املستوى األول.

 :املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .87

 ال يوجد.

  :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .86

 ال يوجد.

  :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية .88
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  :األهدافب( 

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

 .النظرة التكاملية الشاملة للنمو 

 .التحقق من وحدة النمو 

 .التحقق من وحدة الشخصية 

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

تيجة لألحباث اجلديدة يف جمال لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت, والتغيريات يف  احملتوى كن

  الدراسة(.  

 .توفر شبكة املعلومات تسهيال كبريا يف الرجوع للمراجع البيولوجية والفسيولوجية 

  اإللكرتونيةوسائل العرض. 

 .االعتماد بشكل أساسي على وسائل اإليضاح من أفالم وجمسمات ورسوم 

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

 التعريفية أو الدليل (.  

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 2 1 مقدمة يف مفهوم أسس النمو وتعريفها وتصنيفها.

 4 2 األساس اخللوي.

 7 3 األساسي اهلرموني.

 8 4 األساس العصيب.

 4 2 ساس التغذوي.األ

 4 2 اجلهاز التنفسي.

 4 2 اجلهاز اهلضمي.
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 4 2 اجلهاز اإلخراجي.

 4 2 اجلهاز الدموي.

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 احملاضرة:

21 

 الدرس:  مادة

األسس 

البيولوجية 

 والفسيولوجية

 املخترب

 يوجد

    عملي/ميداني/  

 تدرييب

 يوجد

 أخرى:

 ال يوجد

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

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

 ساعة38

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 املبينة أدناه ما يلي:  بّين لكل من جماالت التعلم

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . ق

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 .تعريف األساس, أساس التصنيف, أنواع األسس 

 لخاليا.أنواع الخاليا، تركيب الخلية، وظائف الخلية، أنواع ا 
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 .تعريف الغدة، وظيفة الغدة، تصنيف الغدد، أنواع الغدد، الهرمونات 

  ،الجهاز العصبي المركزي، الجهاز السمبثاوي والالسمبثاوي، تركيب الخلية العصبية

 أنواعها.

 .الغذاء تعريفه، أنواعه، وظائفه، الجهاز الهضمي ووظيفته، تركيبه 

  اإلخراجي الفسيولوجية والصحية.الفضالت الضارة وإخراجها، وظيفة الجهاز 

 .التنفس ووظيفته الحيوية، تركيبه 

  .الجهاز الدموي وتركيبه، وظائفه الحيوية 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 .احملاضرات 

 .بحوث الطالب 

 .المناقشات 

 .وسائل اإليضاح من أفالم ومجسمات ورسوم وشرائح 

 :املكتسبة طرق تقويم املعارف-3

 توزع الدرجات على:

 .البحوث 

 .املناقشات 

 .االختبار 

 .زيارات لقسم البيولوجيا والفسيولوجيا 

  دراكية:املهارات اإل

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 .معرفة الوظائف الحيوية للجسم 

 .معرفة الخلل العضوي وتحديده 

 الوقاية بكفاءة أكبر. اتباع سبل 
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  :اتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهاراتاسرت-2

 .احملاضرات 

 .األفالم والشرائح وغيرها من وسائل اإليضاح 

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 البحوث. 

 .االختبار 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 .التنسيق مع قسمي البيولوجيا والفسيولوجيا 

 .التعامل مع زمالئه الطالب كفريق 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 .تشجيع التعاون بني الطالب 

 ألعضاء, إعطاؤهم فرصة حتمل املسؤولية جبدولة الزيارات لقسمي األحياء ووظائف ا

 وتنسيقها.

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 .اعتبار الزيارات في التقويم 

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 ل مع املراكز البحثية والدوريات واملنتديات املتخصصة.استخدام احلاسوب يف التواص 

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 .طلب تقديم البحوث يف أقراص مدجمة 

  بالربيد االلكرتونى إرسال تقارير الزيارات. 

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 يف التقويم. بالربيد االلكرتونى حلاسوب يف البحوث وإرسال التقارير اعتبار استخدام ا 

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية
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 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 .الزيارات لقسمي األحياء ووظائف األعضاء 

 :ة تلك املهاراتاسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمي-2

 .اعتبار الزيارات جزءا أساسيا من املقرر 

 .طلب تقارير عن الزيارات 

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 .اعتبار الزيارات والتقارير يف التقويم 

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 د لهاحملد

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

من األسبوع  البحوث والتقارير. 1

 اخلامس

20 

من األسبوع  الزيارات. 2

 الرابع

15 

من األسبوع  احلضور واملواظبة 3

 األول

10 

من األسبوع  املناقشات. 4

 األول

15 

األسبوع  االختبار. 5

 األخري

40 

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 .الساعات املكتبية 

  اإللكرتونياملوقع. 



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

119 
 

 .هاتف املكتب 

 .اجلوال 

 .سكرتري القسم 

 :هـ . مصادر التعلم

 قررة املطلوبة:املراجع امل -1

 ذو إصدار جديد يف علم النفس الفسيولوجي. كتاب 

 .احملاضرات 

 

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -3

 .كتب ودراسات يف علم النفس الفسيولوجي 

 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4

  اجلمعية الربيطانية لعلم النفسhttp://www.bps.org.UK 

  اجلمعية األمريكية لعلم النفسhttp://www.Apa.irg 

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري -5

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

 فالم توضيحية مسجلة على أقراص مدجمة.أ 

 

 :و . املرافق الالزمة

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

http://www.bps.org.uk/
http://www.apa.irg/
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 الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.  

 :ات,...اخل()قاعات احملاضرات, املخترب بانيامل-1

  مقعدا. 30بها  الدكتوراهقاعة خمصصة لطالب 

 :مصادر احلاسب اآللي-2

  30جتهز القاعة بأجهزة حاسوب. 

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 .وسائل إيضاح إلكرتونية وجمسمات ورسوم 

 

 وعمليات تطويره  تقييم املقرر الدراسي . ز

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

 .الدوريات 

 .األساتذة بقسمي األحياء ووظائف األعضاء 

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 .تقويم الطالب لألستاذ 

 :عمليات تطوير التدريس -3

 فري وسائل اإليضاح بأنواعها.تو 

 .تبادل الزيارات واالستشارات مع زمالء التخصص 

عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: دقيق تصحيح عينة من -4

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

 :ن مؤسسة أخرى(طاقم تدريس م
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 .تبادل التصحيح مع زمالء التخصص 
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 األساس االجتماعي والثقايف للنمو   توصيف مقرر

 جامعة أم القرى  :املؤسسة

 كلية الرتبية / قسم علم النفس: الكلية/القسم 

 :باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه التعريف أ(

 613األساس االجتماعي والثقايف للنمو  اسم ورمز املقرر الدراسي:  .89

90. Social and cultural bases of development 

 ساعتانعدد الساعات املعتمدة:  .91

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال .92

 دة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج()يف حال وجود مقرر اختياري عام يف ع

 علم نفس النمو -الدكتوراه

-  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي .93 - - - 

  :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .94

 الدكتوراه

 :املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .95

 والفسيولوجية للنمو وجيةالبيولاألسس 

 Biological and Physiological base of development 

  :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .97

- - - 

  :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية .96
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 مبنى كلية الرتبية

 

  :األهدافب( 

 لطلبة املسجلني يف املقرر:وصف موجز لنتائج التعلم األساسية ل-1

 .تكوين قاعدة معرفية عن االساس االجتماعي للنمو 

 .تكوين قاعدة معرفية عن االساس الثقايف  للنمو 

  تكوين قاعدة معرفية عن نتائج البحوث العاملية واحمللية عن التأثري الفعلي على االفراد من

 .شرائح اجتماعية وثقافية خمتلفة يف جوانب النمو املختلفة

  والفسيولوجية  البيولوجيةتكوين معرفة عن العالقة الديناميكية بني هذه العوامل والعوامل

 كمحددات للنمو.

 

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

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

  الدراسة(.  

وغريها من قواعد   www.questia.comالعمل على االستفادة من املكتبات الرقمية مثل 

 املعلومات.

العمل املستمر على تطوير حمتوى املادة من خالل االعتماد على االحباث يف جمال علم نفس النمو, 

 لعودة اىل الدوريات يف اجملال.وا

)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 

 2 1 ثقايف كمحدد للنمو.تعريف مبفهوم االساس االجتماعي وال 

  مراجعة خمتصرة لديناميكية العالقة بني حمددات النمو الداخلية

 .واخلارجية وتوجيهها لطبيعة النمو

2 4 

http://www.questia.com/
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  اخلصائص االنسانية العامة للنمو وتأثري اخلصوصية الثقافية االجتماعية

 عليها.

1 2 

 .4 2 النظريات االجتماعية والثقافية للنمو 

 2 1 ثقافية واالجتماعية على جوانب النمو املختلفة النمو.اثر العوامل ال 

  اثر العوامل الثقافية كما تعكسها نتائج الدراسات العرب ثقافية على

 جوانب النمو املختلفة.

2 4 

  اثر العوامل االجتماعية كما تعكسها نتائج الدراسات العرب ثقافية على

 جوانب النمو املختلفة.

2 4 

 4 2 مع السعودي واثرها على النمو لدى اجلنسني.الثقافة يف اجملت 

  املتغريات االجتماعية واثرها على النمو يف مراحل النمو املختلفة يف

 اجملتمع السعودي.

2  4 

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

عملي/ميداني/       املخترب الدرس:  مادة احملاضرة:

 رييبتد

 أخرى:

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

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

 اسبوع( + اسبوعني اختبارات نصفية ونهائية. 14ساعة ) 28
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  تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم -4

 

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . ك

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 نمو.معرفة معنى العوامل الثقافية والعوامل االجتماعية املؤثرة على ال 

 .معرفة النظريات املؤكدة لتأثري العوامل االجتماعية والثقافية املؤثرة على النمو 

 .معرفة اخلصائص االنسانية العامة واخلصائص املتأثرة بالعوامل االجتماعية والثقافية 

 فسيولوجية والعوامل االجتماعية -معرفة طبيعة العالقة الديناميكية بني العوامل البايو

 تأثريها على النمو. والثقافية يف

 .معرفة نتائج الدراسات العرب ثقافية والعاملية يف اجملال 

 .معرفة تأثري هذه العوامل كما تعكسها الدراسات احمللية يف اجملتمع السعودي 

 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 احملاضرات, احلوار والنقاش, البحث يف قواعد املعلومات.

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 

 املناقشة الشفهية, االختبارات الورقية.

  دراكية:املهارات اإل

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 
 نفس ما ذكر في المعارف المكتسبة

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2
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 اع واحملادثة, البحث والواجبات وكتابة التقارير االسبوعية.االستماحملاضرات, النقاش واحلوار و

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 املناقشة الشفهية, الواجبات, االختبارات.

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

تعزيز االحساس باملسئولية لتحقيق اجناز افضل يف اجملال ألهميته لطالب الدراسات العليا, وبالتالي 

 تعزيز استمرارية التعلم الذاتي للمحافظة على تطور االجناز.

 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 الذاتية, رفع معتقدات الكفاية. تعزيز أي تقدم يف االداء, تعزيز اجلهود

 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

يتم تقييم االحساس باملسئولية من خالل مالحظة سلوك الدارس وجهدة, وتقدم التغذية الراجعة حنو 

 ذلك.

   :ديةد. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العد

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 تعزيز اجناز الطالب يف املشاركة يف النقاش وحلوار الفاعل القائم على الفهم.

 كمصدر للمعلومات. تعزيز استخدام الطالب لقواعد المعلومات

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ادثة, ومناقشة نتائج استخدامه لقواعد املعلومات. النقاش, احلوار واحمل

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 املالحظة والواجبات

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1
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 ال يوجد

 :يجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهاراتاسرتات-2

 ال يوجد

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 ال يوجد

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %10 اسبوعيا واجبات اسبوعية قصرية 1

 %10 اسبوعيا مشاركة داخل الفصل  2

 %20  حبث 3

 %30 6اسبوع  اختبار نصفية  4

 %30 17اسبوع  اختبار نهائي 5

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 ال يوجد
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 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 مراجع املادة يعتمد على موضوع احملاضرة, ويرجع الدارس اىل املتاح من املراجع العربية واالجنبية.

 :املراجع الرئيسة-2

 ثلة من املراجع واملقاالت :أم

 Jackson, Y. (2006). Encyclopedia of multicultural 

psychology. Sage publication. N. Y. 

 Kitayama, S. and Cohen D. (2007). Handbook of Cultural 

psychology. The Guilford Press. N. Y. 

 Montagu, A. The direction of Human development: Biological 

and social Bases. Harper. 

 Tomasello, M. (1992). The social Bases of language 

acquisition. Cambridge University Press. 

 Harry, T. C. (1989). The self and social behavior in different 

cultural contexts.  

 Cervone, D. and Shoda, Y. The coherence of personality: 

Social –cognitive bases of consistency, variability, and 

organization.  

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -3

 أمثلة

Journal of Cultural Psychology 

Journal of Personality and Social Psychology 

 

 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4
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 أمثلة

www.questia.com 

http://www.socialpsychology.org/cultural.htm 

 

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري -5

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

 يوجد ال

 

 

 :ملرافق الالزمةو . ا

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

 الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.  

 

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 

 االقل مع توفر االجهزة الالزمة بها واملشار اليها ادناه. دارسا على 20قاعة دراسية تستوعب 

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 ال يوجد

 

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 ال يوجد

 

http://www.questia.com/
http://www.socialpsychology.org/cultural.htm
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 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 االجابة على استمارة تقييم االستاذ باجلامعة, وتزويد االستاذ بنتائجها.

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 التحقق من الفرق بني اختبار قبلي وبعدي ملستوى قدرات الطالب.

 :لتدريس عمليات تطوير ا-3

 االطالع على احدث االسرتاتيجيات. -

 تعديل االساليب باالعتماد على مقرتحات الدارسني وتقوميهم. -

 اختبار اثر االساليب املختلفة. -

عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

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

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

 االستعانة بأستاذ اخر لتصحيح عينة عشوائية وحساب مدى ارتباط درجاته بدرجات أستاذ املادة.

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

 تقييمية ألداء اجملموعات املتتالية سنويا. اجراء اختبارات

 تطوير مفردات وحمتوى املقرر ليشمل اهم واحدث نتائج البحوث.

 اعتماد حمتوى املقرر على مستوى الدارسني االساسي يف اللغة االجنليزية, وامكانية ت
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 سيكولوجية الشيخوخة واملوت   توصيف مقرر

 جامعة أم القرى  :املؤسسة

 كلية الرتبية / قسم علم النفس: الكلية/القسم 

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 614سيكولوجية الشيخوخة واملوت   اسم ورمز املقرر الدراسي:  .98

 ساعتانعدد الساعات املعتمدة:  .99

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذج أو الربامج الالربنام .100

 )يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج(

 علم نفس النمو -الدكتوراه

  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي .101

 

  :ر الدراسيالسنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقر .102

 الدكتوراه

 :املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .103

611 ,612 ,613 

  :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .104
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  :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية .105

 

 مبنى كلية الرتبية

 

  :األهدافب( 

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

  سيتمكن الدارس من معرفة التغريات االساسية يف جوانب النمو املختلفة )البدنية والعقلية

 واالجتماعية واالنفعالية...( خالل مرحلة الشيخوخة.

 .معرفة اضطرابات النمو واالضطرابات النفسية والعقلية خالل مرحلة الرشد 

  االنا والدعم االجتماعي يف ختفيف حدة املشكالت يف سيتعرف الدارس على أهمية منو

 مرحلة الشيخوخة.

 .معرفة طبيعة خصائص مرحلة املوت 

 .معرفة اثر املوت على شريك احلياة واالسرة 

 

 

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

نرتنت, والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال لتقنية املعلومات أو مراجع اإل

  الدراسة(.  

 .يتم مراجعة مفردات املادة وفقا للتطورات وتوفر املراجع وقواعد املعلومات 

  العمل على االستفادة من املكتبات الرقمية مثلwww.questia.com  .وغريها 

 ستفادة من الدراسات املنشورة يف قواعد املعلومات.اال 

 

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

 التعريفية أو الدليل (.  

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

http://www.questia.com/
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عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 2 1 لة الشيخوخة )الرشد املتأخر(تعريف عام مبرح

 2 1 نظريات النمو يف مرحلة الشيخوخة.

التغريات البدنية  وطبيعة االضطرابات الصحية احملتملة يف مرحلة 

 الشيخوخة.

2 4 

 4 2 طبيعة التغري يف القدرات املعرفية وطبيعة االضطرابات احملتملة.

 4 2 رابات احملتملة.طبيعة التغري يف النمو االجتماعي وطبيعة االضط

 4 2 طبيعة التغري يف االنفعالي وطبيعة املشكالت احملتملة.

 4 2 منو االنا وعالقتها باملتغريات التارخيية واآلنية لدى املسنني.

 2 1 اثر الدعم االجتماعي على نوع احلياة يف مرحلة الشيخوخة.

فة, مراحل تقبل خصائص مرحلة املوت ) مفهوم املوت يف مراحل النمو املختل

 املوث, اثر املوت على الشريك, اثر املوت على االسرة...( 

1 2 

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

عملي/ميداني/       املخترب الدرس:  مادة احملاضرة:

 تدرييب

 أخرى:

 

أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن  ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع-3

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

 اسبوع( اضافة اىل حماضرتني ختصص لالختبارات. 14يف   2ساعة ) 28
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 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . ل

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

  ,طبيعة التغريات املتوقعة يف جوانب النمو املختلفة, وطبيعة االضطرابات احملتملة فيها

 الدعم االجتماعي يف التخفيف من اثارها.ومدى مساهمة النمو السوي لالنا و

  ،معرفة طبيعة التغيرات البدنية والنفسية خالل مرحلة الموت، ومراحل تقبل واقع الموت

 واثرة على الشريك واالسرة.

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 احملاضرات, املناقشة واحلوار, البحث العلمي.

 :عارف املكتسبةطرق تقويم امل-3

 املناقشات التقييمية, االختبار النصفية, االختبار النهائي.

  دراكية:املهارات اإل

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

  طبيعة التغريات املتوقعة يف جوانب النمو املختلفة يف سيتمكن الدارس من معرفة وفهم

كن من تطبيق هذه املعرفة يف عملة املهين  مرحلة الشيخوخة ومرحلة املوت, كما سيتم

 كمتخصص يف علم النفس.

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 احملاضرات, املناقشة واحلوار, البحث العلمي.

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

135 
 

 ائي.املناقشات التقييمية, االختبار النصفية, االختبار النه

  :مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

متثل املعرفة املقدمة يف الكورس اساسا للتدريب على التعامل مع املسنني واملرضى يف مرحلة املوت, 

ع املسننني وايضا امكانية املساهمة يف تدريب العاملني ومن املتوقع ان يكتسب مهارات التعامل م

 من املمرضني مع هذه الفئات.

 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 احملاضرات, املناقشة واحلوار, البحث العلمي.

 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 املناقشات التقييمية, االختبار النصفية, االختبار النهائي.

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 :ت التواصل لدى الطالبطرق تقويم املهارات العددية ومهارا-3
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 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 :ويم الطالب خالل الفصل الدراسي. جدول مهام تق5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع احملدد 

 له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %10 اسبوعيا واجبات اسبوعية قصرية 1

 %10 اسبوعيا مشاركة داخل الفصل  2

 %20  حبث 3

 %30 6 االسبوع اختبار نصفية  4

 %30 17االسبوع  اختبار نهائي 5

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 :هـ . مصادر التعلم

 :طلوبةالكتب املقررة امل-1

 

  متثل احملاضرة مرجعا اساسيا, وحتدد اخلطوط االساسية ملا على الدارس كطالب بالدراسات

 العليا الرجوع اليه الستيفاء قراءاته.

  الكتب العربية: ال حتدد املراجع العربية وعلى الدارس الرجوع اىل ما ميكن الرجوع الية من

 الكتب الدراسية, والبحوث املنشورة.

 :الرئيسةاملراجع -2



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

137 
 

 فقط: أمثلة
Handbook of the Psychology of Aging 
Book by James E. Birren, K. Warner Schaie, Ronald P. Abeles, Margaret Gatz, Timothy A. Salthouse; 
Elsevier Academic, 2006 

 
Handbook of the Biology of Aging 
Book by Edward J. Masoro, Steven N. Austad; Academic Press, 2006 
 

Successful Aging through the Life Span: Intergenerational Issues in Health 
Book by May L. Wykle, Peter J. Whitehouse, Diana L. Morris; Springer, 2005 

 
Aging, Death, and Human Longevity: A Philosophical Inquiry 
Book by Christine Overall; University of California Press, 2003 

 

Bridging Paradigms: Positive Development in Adulthood and Cognitive Aging 
Book by Jan D. Sinnott, John C. Cavanaugh; Praeger, 1991 

 
 

Life-span Development. ..Book by John W. Santrock 

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -3

Different journals in late adult Aging, death,  

 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4

www.questia.com 

الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري /اللوائح  مواد تعليمية أخرى مثل-5

 :التنظيمية الفنية

 ال يوجد

 

 :و . املرافق الالزمة

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

 اسب اآللي املتاحة...إخل(.  الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احل

 

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 قاعة حماضرات

 :مصادر احلاسب اآللي-2

http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=115526283
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=James%20E.%20Birren&dcontributors=James%20E.%20Birren
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=K.%20Warner%20Schaie&dcontributors=K.%20Warner%20Schaie
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Ronald%20P.%20Abeles&dcontributors=Ronald%20P.%20Abeles
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Margaret%20Gatz&dcontributors=Margaret%20Gatz
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Timothy%20A.%20Salthouse&dcontributors=Timothy%20A.%20Salthouse
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=115441687
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Edward%20J.%20Masoro&dcontributors=Edward%20J.%20Masoro
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Steven%20N.%20Austad&dcontributors=Steven%20N.%20Austad
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=111964894
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=May%20L.%20Wykle&dcontributors=May%20L.%20Wykle
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Peter%20J.%20Whitehouse&dcontributors=Peter%20J.%20Whitehouse
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Diana%20L.%20Morris&dcontributors=Diana%20L.%20Morris
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=105685982
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Christine%20Overall&dcontributors=Christine%20Overall
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=28628671
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Jan%20D.%20Sinnott&dcontributors=Jan%20D.%20Sinnott
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=John%20C.%20Cavanaugh&dcontributors=John%20C.%20Cavanaugh
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=25988568
http://www.questia.com/
http://www.questia.com/
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 حاسبات شخصية, احلاسبات باملكتبة للدخول اىل قواعد املعلومات.

 :ها(رفق قائمة بأخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 .االعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة التدريس 

 .االعتماد على املقرتحات املباشرة من الطالب 

 :املدرس أو القسم  اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل-2

 .االعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة التدريس 

 .االعتماد على املقرتحات املباشرة من الطالب 

 :عمليات تطوير التدريس -3

 .اطالع االستاذ املستمر على احدث اساليب التعلم والتعليم 

 .االستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعديل طرق تقديم املقرر 

 الستاذ لفاعلية الطرق املختلفة واالبقاء على الفاعل منها.اختبار ا 

عمال الطلبة بواسطة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

مدرسني  مستقلني, والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من 

 :مؤسسة أخرى(

 االستعانة بأستاذ اخر لتصحيح عينة عشوائية وحساب مدى ارتباط درجاته بدرجات أستاذ املادة.

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

 اجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتالية سنويا.

 يشمل اهم واحدث نتائج البحوث.تطوير مفردات وحمتوى املقرر ل
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 منو األنا توصيف مقرر

 جامعة أم القرى  :املؤسسة

 كلية الرتبية / قسم علم النفس: الكلية/القسم 

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 Ego development    - 615منو األنا قرر الدراسي: اسم ورمز امل .107

 

 ساعتانعدد الساعات املعتمدة:  .106

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال .108

 )يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج(

 علم نفس النمو -الدكتوراه

-  :يئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسياسم عضو ه .109 - - - 

  :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .110

 الدكتوراه

 :املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .111

611 

  :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .112

- - - 

  :ؤسسة التعليميةموقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للم .113

 

 مبنى كلية الرتبية
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  :األهدافب( 

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

  سيتمكن الدارسون من تكوين قاعدة معرفية عن منو االنا من وجهات نظر خمتلفة

 سيكولوجيةاألنا كما قدمها اركسون, وراد  وسيكولوجيةكالتحليلية الكالسيكية, 

لعالقة باملوضوع )االفرتاق والتشخص(, واملعرفيون من امثال الفنجر, كيجن وغريهم , وايضا ا

 تطور الذات )مفهوم وحتقيق الذات ( من وجهة النظر االنسانية.

  والثقافية واالجتماعية  البيولوجيةالعالقة بني العوامل  ديناميكيةسيتعرف الدارسون على

 والشخصية  املشكلة لالنا.

 الطالب على عالقة منو االنا يف حاليت السواء واالضطراب بغريها من جوانب  سيتعرف

 الشخصية والسلوك, كما تعكسها نتائج البحوث العلمية.

 .سيتعرف الدارسون على طبيعة تشكل االنا لدى السعوديني مقارنة بغريهم 

 املعرفة املتاحة يف سيتعرف الدارسون على التطبيقات الرتبوية واالرشادية والعالجية املرتبطة ب

 اجملال واملقدمة يف احملاضرات.

 

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

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

  الدراسة(.  

 وغريها.  www.questia.comتفادة من املكتبات الرقمية مثل العمل على االس

العمل املستمر على تطوير حمتوى املادة من خالل االعتماد على االحباث يف جمال علم نفس النمو, 

 , ,Journal of Adolescenceوالعودة اىل الدوريات يف اجملال مثل 

 

)مالحظة: ينبغي إرفاق توصيف عام يف االستمارة املستخدمة يف النشرة ملقرر الدراسي توصيف اج( 

 التعريفية أو الدليل (.  

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

http://www.questia.com/
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 .2 1 تعريف مبفهوم االنا من وجهات النظر النفسية املختلفة 

 2 1 ة فرويد.منو االنا يف نظري 

 )2 1 منو االنا لدى االفرويديون املنشقني )ينج, أدلر 

 .)2 1 منو االنا لدى االفرويديون االجتماعيون )فروم, هورني, سوليفان 

  األنا من وجهة نظر نظرية العالقة باملوضوع )االفرتاق والتشخص

 )كالين, ماهلر , بلوز....(.

1 2 

 2 1 .االنا لدى اريك اريكسون سيكولوجية 

 2 1 مراجعة مقارنة لنمو االنا من وجهات رواد التحليل النفسي 

  2 1 االنا من وجهة النظر التحليلية. سيكولوجيةدراسات عن 

 2 1 االنا من وجهات نظر معرفية تكاملية )الفنجر, كيجن.. سيكولوجية 

  2 1 االنا من وجهة النظر املعرفية. سيكولوجيةدراسات عن 

 2 1 وم الذات يف املدرسة االنسانية.منو الذات ومفه 

  2 1 االنا من وجهة النظر االنسانية. سيكولوجيةدراسات عن 

 ( التحليليةمراجعة مقارنة لنمو االنا من وجهات النظر النفسية املختلفة 

 واملعرفية واالنسانية( واالجتاه حنو نظرة تكاملية.

1 2 

 2 1 ربية والسعوديةدراسات يف تشكل ومنو االنا يف اجملتمعات الع 

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

عملي/ميداني/       املخترب الدرس:  مادة 15 احملاضرة:

 تدرييب

 2 أخرى:
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ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

 ملتوسط لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسبوع(: ميثل هذا ا

- 

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 

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

 املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات. يف ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل   

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . م

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 .معرفة مفهوم االنا 

 .معرفة طبيعة تشكل االنا من وجهات نظر علم النفس املختلفة 

  معرفة نتائج الدراسات العلمية يف اجملال وعالقتها مبختلف العوامل اليت تربز تأثرها بها

نب الشخصية كالعوامل الدميوغرافية واالجتماعية, وطبيعة تأثريها على غريها من جوا

 والسلوك.

 .معرفة نتائج الدراسات العربية واحمللية 

 معرفة التطبيقات الرتبوية واالرشادية والعالجية هلذه املعرفة النظرية 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 احملاضرات, احلوار والنقاش, البحث يف قواعد املعلومات.

 :كتسبةطرق تقويم املعارف امل-3

 

 املناقشة الشفهية, االختبارات الورقية.
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  دراكية:املهارات اإل . ن

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 
 نفس ما ذكر في المعارف المكتسبة

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 لواجبات وكتابة التقارير االسبوعية.االستماع واحملادثة, البحث وااحملاضرات, النقاش واحلوار و

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 املناقشة الشفهية, الواجبات, االختبارات.

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

ساس باملسئولية لتحقيق اجناز افضل يف اجملال ألهميته لطالب الدراسات العليا, وبالتالي تعزيز االح

 تعزيز استمرارية التعلم الذاتي للمحافظة على تطور االجناز.

 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 الكفاية.تعزيز أي تقدم يف االداء, تعزيز اجلهود الذاتية, رفع معتقدات 

 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

يتم تقييم االحساس باملسئولية من خالل مالحظة سلوك الدارس وجهدة, وتقدم التغذية الراجعة حنو 

 ذلك.

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :ات املراد تنميتها يف هذا اجملالتوصيف للمهار-1

 تعزيز اجناز الطالب يف املشاركة يف النقاش وحلوار الفاعل القائم على الفهم.

 في مجال البحث تعزيز الطالب على استخدام قواعد المعلومات

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ستخدامه لقواعد املعلومات. النقاش, احلوار واحملادثة, ومناقشة نتائج ا

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3
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 املالحظة والواجبات

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 ال يوجد

 :ة لتنمية تلك املهاراتاسرتاتيجيات التدريس املستخدم-2

 ال يوجد

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 ال يوجد

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %10 اسبوعيا واجبات اسبوعية قصرية 1

 %10 اسبوعيا مشاركة داخل الفصل  2

 %20  حبث 3

 %30 6اسبوع  اختبار نصفية  4

 %30 17اسبوع  اختبار نهائي 5
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 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل الوقت الذي يتو

 ال يوجد

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

احملاضرة أساس لتوجيه قراءات الدارسني, وجيب العودة للمتاح من الكتب العربية وما ميكن من 

 .املصادر االجنبية واملقاالت احلديثة بقواعد املعلومات

 :املراجع الرئيسة-2

 أمثلة من املراجع )غري حصرية(  
Erikson, E,. (1985), Child and the society. Norton and Company. N. Y. 

 

Erikson, E. (1980). Identity and the life Cycle. Norton and Company. N. Y. 

 

Fred Pine (1990). Drive, Ego, Object, and Self: A Synthesis for Clinical Work. Basic Books. 

 

Hartmann, H. (1958)..Ego Psychology and the Problem of Adaptation. International Universities 

Press 

 

Loevinger, J. (1998). Technical Foundations for Measuring Ego Development. Lawrence Erlbaum 

Associates. 

 

Kroger, J.  (1993). Discussions on Ego Identity. Lawrence Erlbaum Associates. 

 

 

Freud, S. (1927). The Ego and the ID. , Joan Riviere; Hogarth Press; Institute of Psycho-Analysis. 

 

Different articles and research Papers in ego development (Scientific databases; UQU) 

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -3

 أمثلة

 

 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4

 أمثلة

http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Fred%20Pine&dcontributors=Fred%20Pine
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=26179481
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Heinz%20Hartmann&dcontributors=Heinz%20Hartmann
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=10945256
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Jane%20Loevinger&dcontributors=Jane%20Loevinger
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=48976111
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Jane%20Kroger&dcontributors=Jane%20Kroger
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=9923168
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Sigmund%20Freud&dcontributors=Sigmund%20Freud
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=72395649
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Joan%20Riviere&dcontributors=Joan%20Riviere
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www.questia.com 

األسطوانات املدجمة, واملعايري مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/-5

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

 يوجد ال

 

 :و . املرافق الالزمة

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

 احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.   الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( يبانامل-1

 دارسا على االقل مع توفر االجهزة الالزمة بها واملشار اليها ادناه. 20قاعة دراسية تستوعب 

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 ال يوجد

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 ال يوجد

 

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 االجابة على استمارة تقييم االستاذ باجلامعة, وتزويد االستاذ بنتائجها.

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 من الفرق بني اختبار قبلي وبعدي ملستوى قدرات الطالب.التحقق 

http://www.questia.com/
http://www.questia.com/
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 :عمليات تطوير التدريس -3

 اطالع االستاذ املستمر على احدث اساليب التعلم والتعليم.

 االستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعديل طرق تقديم املقرر.

 اختبار االستاذ لفاعلية الطرق املختلفة واالبقاء على الفاعل منها.

عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

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

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

 ط درجاته بدرجات أستاذ املادة.االستعانة بأستاذ اخر لتصحيح عينة عشوائية وحساب مدى ارتبا

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

 اجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتالية سنويا.

 تطوير مفردات وحمتوى املقرر ليشمل اهم واحدث نتائج البحوث.
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 ويم واالعتماد األكاديميالهيئة الوطنية للتق

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 النمو املعريف االجتماعي توصيف مقرر

 جامعة أم القرى  :املؤسسة

 كلية الرتبية / قسم علم النفس: الكلية/القسم 

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 Social cognitive development  617 النمو املعريف االجتماعياسم ورمز املقرر الدراسي: 

 

 ساعتانعدد الساعات املعتمدة:               

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال

 )يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج(

 علم نفس النمو -الدكتوراه

-  :يئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسياسم عضو ه - - - 

  :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي

 الدكتوراه

 :املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(

611 

  :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(

- - - 

  :ؤسسة التعليميةموقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للم
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  :األهدافب( 

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

  تكوين قاعدة معرفية عن النمو املعريف االجتماعي واملتضمن للنمو االخالقي والعالقة مع

عية االخرين. وكما يظهر فان تناول هذا املوضوع سيتم من خالل الرتكيز على املعرفة االجتما

حيث تتداخل مع املتغريات االجتماعية.  Cognitionواليت ختتلف نسبيا عن املعرفة املوضوعية 

وسيتم الرتكيز على فكر بياجيه وكولربج يف النمو االخالقي وايضا ما قدم علماء اخرين من 

 امثال هوفمان ودميون وسيلمان و تورل وقليقان... وغريهم.

 اثر املتغريات املختلفة  إلبرازمية العاملية والعربية واحمللية وذلك التعرف على نتائج الدراسات العل

 مبا يف ذلك الدميوغرافية واالجتماعية والثقافية.

   سيتعرف الطالب على عالقة النمو املعريف االجتماعي يف حاليت السواء واالضطراب بغريها من

 جوانب الشخصية والسلوك, كما تعكسها نتائج البحوث العلمية.

 تعرف الدارسون على طبيعة النمو املعريف االجتماعي لدى السعوديني مقارنة بغريهم من خالل سي

 الدراسات املتاحة.

  سيتعرف الدارسون على التطبيقات الرتبوية واالرشادية والعالجية املرتبطة باملعرفة املتاحة يف

 اجملال واملقدمة يف احملاضرات.

 

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  تطوير وحتسني صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها ل-2

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

  الدراسة(.  

 وغريها.  www.questia.comالعمل على االستفادة من املكتبات الرقمية مثل 

العمل املستمر على تطوير حمتوى املادة من خالل االعتماد على االحباث يف جمال علم نفس النمو, 

 والعودة اىل الدوريات يف اجملال مثل 

 

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

 التعريفية أو الدليل (.  

 :ضوعات اليت  ينبغي تناوهلااملو-1

http://www.questia.com/
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عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

  مفاهيم اساسية: النمو املعريف االجتماعي, النمو االخالقي, التفكري

 االخالقي, احلس اخللقي, السلوك اخللقي.......

1 2 

 .2 1 النمو املعريف االجتماعي (التفكري االخالقي( من وجهة نظر بياجية 

 2 1 نمو املعريف االجتماعي )التفكري االخالقي( من وجهة نظر كولربج.ال 

 2 1 املعريف االخالقي )احلس اخللقي( من وجهة نظر قليقان. النمو 

 2 1 العالقة بني التفكري واحلس والسلوك اخللقي 

  ,نظريات اخرى يف النمو املعريف االجتماعي: دميون, سيلمان, تورل

 هوفمان, وايزنربغ....

1 2 

 .2 1 مراجعة مقارنة للنمو املعريف االجتماعي من وجهات النظر املختلفة 

  ,دراسات يف التفكري االخالقي من وجهة نظر بياجيه: )عاملية املراحل

 اثر الثقافة, اثر الطبقة االجتماعية........(.

  

  ,دراسات يف التفكري االخالقي من وجهة نظر كولربج: )عاملية املراحل

 قافة, اثر الطبقة االجتماعية........(.اثر الث

1 2 

  دراسات يف التفكري االخالقي من وجهة نظر دميون وسيلمان

وهوفمان.......: )عاملية املراحل, اثر الثقافة, اثر الطبقة 

 االجتماعية........(.

1 2 

  عالقة النمو املعريف االجتماعي يف حاليت السواء والتأخر جبوانب الصحة

 لتوافق والسلوك السوي والشاذ.النفسية وا

1 2 

 .مراجعة مقارنة للنمو املعريف االجتماعي من وجهات النظر املختلفة   

  دراسات يف النمو املعريف االجتماعي )النمو االخالقي( يف اجملتمعات

 العربية والسعودية

1 2 

 .0 التطبيقات الرتبوية: الرتبية االخالقية واالجتماعية  
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   رر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: مكونات املق-2

عملي/ميداني/       املخترب الدرس:  مادة 15 احملاضرة:

 تدرييب

 2 أخرى:

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

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

- 

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 

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

 ملعارف أو املهارات. يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك ا ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . ه

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 ..معرفة مفهوم النمو املعريف االجتماعي ومنو التفكري االخالقي االجتماعي 

 .معرفة طبيعة النمو املعريف االجتماعي من وجهات النظر املختلفة 

  معرفة نتائج الدراسات العلمية يف اجملال وعالقتها مبختلف العوامل اليت تربز تأثرها بها

ة تأثريها على غريها من جوانب الشخصية كالعوامل الدميوغرافية واالجتماعية, وطبيع

 والسلوك.

 .معرفة نتائج الدراسات العربية واحمللية 

 معرفة التطبيقات الرتبوية واالرشادية والعالجية هلذه املعرفة النظرية 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2
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 ت.احملاضرات, احلوار والنقاش, البحث يف قواعد املعلوما

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 املناقشة الشفهية, االختبارات الورقية.

  دراكية:املهارات اإل . و

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 
 نفس ما ذكر في المعارف المكتسبة

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ستماع واحملادثة, البحث والواجبات وكتابة التقارير االسبوعية.االاحملاضرات, النقاش واحلوار و

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 املناقشة الشفهية, الواجبات, االختبارات.

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

تعزيز االحساس باملسئولية لتحقيق اجناز افضل يف اجملال ألهميته لطالب الدراسات العليا, وبالتالي 

 تعزيز استمرارية التعلم الذاتي للمحافظة على تطور االجناز.

 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 هود الذاتية, رفع معتقدات الكفاية.تعزيز أي تقدم يف االداء, تعزيز اجل

 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

يتم تقييم االحساس باملسئولية من خالل مالحظة سلوك الدارس وجهدة, وتقدم التغذية الراجعة حنو 

 ذلك.

   :لعدديةد. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات ا

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 تعزيز اجناز الطالب يف املشاركة يف النقاش وحلوار الفاعل القائم على الفهم.
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 في مجال البحث تعزيز الطالب على استخدام قواعد المعلومات

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 احملادثة, ومناقشة نتائج استخدامه لقواعد املعلومات. النقاش, احلوار و

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 املالحظة والواجبات

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 ال يوجد

 :اتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهاراتاسرت-2

 ال يوجد

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 ال يوجد

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %10 اسبوعيا واجبات اسبوعية قصرية 1

 %10 اسبوعيا مشاركة داخل الفصل  2

 %20  حبث 3

 %30 6اسبوع  اختبار نصفية  4

 %30 17اسبوع  اختبار نهائي 5

 :د. الدعم الطالبي

أذكر قدر تدابري تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب )-1
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 سبوع(.  أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 ال يوجد

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 مراجع املادة يعتمد على موضوع احملاضرة, ويرجع الدارس اىل املتاح من املراجع العربية واالجنبية.

 :املراجع الرئيسة-2

 Killen, M. (2005). Handbook and Moral Development. 

 Blasi, A. et al. (2004). Moral development , slf, and identity. 

 Flavell, J. et. All (1981). Social Kognitive development. 

 Gibbs, J. et al. 91992). Moral Maturity. 

 Kolberg's, Piaget's, Damon,s, Salman's, …. Articles, studies, 

and books in this field. 

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -3

 ما سبق 

 

 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4

 أمثلة

 قواعد املعلومات املتاحة باجلامعة

www.questia.com 

 

ل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري مواد تعليمية أخرى مث-5

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

http://www.questia.com/
http://www.questia.com/
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 يوجد ال

 :و . املرافق الالزمة

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

 ب اآللي املتاحة...إخل(.  احلاس الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 دارسا على االقل مع توفر االجهزة الالزمة بها واملشار اليها ادناه. 20قاعة دراسية تستوعب 

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 ال يوجد

رفق قائمة أها, أو خاصة, أذكر ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 ال يوجد

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 االجابة على استمارة تقييم االستاذ باجلامعة, وتزويد االستاذ بنتائجها.

 :س من قبل املدرس أو القسم اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدري-2

 التحقق من الفرق بني اختبار قبلي وبعدي ملستوى قدرات الطالب.

 :عمليات تطوير التدريس -3

 اطالع االستاذ املستمر على احدث اساليب التعلم والتعليم.

 االستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعديل طرق تقديم املقرر.

 املختلفة واالبقاء على الفاعل منها.اختبار االستاذ لفاعلية الطرق 
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عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

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

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

 تصحيح عينة عشوائية وحساب مدى ارتباط درجاته بدرجات أستاذ املادة.االستعانة بأستاذ اخر ل

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

 اجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتالية سنويا.

 لبحوث.تطوير مفردات وحمتوى املقرر ليشمل اهم واحدث نتائج ا
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

 
 

 اضطرابات النمو توصيف مقرر

 جامعة أم القرى  :املؤسسة

 علم النفس :القسم الرتبية                                                الكلية/

 :مات عامة عنه التعريف باملقرر الدراسي ومعلوأ(

 اضطرابات النمواسم ورمز املقرر الدراسي: 

 ساعتانعدد الساعات املعتمدة: 

)يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة  ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال

 الدكتوراهبرنامج  برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج(

  :التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي اسم عضو هيئة

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

 والفسيولوجية للنمو. البيولوجيةاألسس  - النمو املعريف. :املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(

 ال يوجد.  :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(

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

 

  :األهدافب( 

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

 .فهم نبذة من اضطرابات النمو أنواعها, أعراضها, عواملها 

 .أساليب الوقاية منها 

 ستوى املناعة .دعم متطلبات النمو ذات العالقة لرفع م 

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2
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لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت, والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال 

  الدراسة(.  

 .التواصل مع املراكز املتخصصة يف النمو 

  املراكز اإلرشادية.التواصل مع 

 .التواصل مع مراكز الصحة النفسية 

)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 

 4 2 وم االضطراب وتعريفه وأنواعه وعوامله العامة.مقدمة عن مفه

 2 1 األسس العامة للوقاية.

 4 2 نظريات االضطراب.

 4 2 االضطرابات اجلسمية.

 2 1 متطلبات النمو اجلسمي.

 4 2 االضطرابات العقلية.

 2 1 متطلبات النمو العقلي.

 4 2 االضطرابات االنفعالية.

 2 1 متطلبات النمو االنفعالي.

 4 2 االضطرابات السلوكية )االجتماعية(.

 2 1 متطلبات النمو االجتماعي.
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   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 احملاضرة:

15 

 الدرس:  مادة

اضطرابات 

 النمو

 املخترب

 يوجد

عملي/ميداني/      

 تدرييب

 يوجد

 أخرى:

2 

 

إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن  ساعات دراسة خاصة-3

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

 ال يوجد

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 ارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتهاموجز سريع للمعارف أو امله . 

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . ي

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 .مفهوم االضطراب وتعريفه 

 .أساليب الوقاية/ الفردية, األسرية, االجتماعية 

 .اضطرابات جسمية/ اضطرابات طول, وزن, غدد, حواس, أعصاب, حركة زائدة 

 .اضطرابات عقلية/ اضطرابات انتباه, إدراك, تشتت ذهين, تفكري, اضطرابات ذاكرة 

 ة/ قلق, تبلد انفعالي, حدة انفعالية, خوف متطرف, خوف ال مربر, اضطرابات انفعالي

احنرافات جنسية, ميول سيئة, حزن مستمر, عادات انفعالية سيئة, انتقال مفاجئ من 

 انفعال آلخر.

  ,اضطرابات اجتماعية/ انطواء متطرف, انبساط اجتماعي متطرف, رفقة سيئة, عدوانية

 ات الغري.  عدم تكيف مدرسي, سرقة, تشويه ممتلك
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  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 .حماضرات 

 .حبوث 

 .مناقشات 

 .ورش عمل 

 .أفالم ورسوم وجمسمات توضيحية 

 .زيارات للمراكز اإلرشادية والعالجية 

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 توزع الدرجات على:

 .املناقشات 

 .البحوث وتقارير الزيارات 

  واملواظبة.احلضور 

 .االختبار 

  دراكية:املهارات اإل . أ أ

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 .التعرف على مشكالت النمو واضطراباته 

 .تجنب تلك االضطرابات بأساليب الوقاية 

 .كشف وتحديد تلك االضطرابات لدى طالبه، وتوجيههم لعالجها 

  :تلك املهاراتاسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية -2

 .البحوث التي يرجع فيها الطالب للمراجع والدراسات المختصة 

 .الزيارات التي يقوم بها الطالب لمراكز اإلرشاد والصحة النفسية 

  .األفالم والمجسمات والرسوم التوضيحية 

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 .المناقشات 

 .عرض األبحاث باختصار 
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 زيارات.تقارير ال 

 .االختبار 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 .القدرة على العمل يف فريق يف الزيارات امليدانية وورش العمل 

 .حتمل املسؤولية يف البحوث والتقارير 

 لقيادية يف الزيارات امليدانية والورش. اكتساب املهارات ا 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 .تشجيع التعاون والتنظيم والتنسيق اجلماعي 

 .تشجيع املبادأة والريادة واألسبقية 

 .بث األصالة يف العمل البحثي 

 :ملسؤولية لدى الطالبطرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل ا-3

 .اعتبار الورش والقيادة الجماعية في التقويم 

  .اعتبار األصالة والمرونة والطالقة في العمل البحثي 

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 م.التنسيق والتنظيم والقيادة وااللتزا 

 .استخدام الحاسوب 

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 .جدولة الزيارات الميدانية 

 .االتصال بإدارة مراكز الزيارات والتنسيق معهم 

 .التشاور مع الزمالء، ومع مجموعات الطالب األخرى التي قد تشاركهم الزيارة 

 .عقد ورش عمل بعد الزيارة 

 :هارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالبطرق تقويم امل-3

 .اعتبار التنسيق الجماعي للزيارات الميدانية في التقويم 
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 .اعتبار القيادة الجماعية في التقويم 

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 .التحركات واألنشطة التي تترتب على الزيارات الميدانية 

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبفسية النتوصيف للمهارات احلركية -1

 .حترك اجملموعة يف ما بينهم 

 .حترك اجملموعة يف الزيارات امليدانية 

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 .توجيه الطالب إلى الزيارات الميدانية 

 .توجيه الطالب للعمل كفريق 

 :لدى الطالبنفسية الطرق تقويم املهارات احلركية -3

 .اعتبار الزيارات في التقويم 

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

من األسبوع  البحوث والتقارير. 1

 الثالث

20 

من األسبوع  ورش العمل واملناقشات. 2

 السابع

20 

من األسبوع  الزيارات امليدانية. 3

 الرابع

20 

من األسبوع  احلضور واملواظبة. 4

 األول

10 

األسبوع  االختبار. 5

 األخري

30 
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 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 

 .الساعات املكتبية لألستاذ 

 .املوقع اإللكرتوني 

 .هاتف املكتب 

 .اجلوال 

 .اإلمييل 

 .سكرتري القسم 

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 .علم نفس النمو/ حامد زهران 

 احملاضرات. 

 :املراجع الرئيسة-2

  النفسي. اإلرشادكتب 

 .كتب الصحة النفسية 

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -3

 .الدوريات الصادرة عن مراكز اإلرشاد النفسي 

 .الدوريات الصادرة يف النمو النفسي 
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 :نرتنت...اخلاملراجع اإللكرتونية, مواقع اإل-4

  اجلمعية الربيطانية لعلم النفسhttp:/www.bps.org.UK 

  االحتاد الدولي لعلم النفسhttp://Am,org/lpsys 

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري -5

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

 فالم التوضيحية.أقراص مدجمة ببعض الربامج أو األ 

 .أفالم تصويرية للزيارات امليدانية 

 :و . املرافق الالزمة

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

 الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.  

 :اضرات, املختربات,...اخل()قاعات احمل بانيامل-1

  تتوفر فيها وسائل إيضاح إلكترونية،  الدكتوراهيتطلب المقرر قاعة خاصة بمرحلة

مقعدا، ومجسمات ورسوم لبعض  31وجهاز حاسوب، وباوربوينت وشاشة عرض، و

 حاالت االضطراب.

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 سبق شرحها أعاله.

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 سبق شرحها أعاله.

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 .مراكز الزيارات امليدانية 

 .األفالم التوضيحية 
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 .الدوريات 

 .زمالء التخصص 

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 .استبانة تقويم األستاذ من طالبه 

 .املتابعة من العمادة وإدارة اجلامعة 

 :عمليات تطوير التدريس -3

 .توفري متطلبات املادة 

 .إشعار األستاذ بالندوات واملؤمترات املختصة 

 اجلامعات األخرى.تبادل الزيارات مع زمالء التخصص يف  

عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

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

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

 ء التخصص.تبادل تصحيح البحوث واالختبارات مع زمال 

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

 .التشاور مع الزمالء يف التخصص 

 .املتابعة ملا يستجد من دراسات يف الدوريات واملراجع 
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 حلقة حبث يف علم نفس النمو توصيف مقرر

 جامعة أم القرى:املؤسسة

 علم النفس: القسم الرتبية                                     الكلية/

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 618يف علم نفس النمو  حبث حلقة الدراسي:اسم ورمز املقرر  .114

 ساعة 2دة: عدد الساعات املعتم .115

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال .117

 الدكتوراهبرنامج 

  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي .116

 عيدروس بن أمحد العيدروس.

  :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .118

 املستوى الثاني.

 :ملقرر)إن وجدت(املتطلبات السابقة هلذا ا .119

 .علم نفس النمو, الدوافع واالنفعاالت, اضطرابات النمو 

  :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .120

 ال يوجد. .121

  :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية .122
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  :األهدافب( 

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

 .تنمية التعاون والتواصل والعمل كفريق 

 .التفاعل والتنافس العلمي الشريف 

 .حتمل املسؤولية االجتماعية 

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

يجة لألحباث اجلديدة يف جمال لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت, والتغيريات يف  احملتوى كنت

  الدراسة(.  

 .شبكة املعلومات كمصدر أولي للمعلومات 

 .التواصل مع املراكز املتخصصة 

 .اجملالت الدورية الختيار موضوع حبثي 

 .جدولة العرض واملناقشات 

)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 

مقدمة تعريفية للمقرر, وأهمية البحث, تنظيم جمموعات العرض, اختيار 

 مبدئي جملال البحث.

1 2 

 8 4 مناقشة خطط البحث وإقرارها.

 8 4 جها.العرض األول ألدبيات البحوث ومناه

 17 8 العرض الثاني للبحوث املكتملة التطبيق والتحليل.
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   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 احملاضرة:

15 

 الدرس:  مادة

 

 املخترب

 

عملي/ميداني/      

 تدرييب

 

 أخرى:

2 

 

يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن -3

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

- 

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 تهاموجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنمي . 

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

  حسب موضوعات البحوث وال توجد حدود معرفية للمادة, ما عدى اإلطار العام للمادة وهو

 النمو النفسي.

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

  تلخيصيهإخراج حبوث تطبيقية متكاملة وليست. 

 .عرض البحوث 

 نية ما أمكن.استخدام وسائل العرض التق 

 .المناقشات والمحاورات 

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3
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 توزع الدرجات على:

 .االختيار اجليد للموضوع 

 .العرض 

  .استخدام وسائل العرض التقنية 

 .عدم القراءة املباشرة أثناء العرض 

 .األسبقية والريادة يف العرض 

 .املناقشات 

  دراكية:املهارات اإل

  :املراد تنميتها دراكيةت اإلتوصيف للمهارا-1

 .أخالقيات البحث العلمي 

 .التدرب الفعلي على البحث التطبيقي العلمي 

 .مهارات الحوار وإدارته 

 .مهارات العرض للبحث 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 .حرية اختيار موضوع البحث يف إطار النمو النفسي 

 ادأة والريادة واألصالة.تشجيع التعاون والمب 

 والمرونة العقلية. طلب تقديم خطتي بحث أو أكثر لتشجيع الطالقة 

 .حرية إبداء الرأي 

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 .اعتبار ما سبق يف التقويم 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية
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 القدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها:وصف ملهارات العالقات الشخصية و-1

 .بناء عالقات بني الطالب 

 .حتمل مسؤولية الرأي أثناء املناقشات ويف البحث 

 .الدفاع عن الرأي أثناء العرض 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 .إعطاء الفرصة الختيار موضوع البحث 

  عن الرأي.إعطاء احلرية يف التعبري 

 .تشجيع التعاون أثناء البحث عن املراجع أو أثناء التطبيق 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 .اعتبار ما سبق في التقويم 

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :يتها يف هذا اجملالتوصيف للمهارات املراد تنم-1

 .التعاون والتنسيق بني الطالب 

 .التنسيق مع الجهات التي سيجري التطبيق فيها 

  .االستخدام الكلي لتقنية المعلومات من حاسوب وبرامج وغيرها 

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 و مع جهات التطبيق البحثي.إعطاء الطالب فرصة التواصل والتنسيق سواء فيما بينهم أ 

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 .اعتبار ما سبق يف التقويم 

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 ناء التطبيق.زيارة جهات التطبيق العملي قبل وأث 

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 .إعطاء احلرية لالختيار والتنسيق 
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 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 .اعتبار ما سبق يف التقويم 

 

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع مجاعي, ر, اختبامهمة التقويم )كتابة مقال التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

من األسبوع  احلضور واملواظبة. 1

 األول

10 

من األسبوع  البحوث. 2

 الرابع   

50 

من األسبوع  العرض. 3

 الثامن

20 

من األسبوع  املناقشة. 4

 األول

20 

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 .الساعات املكتبية لألستاذ 

 .املوقع اإللكرتوني 

 .اإلمييل 

 .هاتف املكتب 

 .اجلوال 

 .سكرتري القسم 
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 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 .حسب االتفاق على موضوعات البحث, يف جمال النمو 

 :املراجع الرئيسة-2

 .ختتلف حسب موضوعات البحوث, يف جمال النمو 

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -3

  موضوع البحث, يف جمال النمو.اجملالت العلمية والكتب املتاحة حسب 

 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4

  االحتاد الدولي لعلم النفسhttp://Am,org/lpsys 

 .اجلمعية املصرية لعلم النفس 

 .اجلمعية السعودية لعلم النفس 

لى احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة ع-5

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

 .حسب موضوع البحث 

 :و . املرافق الالزمة

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

 ملتاحة...إخل(.  الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي ا

 

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

  مقعدا. 30, بها للدكتوراهقاعة خمصصة 

 :مصادر احلاسب اآللي-2

http://am,org/lpsys
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 حاسوب أجهزة توفري. 

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 .أجهزة عرض تقنية 

 ييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره تق . ز

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

 .الدوريات واملراجع 

 .األساتذة املختصون 

 .زمالء الطالب 

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 .تقويم الطالب لألستاذ 

  العمادة وإدارة اجلامعة.متابعة 

 :عمليات تطوير التدريس -3

 .توفري أجهزة احلاسوب وأجهزة اإليضاح التقنية 

 .تبادل الزيارات العلمية مع األساتذة يف اجلامعات الداخلية واخلارجية 

 

عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

درسني  مستقلني, والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع بواسطة م

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

 .تبادل تصحيح البحوث بني األساتذة 
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 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

 وضوع البحث إلثراء العرض واملناقشات.استضافة أساتذة أكثر ختصصا حسب م 

 .تنويع مواضيع البحث حتى ال ترتكز يف جزء معني 

  .االبتعاد عن الرمسيات والشكليات سواء يف العرض أو املناقشات أو التعامل 

 

 

  



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

175 
 

 

 

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 االبتكار و املوهبة    سيكولوجية  توصيف مقرر

  جامعة أم القرى  :املؤسسة

 كلية الرتبية / قسم علم النفس : الكلية/القسم 

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 627سيكولوجية االبتكار و املوهبة     اسم ورمز املقرر الدراسي:  .123

 2عدد الساعات املعتمدة:  .124

 قدم ضمنه املقرر الدراسي. ي يذالربنامج أو الربامج ال .125

 )يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج(

 الدكتوراه يف علم النفس 

 د  حممد  معزوز  قماري   :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي .127

 

 دكتوراه  علم النفس  :قرر الدراسيالسنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه امل .126

 

 :املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .128

 مدخل يف الرتبية اخلاصة 

  :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .129

 

 

   :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية .130
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  :األهدافب( 

 ساسية للطلبة املسجلني يف املقرر:وصف موجز لنتائج التعلم األ-1

 تربية املوهوبني. جمالأن يتعرف الطالب على 

 .املفسرة للموهبة و اإلبداعالنظريات األساسية  يتعرف  الطالب على أن 

 الطالب. يتعرف الطالب على طرق اكتشاف و قياس املوهبة أن 

 أن يطبق الطالب  بعض مقاييس اكتشاف املوهوبني.

 بني أنواع  املواهب و اإلبداعات. يفرق الطالبأن 

 مسات املوهوبني و املتفوقني و املبدعني لطالب من حتديد أن يتمكن  ا

 اخلدمات اإلرشادية املمكن تقدميها للموهوبني.أن يتعرف الطالب على الربامج اإلثرائية و 

     

االستخدام املتزايد  املقرر الدراسي . )مثل صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

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

  الدراسة(.  

  خصائص املوهوبني؛ من خالل مراجعة السمات الشخصية و تدريب الطالب على تصنيف

 الكتب.

  املعايري التشخيصية.اييس واملق تدريب الطالب على كيفية تشخيص املوهبة يف ضوء أحدث 

  على املراجع العربية واألجنبية " املرتمجة " احلديثة ذات الصلة  االطالعتشجيع الطالب على

 باملقرر.

   بصفة خاصة.املوهبة و اإلبداع تزويد الطالب بنتائج الدراسات واألحباث احلديثة يف ميدان 

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

 التعريفية أو الدليل (.  

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 
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 2 1 مفهوم القدرات العقلية و تطورها عبر التاريخ  

 2 1 مفهوم الذكاء كقدرة عامة  ومفهوم  الذكاءات المتعددة.   

 2 1 وم الموهبة و اإلبداع  و أهمية دراستهما .مفه

 2 1 التطور التاريخي لدراسة الموهوبين.  

 2 1 مفاهيم علم نفس الموهبة و اإلبداع .   

 2 1 المفسرة للموهبة و اإلبداع.األساسية النفسية  النظريات  

 2 1 طرق و أساليب الكشف عن الموهوبين  

 2 1 .فصلي اختبار        

 2 1 األسس التي تقوم عليها أساليب تمييز الموهبة وأنواعها. 

 2 1 تنمية القدرات العقلية العليا 

 2 1 الخصائص الشخصية والعلمية والعقلية للتالميذ الموهوبين. 

 2 1 . تعليمهم ومناهج برامج تربية الموهوبين وأساليبها      

 2 1 الخدمات اإلرشادية للموهوبين.     

  معلم الموهوب خصائصه وتأهيله.     
 

1 2 

 2 1 البيئة المدرسية وتنمية الموهبة واإلبداع. 

 2 1 .اختبار نهائي        

 

 

 34مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

  

عملي/ميداني/       املخترب الدرس:  مادة احملاضرة:

 تدرييب

 أخرى:
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 2 دال يوج ال يوجد نظري 15

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

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

- 

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 

 يلي:  بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما

 

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . ب ب

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 حدد املفاهيم التالية : -

 القدرات العقلية, الذكاء, املوهبة ,اإلبداع. -

., التفوق  و اإلبداع  املوهبةالتالية  م يهافامل فرق بني -  

حدد النظريات النفسية المفسرة للموهبة و اإلبداع -  

اكتشاف املوهوبني. قياس املوهبة و حدد خطوات -  

 حدد سمات الشخصية للموهوبين   -

تربية املوهوبني. اإلثرائية للموهوبني و ربامجالميز بني  -  

صنف اخلدمات اإلرشادية املقدمة للموهوبني. -  
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  :تيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارفاسرتا-2

 التهيئة 

 التدريس توضيح أهداف  

 األهداف  إىل اليت تؤدي للوصول  استعمال  الوسائل.  

 مع التوسع يف الشرح و صياغة األمثلة  التوضيحية . احملاضرة 

 .استخدام العروض التقدميية 

 .التعليم التعاوني 

 .األسئلة واملناقشات 

  التدريب 

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 , عمل الطالب اجلماعي التعاوني.وأفكارهالطالب  ةاملستوى الشفوي: مناقش -

 املستوى التحريري: االختبارات املرحلية والنهائية.  -

 العملية.  واألمثلةاملستوى التطبيقي: الواجبات والتكليفات, النماذج  -

 قاعة الدراسية.املالحظة: مالحظة أداء الطالب يف ال -

  دراكية:املهارات اإل . ت ت

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 وعىَّ بدور كل من معلم الموهوبين في اكتشاف الموهبة لدى الطالب. -

  أدرك أهمية الموهوبين للمجتمع. -

 أذكر سمات الموهوبين  -

 عدد خصائص معلم الموهوبين. -

 الموهوب و المبدع   اكتشف -

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2
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التهيئة. -  

 احملاكاة. -

 ة.احلوار واملناقش -

 .التوضيحية األمثلة -

 .عملالجمموعات  -

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

.من خالل املناقشات اجلماعية -  

.االختبارات الفصلية والنهائية -  

.التكليفاتالواجبات و -  

.من خالل اإلجابة عن األسئلة اليت تلي تقديم األمثلة التوضيحية -  

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 تنمية القدرة على العمل اجلماعي.  -

 التعاوني بني الطالب.تنمية مهارات العمل  -

 تنمية مهارات التواصل االجيابية بني الطلبة. -

 تطبيق مبادئ العالقات اإلنسانية مع اآلخرين.  -

 التعلم الذاتي. اتتنمية مهار  -

 الوقت.تنمية القدرة على إدارة   -

 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 العمل اجلماعي. -

 ريب امليداني.التد -

 العرض التوضيحي. -

 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3
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 متابعة مدى تقيد الطالب بضوابط العمل ضمن مجموعات. -

 مراقبة مدى التزام الطالب بعمل المهام في الوقت المحدد. -

 قوانين الصفية.مالحظة مدى احترام الطالب لألنظمة وال -

 تكليف الطالب بمهام قيادية من خالل عملهم كمجموعات. -

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 تنمية مهارات التواصل غري اللفظي مع اآلخرين. -

 تشخيص املوهوبني. انات والنتائج يفالبياملعلومات وتطوير مهارات توظيف  -

 التواصل اجملتمعي من خالل املشاهدة واملشاركة يف مجعيات رعاية املوهوبني.اكتساب مهارات  -

 والتواصل مع املواقع ذات الصلة باملوهوبني. تشجيع الطالب على استخدام احلاسب اآللي -

هوبني لتحديد الطرق الشائعة يف باملوحتفيز الطالب على املشاركة يف املنتديات اخلاصة  -

 تشخيصهم.

 .تنمية مهارة إعداد خطط تربوية فردية ومجاعية إلثراء املوهبة لدى الطفل -

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

.احلياتيةالنماذج  -  

شخيصها.التواصل مع املواقع املهتمة باملوهوبني وكيفية ت استخدام احلاسب اآللي يف -  

الزيارات امليدانية جلمعيات رعاية املوهوبني. -  

التدريب امليداني. -  

 االعتماد على الكتب االلكرتونية يف هذا اجملال. -

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 .تواصل بكفاءة مع اجلهات واملواقع ذات الصلة تقييم مدى قدرة الطالب على -

 يم حبث الطالب عن املوهوبني وأساليب اكتشافهم.تقو -
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 إجراء ورش عمل ملناقشة األحباث اليت قام بها الطالب. -

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 ال يوجد

 

 :مية تلك املهاراتاسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتن-2

 ال يوجد

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 ال يوجد

 

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

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

 له المحدد

 من نسبته

 النهائي التقويم

الفصلي ختباراال 1 الثامن األسبوع   31 % 

اكتشافهم وأساليب الموهوبين عن بحث إعداد 2 اطوال الفصل  

الدراسي   

11 % 

بالحضور االنتظام 3  الفصل طوال 

 الدراسي

11 % 

 األسبوع النهائي االختبار 4

 عشر السادس

51 % 

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 من خالل احلوار واملناقشات خالل الساعات املكتبية. -

 من خالل الرد على استفسارات الطالب اليت ترد عرب الربيد االلكرتوني. -
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 :هـ . مصادر التعلم

 :لكتب املقررة املطلوبةا-1

 (. املوهبة والتفوق واإلبداع. عمان: دار الفكر2008فتحي جروان. ) 

 :املراجع الرئيسة-2

دار الفكر للطباعة والنشر  . عمان:( املوهبة والتفوق2000حممد البواليز. )وخليل املعايطة,  ○

 والتوزيع.

 دار الثقافة للنشر والتوزيع. ان: . عمتربية املوهوبني واملتفوقني. (2000) .سعيد العزة ○

مدينة امللك عبد الرياض: برنامج الكشف عن املوهوبني ورعايتهم.  .(2000عبد اهلل النافع. ) ○

 العزيز للعلوم والتقنية.

 :الفكر دار. أبو رياشحسني  ترمجة: .(. املنهج الشامل للطلبة املوهوبني2006) .فان باسكا ○

 عمان.

 ليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( الكتب و املراجع ا-3

 الرياض. –جملة أكادميية الرتبية اخلاصة  - 

 جملة معوقات الطفولة, جامعة األزهر, القاهرة . -

 اجمللة املصرية للدراسات النفسية, كلية الرتبية, جامعة عني مشس, القاهرة. -

 سية, كلية الرتبية, جامعة البحرين, البحرين.جملة العلوم الرتبوية والنف -

 جملة دراسات نفسية, رابطة األخصائيني النفسيني املصرية, القاهرة. -

 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4

 منتديات شبكة اخلليج لذوي احلاجات اخلاصة

http://www.gulfnet.ws/vb/index.php 

http://www.gulfnet.ws/vb/index.php
http://www.gulfnet.ws/vb/index.php
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 األمانة العامة للرتبية اخلاصة -

http://www.moe.gov.sa/se/index.htm 

 لغة اإلشارة الوصفية الكويتية واإلعاقات األخرى  -

http://www.mym.4mg.com 

 ملتقى الرتبية اخلاصة  -

http://d1d.net/1/sites/taigar/saam.htm 

 القاموس االشاري العربي للصم -

 lamalhttp://go.to/a 

 معدات طبية للمعوقني -

http://www.caremedicalequipment.com 

 السعودية  -جامعة امللك سعود  -

 كلية الرتبية اخلاصة

http://www.ksu.edu.sa/colleges/edu/spesldept.htm 

 العربية املتحدة اإلماراتجامعة  -

 قسم الرتبية اخلاصة

http://www.fedu.uaeu.ac.ae/se/index.html 

 األردنيةاجلامعة  -

 قسم الرتبية اخلاصة

http://www.ju.edu.jo/faculties/post/studyplans/52.html 

قواعد املعلومات املتاحة على شبكة االنرتنت من خالل اشرتاكات اجلامعة يف  إىلباإلضافة  -

 .عدد من املواقع التعليمية

http://www.moe.gov.sa/se/index.htm
http://www.moe.gov.sa/se/index.htm
http://www.mym.4mg.com/
http://www.mym.4mg.com/
http://d1d.net/1/sites/taigar/saam.htm
http://d1d.net/1/sites/taigar/saam.htm
http://go.to/alamal
http://www.caremedicalequipment.com/
http://www.caremedicalequipment.com/
http://www.ksu.edu.sa/colleges/edu/spesldept.htm
http://www.ksu.edu.sa/colleges/edu/spesldept.htm
http://www.fedu.uaeu.ac.ae/se/index.html
http://www.fedu.uaeu.ac.ae/se/index.html
http://www.ju.edu.jo/faculties/post/studyplans/52.html
http://www.ju.edu.jo/faculties/post/studyplans/52.html
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 ة الوصفية الكويتية واإلعاقات األخرى لغة اإلشار -

http://www.mym.4mg.com 

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري -5

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

 

 :و . املرافق الالزمة

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

 الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.  

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 ( طالب كحد أقصى.30 يزيد عن )توفري قاعات دراسية مناسبة تستوعب طالب الشعبة مبا ال -

 توفري سبورة ذكية بكل قاعة. -

  :مصادر احلاسب اآللي-2

 توفري حاسب آلي بكل قاعة دراسية. -

 توفري أجهزة عرض )داتا شو( يف مجيع قاعات الدراسة. -

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 جتهيز معمل للقياس النفسي لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة؛ خاصة املوهوبني منهم. -

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 من خالل استبيان تقييم املقرر الذي يطبق على الطالب .

 ة املستمرة ألداء الطالب أثناء املشاركة الفردية واجلماعية.املالحظ -

 من خالل احلوارات واملناقشات املتعلقة باملقرر اليت تدور أثناء احملاضرات. -

http://www.mym.4mg.com/
http://www.mym.4mg.com/
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 من خالل طرح األسئلة واالستفسارات حول موضوع احملاضرة واحملاضرات السابقة. -

 من خالل االختبارات الفصلية والنهائية. -

 :جيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم اسرتاتي-2

 من خالل طرح األسئلة حول موضوع احملاضرات السابقة للمقرر. -

 استطالع آراء الطالب حول مدى فهمهم للمقرر. -

 استطالع آراء الطالب حول مدى استفادتهم من املقرر يف احلياة العملية. -

دريس الذين يقومون بتدريس نفس املقرر حول الطرق واألساليب استطالع آراء أعضاء هيئة الت -

 املتبعة يف تدريس املقرر.

  :عمليات تطوير التدريس -3

 تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة. -

 توجيه الطالب إىل البحث الذاتي عن املعلومة. -

 تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس. -

 س.تنويع أساليب التدري -

 إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية مهاراتهم التدريسية. -

 تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس الفعال بني أعضاء هيئة التدريس. -

عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

صورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع بواسطة مدرسني  مستقلني, والتبادل ب

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

أن يتم تبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات الشهرية بني أعضاء هيئة التدريس  -

 بالقسم الذين يقومون بتدريس نفس املقرر.
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 خرى بالقسم .مقارنة نتائج الطالب باملقرر بنتائجهم يف املقررات األ -

 يتم تبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات الشهرية بني أعضاء هيئة التدريس بالقسم. -

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

بتدريس نفس  عقد اجتماعات يف نهاية كل فصل دراسي ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون -

واقرتاح احللول املناسبة  ,إجيابيات وسلبيات حمتوى املقرر تقويم املقرر من حيث املقرر ملناقشة

 لتعديل والتطوير.ل

تكوين جلنة من أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس املقرر ملراجعة املقرر بصفة دورية  -

وء نتائج الدراسات العاملية احلديثة فيما وإجراء التعديالت الالزمة عليه كل ثالث سنوات يف ض

 يتعلق بهذا املنهج.

بصفة عامة؛  مواكبة التطورات يف طبيعة العمل والتطّور املهين يف جمال الرتبية اخلاصة -

 ودراسة املوهوبني بصفة خاصة.

ة , وطرق مجع املعلومات وتطبيق دراساالستجابة للتغريات العاملية يف مفاهيم الرتبية اخلاصة -

 احلالة على املعاقني مسعًيا.

 ربط املقرر مبعايري اجلودة. -
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 التعلم و التعليم  للفئات اخلاصة      توصيف مقرر

  جامعة أم القرى  :املؤسسة

 علم النفس كلية الرتبية / قسم : الكلية/القسم 

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 626التعلم و التعليم  للفئات اخلاصة      اسم ورمز املقرر الدراسي:  .131

 2عدد الساعات املعتمدة:  .132

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال .133

 داًل من إعداد قائمة بهذه الربامج()يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا ب

 دكتوراه علم النفس 

 د  حممد  معزوز  قماري   :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي .134

 

 دكتوراه  علم النفس  :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .135

 

 :املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .137

 لرتبية اخلاصة مدخل يف ا

  :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .136

 

داخل املبنى   :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية .138

 الرئيسي  من أستوديو البث يف العابدية 
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  :األهدافب( 

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

 توقع بعد دراسة هذا املقرر أن يصبح الطالب قادرًا على أن:املمن 

 فئات املختلفة  لذوي االحتجاجات اخلاصة يفرق الطالب  بني  أن       –

 دور التعليم يف تنمية املواهب و رعاية ذوي االحتجاجات اخلاصة.  أن يوضح الطالب       –

عقلية وإضرابات اللغة و السلوك كل على ات احلسية و المفهوم اإلعاق الطالب يفسر أن      –

 .حدى 

 .يف الفئات املذكورة خصائص منو التالميذ املعاقني  الطالب  يذكر  أن     –

 .ذوي االحتجاجات اخلاصة احلاجات الرتبوية للتالميذ  الطالب  يفسر أن      –

 .اتيف مجيع أنواع اإلعاقالواقع التعليمي للتالميذ  الطالب يذكر أن       –

 .ذوي االحتجاجات اخلاصةأساليب التواصل لدى التالميذ  الطالب يعرفأن        –

 .ذوي االحتجاجات اخلاصةمبادئ تصميم التعليم للتالميذ الطالب  يراعي  أن       –

 .صعوبات التعلم  مفهوم   الطالب يفسر أن        –

 ت التعلم . ذوي صعوباخصائص منو التالميذ   الطالب يذكر  أن       –

 .ذوي صعوبات التعلم احلاجات الرتبوية للتالميذ  الطالب يفسر أن       –

 .ذوي صعوبات التعلمالواقع التعليمي للتالميذ   الطالب يذكر  أن      –

 ذوي صعوبات التعلمأساليب التواصل لدى التالميذ  الطالب يعرف أن      –

 .ذوي صعوبات التعلملتعليم للتالميذ مبادئ تصميم ا الطالب  يراعي  أن       –

 .اخلاصة تصنيف طرائق التدريس الطالب  حيددأن        _     

 .اخلاصة القواعد العامة لطرق التدريس الطالب يذكرأن        –

 أهم طرق تدريس ذوي االحتياجات اخلاصة. الطالب يوضح أن      –

 ا اخلاصة.واسرتاتيجياته اس وأساليبهالفرق بني طرائق التدريالطالب  يوضح أن        –

 

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

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

  الدراسة(.  

  من خالل  همخصائصالحتياجات اخلاصة  و حتديد ذوي اتدريب الطالب على تصنيف

 .و الدراسات احلديثة  مراجعة الكتب

  املعايري املقاييس و يف ضوء أحدث  اإلعاقة تدريب الطالب على كيفية تشخيص
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 التشخيصية.

  على املراجع العربية واألجنبية " املرتمجة " احلديثة ذات  االطالعتشجيع الطالب على

 الصلة باملقرر.

تربيتهم و  ميدان ذوي االحتياجات اخلاصة و د الطالب بنتائج الدراسات واألحباث احلديثة يفتزوي

 بصفة خاصة.تعليمهم  

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

 التعريفية أو الدليل (.  

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  مة املوضوعاتقائ

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 االحتياجات ذوي لرعاية  التارخيي التطور مفهوم الرتبية اخلاصة و           

 اخلاصة

1 2 

 2 1 للموهوبين  التربوية الطفل الموهوب و البرامج

اإلعاقة السمعية: مفهومها، خصائصها، أسبابها، تشخيصها،  
 تصنيفاتها. 

1 2 

 2 1 لتربوية لذوي الحاجات السمعية البرامج ا

اإلعاقة البصرية: مفهومها، خصائصها، أسبابها، تشخيصها، 
 تصنيفاتها

1 2 

 2 1 البرامج التربوية لذوي الحاجات البصرية 

اإلعاقة  العقلية: مفهومها، خصائصها، أسبابها، تشخيصها، 
 تصنيفاتها 

1 2 

 2 1 الفصلي  االختبار

فهومها، خصائصها، أسبابها، تشخيصها، صعوبات التعلم : م
 تصنيفاتها

1 2 

 2 1 البرامج التربوية لذوي صعوبات التعلم
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: مفهومها، خصائصها، أسبابها، اضطرابات اللغة و الكالم  
 تشخيصها، تصنيفاتها

1 2 

 2 1 اضطرابات اللغة و الكالم البرامج التربوية لذوي

ها، أسبابها، االضطرابات السلوكية : مفهومها، خصائص
 تشخيصها، تصنيفاتها

1 2 

 2 1 معلم التربية الخاصة 

 2 1 أهم طرق تدريس ذوي االحتياجات الخاصة

 2 1 النهائي االختبار

 

 

 30مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

  

عملي/ميداني/       املخترب الدرس:  مادة احملاضرة:

 تدرييب

 أخرى:

 2 دال يوج ال يوجد نظري 15

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

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

 .فرتات االختبارات الفصلية والنهائية إليهاأسبوعيا يضاف  ساعتان -

 



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

192 
 

 ج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  تطوير نتائ-4

 

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . ث ث

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 

 اخلاصة, ذوي االحتياجات  اخلاصة , األفراد غري العاديني , ذوي  حدد املفاهيم التالية :الفئات

 االحتياجات الرتبوية اخلاصة , املوهوبون . 

  فسر اإلعاقات احلسية كل على حدى. 

   .حدد مفهوم اإلعاقة الحسية ، و العقلية و صعوبات التعلم و اضطرابات السلوك 

 . عدد خصائص  كل منها 

  منها .أذكر أسباب اإلعاقة في كل 

 .بين طرق  تشخيصها 

 أكتب تصنيفاتها. 

  .اشرح طرق العناية بكل فئة 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 التهيئة.

.احملاضرة -  

استخدام العروض التقدميية. -  

التعليم التعاوني. -  

األسئلة واملناقشات. -  
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 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 , عمل الطالب اجلماعي التعاوني.وأفكارهالطالب  ةشفوي: مناقشاملستوى ال -

 املستوى التحريري: االختبارات املرحلية والنهائية.  -

 العملية.  واألمثلةاملستوى التطبيقي: الواجبات والتكليفات, النماذج  -

 املالحظة: مالحظة أداء الطالب يف القاعة الدراسية. -

  دراكية:املهارات اإل . ج ج

  :املراد تنميتها دراكيةصيف للمهارات اإلتو-1

  أدراك أهمية ذوي االحتياجات الخاصة. -

 ذكر أسباب اإلعاقات المختلفة  .  -

 .تعديد خصائص ذوي االحتياجات الخاصة -

 اكتشاف خصائص ذوي االحتياجات الخاصة. -

 ذكر دور معلم كل فئة من فئات ذوي االحتجاجات الخاصة . -

  :التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهاراتاسرتاتيجيات -2

التهيئة و عرض أهداف احملاضرة . -  

احملاضرة  و استعمال وسائل العرض املالئمة مع عرض بعض مقاطع األفالم حول ذوي  -

 االحتياجات اخلاصة  .

ة.احلوار واملناقش -  

.التوضيحية األمثلة -  

 .جمموعات عملتكوين  -

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

.من خالل املناقشات اجلماعية -  

.االختبارات الفصلية والنهائية -  
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.الواجبات والتكليفات -  

.من خالل اإلجابة عن األسئلة اليت تلي تقديم األمثلة التوضيحية -  

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 تنمية القدرة على العمل اجلماعي.  -

 تنمية مهارات العمل التعاوني بني الطالب. -

 تنمية مهارات التواصل االجيابية بني الطلبة. -

 تطبيق مبادئ العالقات اإلنسانية مع اآلخرين.  -

 التعلم الذاتي. اتتنمية مهار  -

 الوقت.ى إدارة تنمية القدرة عل  -

 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 العمل اجلماعي. -

 التدريب امليداني. -

 العرض التوضيحي. -
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 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 ت.متابعة مدى تقيد الطالب بضوابط العمل ضمن مجموعا -

 مراقبة مدى التزام الطالب بعمل المهام في الوقت المحدد. -

 مالحظة مدى احترام الطالب لألنظمة والقوانين الصفية. -

 تكليف الطالب بمهام قيادية من خالل عملهم كمجموعات. -

 

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :يف هذا اجملال توصيف للمهارات املراد تنميتها-1

 تنمية مهارات التواصل غري اللفظي مع اآلخرين. -

 اخلاصة . االحتياجاتتشخيص ذوي  البيانات والنتائج يفاملعلومات وتطوير مهارات توظيف  -

التواصل اجملتمعي من خالل املشاهدة واملشاركة يف مجعيات رعاية ذوي اكتساب مهارات  -

 االحتياجات اخلاصة

بذوي االحتياجات  والتواصل مع املواقع ذات الصلة ب على استخدام احلاسب اآلليتشجيع الطال -

 اخلاصة.

تنمية مهارة  -بذوي االحتياجات اخلاصة حتفيز الطالب على املشاركة يف املنتديات اخلاصة  -

 .إعداد خطط تربوية فردية ومجاعية إلثراء  الربامج املوجهة لتلك الفئة

 :املستخدمة لتنمية تلك املهاراتاسرتاتيجيات التدريس -2

.احلياتيةالنماذج  -  

التواصل مع املواقع املهتمة باملوهوبني وكيفية تشخيصها. استخدام احلاسب اآللي يف -  

الزيارات امليدانية جلمعيات رعاية املوهوبني. -  

التدريب امليداني. -  

 االعتماد على الكتب االلكرتونية يف هذا اجملال. -

 :م املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالبطرق تقوي-3
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 .تواصل بكفاءة مع اجلهات واملواقع ذات الصلة تقييم مدى قدرة الطالب على -

 تقويم حبث الطالب عن املوهوبني وأساليب اكتشافهم. -

 إجراء ورش عمل ملناقشة األحباث اليت قام بها الطالب. -

 :جدت()إن و النفسية هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 ال يوجد

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ال يوجد

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 ال يوجد

 

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا لتقويما

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 االختبار الفصلي 1
األسبوع 

 الثامن
31 % 

 إعداد بحث عن ذوي االحتجاجات الخاصة  2
ابتداء من  

األسبوع 
 العاشر

11 % 

 االنتظام بالحضور 3
طوال 
 الفصل

 الدراسي
11 % 

 االختبار النهائي 4
األسبوع 
السادس 

 عشر
51 % 

 :د. الدعم الطالبي
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تدابري تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب )أذكر قدر -1

 سبوع(.  أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 ملناقشات.من خالل احلوار وا -

 من خالل الرد على استفسارات الطالب اليت ترد عرب الربيد االلكرتوني. -

 من خالل تنظيم ملتقيات و ندوات خاصة .  -

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

(. املرجع  يف 2008حممد صاحل عبد الرؤوف  و حممد التيجاني إبراهيم عمر. ) 

 االحتياجات اخلاصة . مكتبة الرشد الرتبية  اخلاصة لذوي 

 :املراجع الرئيسة-2

م (: سيكولوجية األطفال غري العاديني 1980فتحي السيد عبد الرضا و حليم السعيد بشاي )

 واسرتاتيجيات الرتبية اخلاصة, الكويت, دار القلم .

الرياض, م(: سيكولوجية التخلف العقلي, عمادة شؤون املكتبات, 1982فاروق صادق )     .2

 جامعة امللك سعود .

م(: جماالت علم النفس, سيكولوجية األطفال غري العاديني, 1980مصطفى فهمي )     .3

 القاهرة, مكتبة مصر .

م(: سيكولوجية الطفل غري العادي والرتبية 1985عبد السالم عبد الغفور, يوسف الشيخ )  .4

 اخلاصة, مصر, دار النهضة العربية .

م(: املدخل إىل الرتبية اخلاصة, الكويت مكتبة 1996طيب, منى احلديدي )مجال اخل     .5

 الفالح للنشر والتوزيع .

م(: خصائص التالميذ ذوي احلاجات 2001مارتن هنلي  وروبرتا  رامزي وروبرت اجلوزين )  .7

 اخلاصة, واسرتاتيجيات تدريسهم, ترمجة جابر عبد احلميد القاهرة, دار الفكر العربي .
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م(: سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة وتربيتهم, القاهرة, 2005عبد املطلب القريطي )     .6

 . 4دار الفكر العربي, ط 

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -3

 الرياض. –جملة أكادميية الرتبية اخلاصة  - 

 , جامعة األزهر, القاهرة .جملة معوقات الطفولة -

 اجمللة املصرية للدراسات النفسية, كلية الرتبية, جامعة عني مشس, القاهرة. -

 جملة العلوم الرتبوية والنفسية, كلية الرتبية, جامعة البحرين, البحرين. -

 جملة دراسات نفسية, رابطة األخصائيني النفسيني املصرية, القاهرة. -

 :ة, مواقع اإلنرتنت...اخلاملراجع اإللكرتوني-4

 منتديات شبكة اخلليج لذوي احلاجات اخلاصة

http://www.gulfnet.ws/vb/index.php 

 األمانة العامة للرتبية اخلاصة -

http://www.moe.gov.sa/se/index.htm 

 لغة اإلشارة الوصفية الكويتية واإلعاقات األخرى  -

http://www.mym.4mg.com 

 ملتقى الرتبية اخلاصة  -

//d1d.net/1/sites/taigar/saam.htmhttp: 

 القاموس االشاري العربي للصم -

 http://go.to/alamal 

http://www.gulfnet.ws/vb/index.php
http://www.gulfnet.ws/vb/index.php
http://www.moe.gov.sa/se/index.htm
http://www.moe.gov.sa/se/index.htm
http://www.mym.4mg.com/
http://www.mym.4mg.com/
http://d1d.net/1/sites/taigar/saam.htm
http://d1d.net/1/sites/taigar/saam.htm
http://go.to/alamal
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 معدات طبية للمعوقني -

http://www.caremedicalequipment.com 

 السعودية  -جامعة امللك سعود  -

 كلية الرتبية اخلاصة

http://www.ksu.edu.sa/colleges/edu/spesldept.htm 

 العربية املتحدة اإلماراتجامعة  -

 قسم الرتبية اخلاصة

http://www.fedu.uaeu.ac.ae/se/index.html 

 األردنيةاجلامعة  -

 قسم الرتبية اخلاصة

mlhttp://www.ju.edu.jo/faculties/post/studyplans/52.ht 

قواعد املعلومات املتاحة على شبكة االنرتنت من خالل اشرتاكات اجلامعة يف  إىلباإلضافة  -

 .عدد من املواقع التعليمية

 لغة اإلشارة الوصفية الكويتية واإلعاقات األخرى  -

http://www.mym.4mg.com 

خرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري مواد تعليمية أ-5

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

 

 :و . املرافق الالزمة

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

 سب اآللي املتاحة...إخل(.  الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلا

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

http://www.caremedicalequipment.com/
http://www.caremedicalequipment.com/
http://www.ksu.edu.sa/colleges/edu/spesldept.htm
http://www.ksu.edu.sa/colleges/edu/spesldept.htm
http://www.fedu.uaeu.ac.ae/se/index.html
http://www.fedu.uaeu.ac.ae/se/index.html
http://www.ju.edu.jo/faculties/post/studyplans/52.html
http://www.ju.edu.jo/faculties/post/studyplans/52.html
http://www.mym.4mg.com/
http://www.mym.4mg.com/
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 ( طالب كحد أقصى.30توفري قاعات دراسية مناسبة تستوعب طالب الشعبة مبا ال يزيد عن ) -

 توفري سبورة ذكية بكل قاعة. -

  :مصادر احلاسب اآللي-2

 توفري حاسب آلي بكل قاعة دراسية. -

 ة  و أقراص مدجمة حول مجيع اإلعاقات  وطرق العناية باملعوقني .توفري أشرط -

 توفري أجهزة عرض )داتا شو( يف مجيع قاعات الدراسة. -

 

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 خاصة املوهوبني منهم. و ة؛اخلاصجتهيز معمل للقياس النفسي لألطفال ذوي االحتياجات  -

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 من خالل استبيان تقييم املقرر الذي يطبق على الطالب .-

 اعية.املالحظة املستمرة ألداء الطالب أثناء املشاركة الفردية واجلم -

 من خالل احلوارات واملناقشات املتعلقة باملقرر اليت تدور أثناء احملاضرات. -

 من خالل طرح األسئلة واالستفسارات حول موضوع احملاضرة واحملاضرات السابقة. -

 من خالل االختبارات الفصلية والنهائية. -

 :م اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القس-2

 من خالل طرح األسئلة حول موضوع احملاضرات السابقة للمقرر. -

 استطالع آراء الطالب حول مدى فهمهم للمقرر. -

 استطالع آراء الطالب حول مدى استفادتهم من املقرر يف احلياة العملية. -

ليب استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس نفس املقرر حول الطرق واألسا -



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

211 
 

 املتبعة يف تدريس املقرر.

  :عمليات تطوير التدريس -3

 تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة. -

 توجيه الطالب إىل البحث الذاتي عن املعلومة. -

 تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس. -

 تنويع أساليب التدريس. -

 مهاراتهم التدريسية.إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمية  -

 تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس الفعال بني أعضاء هيئة التدريس. -

عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

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

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

أن يتم تبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات الشهرية بني أعضاء هيئة التدريس  -

 بالقسم الذين يقومون بتدريس نفس املقرر.

 مقارنة نتائج الطالب باملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى بالقسم . -

 الختبارات الشهرية بني أعضاء هيئة التدريس بالقسم.يتم تبادل تصحيح عينة من الواجبات أو ا -

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

عقد اجتماعات يف نهاية كل فصل دراسي ألعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس نفس  -

واقرتاح احللول املناسبة  ,يات وسلبيات حمتوى املقررإجياب تقويم املقرر من حيث املقرر ملناقشة

 لتعديل والتطوير.ل

تكوين جلنة من أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس املقرر ملراجعة املقرر بصفة دورية  -

وإجراء التعديالت الالزمة عليه كل ثالث سنوات يف ضوء نتائج الدراسات العاملية احلديثة فيما 



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

212 
 

 ملنهج.يتعلق بهذا ا

بصفة عامة؛  مواكبة التطورات يف طبيعة العمل والتطّور املهين يف جمال الرتبية اخلاصة -

 ودراسة كل فئة  بصفة خاصة.

, وطرق مجع املعلومات وتطبيق دراسة االستجابة للتغريات العاملية يف مفاهيم الرتبية اخلاصة -

 احلالة على املعاقني مسعًيا.

 ودة.ربط املقرر مبعايري اجل -
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 للعمليات العقلية البيو فسيولوجياألساس  توصيف مقرر
 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية 

 الكلية/ القسم  التربية / قسم علم النفس

 أ ( تحديد المقرر والمعلومات العامة 

 نفس( 721للعمليات العقلية ) البيو فسيولوجيم المقرر و رقمه:    األساس اس – 1

 2الساعات المعتمدة:    – 2

 دكتوراه علم النفس تخصص تعلم البرنامج أو البرامج التي يتم تقديم المقرر ضمنها – 3

 اسم عضو هيئة التدريس المسئول عن تدريس  المقرر:  – 4

 م تقديم هذه المقرر فيه:  المستوى الثانيالمستوى أو السنة التي سيت – 5

 المتطلبات المسبقة لهذه المقرر)إن وجدت(   علم النفس الفسيولوجي – 6

 ال يوجدالمتطلبات المصاحبة لهذه المقرر)إن وجدت(   – 7

 مكان تدريس المقرر إن لم يكن في المقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية  – 2

 

 ب ( األهداف  

 لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في هذا المقرر:وصف موجز  – 1 

للعمليات  البيو فسيولوجييهدف هذا المقرر إلى تطوير فهم علمي لدى الدارس عن لألساس 

العقلية المختلفة مثل معالجة المعلومات والحكم والتعرف والتعلم واختزان المعرفة المكتسبة 

 واالبتكار. والتذكر وحل المشكالت واتخاذ القرارات

 

صف باختصار أية خطط  يتم تنفيذها في الوقت الراهن من أجل تطوير وتحسين المقرر   – 2

)مثال: االستخدام المتزايد للمواد والمراجع التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة 

 المجال(:االنترنت، والتغييرات في محتوى المقرر بناء على نتائج البحوث العلمية الجديدة في 



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

214 
 

 

تقديم أمثلة عملية وتجارب في األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي المعرفي  - 

 للطالب.

 االطالع على مواقع االنترنت ذات العالقة بالموضوع.- 

 استخدام طريقة التعلم المبني على الطالب في تدريس المقرر.- 

         

الذي سيستخدم للنشرة أو الدليل الذي ج ( وصف المقرر: )مالحظة: وصف عام للنموذج 

 سيرفق(

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع

اإلطار التاريخي للمنظور المعرفي وعلم النفس 

 المعرفي.

 علم النفس المعرفي المعاصر

2 4 

تنظيم الجهاز العصبي وعالقته بالنشاط العقلي 

 المعرفي

المعرفية للنصفين الكرويين والقشرة الوظائف 

 المخية

 تجهيز ومعالجة المعلومات في الجهاز العصبي

3 6 

 الوظائف الحسية واإلدراكية
ويتناول مناطق اإلحساس في المخ، ومراحل 
اإلحساس وشروطه وخصائصه. ثم يتعرض 

، (ألنواع اإلحساسات المختلفة )الحواس الخمس
يراً يتناول وأخ .والخاصة باألعصاب الدماغية

 اضطرابات الوظائف الحسية واإلدراكية

1 2 

 اللغة والكالم
ويستعرض الجهاز الكالمي، وعملية إدراك 

الكالم، والمناطق المسئولة عن اللغة، 
 واضطراباتها واألفيزيا

1 2 

 التعلم والذاكرة

ويتناول المناطق التشريحية المسؤولة 

عن التعلم والتذكر، واألسس 

2 4 
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لتي تكمن وراء هذه الفسيولوجية ا

الوظائف، واألساس الكيميائي لها، 

 وكذلك اضطرابات الذاكرة

 نماذج المكونات المنفصلة للذاكرة

 نماذج ذاكرة المكونات المتصلة

 2 1 الذاكرة الحسية والذاكرة قصيرة المدى

 االحتفاظ في الذاكرة طويلة المدى

 استراتيجيات تحسين الذاكرة طويلة المدى

1 2 

 لمعرفة االبتكاريةا

 نماذج مقترحة للمعرفية االبتكارية

 لالبتكاريةالنموذج المعرفي التوليدي االكتشافي 

1 2 

نماذج تطبيقية لدراسات وبحوث في المعرفة 

 االبتكارية

1 2 

 

 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:  – 2

 المحاضرة

 

ني / التدريب العملي / الميدا الدروس الخاصة 

التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

 

15 

   

2 

 

 تطوير نتائج التعلم في نطاقات أو مجاالت التعلم – 4

 لكل مجال من مجاالت التعلم الموضحة فيما يلي يجب توضيح :    

 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.  -       
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 المـــــــــــعــرفـــة  –أ 

(i) :وصف المعرفة التي سيتم اكتسابها في المقرر 

أن يعرف الطالب عند االنتهاء من دراسة المقرر كيف بدأ وكيف تطور من المتوقع           

علم النفس المعرفي والنظريات التي تحدثت عن األسس البيولوجية للنشاط المعرفي، والعمليات 

لهذه  البيو فسيولوجيةالمعرفية األساسية مثل معالجة المعلومات والتصور واالبتكارية واألسس 

 العمليات.

 (iiاسترات )يجيات التعليم )التدريس( المطلوب استخدامها لتطوير تلك المعرفة 

 المحاضرة والشرح النظري -    

 الواجبات المنزلية والبحوث -          

 العروض التقديمية -          

 المناقشات الصفية -          

(iiiطرق تقييم المعرفة المكتسبة ) 

 االختبارات التحصيلية -        

 حوث والواجبات المنزليةالب - 

 المناقشات الصفية  -        

      

 المهارات المعرفية )اإلدراكية( –ب 

 المهارات المعرفية المطلوب تطويرها: - 1

 القدرة على تحديد المراكز العصبية المسئولة عن العمليات العقلية المعرفية المختلفة - 

 لشطري الدماغالقدرة على التمييز بين الوظائف المعرفية  - 

القدرة على تحديد طبيعة التفاعل طبيعة التفاعل بين بين مناطق الدماغ المختلفة فيما  - 

 يتعلق بالعمليات المعرفية.
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 استراتيجيات التعلم المستخدمة في تطوير المهارات المعرفية: -2

 المحاضرة - 

 الشرح العملي في المختبر - 

 البحوث - 

 الواجبات - 

  

 

 تقييم المهارات المعرفية المكتسبة:طرق  –3

 النقاشات الصفية - 

 الواجبات المنزلية - 

 البحوث - 

 االختبارات التحصيلية- 

 

 تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي  - 5 

  

ير، أو مشروع جماعي، أو طبيعة مهمة التقييم  )مثال: مقالة، أو اختبار قص رقم التقييم 

 نسبة الدرجة إلى درجة  التقييم النهائي األسبوع المستحق اختبار فصلي... الخ

 

رقم 

 التقييم 

طبيعة مهمة التقييم  )مثال: مقالة، أو اختبار 

قصير، أو مشروع جماعي، أو اختبار فصلي... 

 الخ

نسبة الدرجة  األسبوع المستحق

إلى درجة  

 التقييم النهائي

 %15 4   1امتحان فصلي  1

 %15 11 2امتحان فصلي 2

 %5 2 1واجب 3
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 %5 6 2واجب 4

 %11 12 إجراء بحث 5

 %51 15 امتحان نهائي 6

 

 د( الدعم المقدم للطلبة

اإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم 

الساعات  –حتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت المشورة واإلرشاد األكاديمي للطالب الم

 الذي يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(: -المكتبية

 أسبوعياً ساعة  2الساعات المكتبية 

 

 هـ ( مصادر التعلم 

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة المطلوبة:   – 1

الزيات،  األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي المعرفي، فتحي مصطفى - 

 (، دار النشر للجامعات1998)

 المصرية النهضة( مكتبة 1994) عبد القويعلم النفس الفسيولوجي، سامي  - 

 

 المراجع األساسية:  – 2

 (، المؤلف2116أساسيات علم النفس العصبي، خالد بن عبدهللا الخميس، ) -  

  

 ير... الخ( )يرفق قائمة بذلك(:الكتب والمراجع الموصى بها  ) الدوريات العلمية، التقار – 3

 - Cognitive Psychology, (Fourth Ed.) Sternberg, Robert 

J.,(2006) Thomson Wadsworth 

 

 المواد االلكترونية  و مواقع االنترنت ... الخ: – 4 

Coglab.com 
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 ز ( تقييم المقرر وعمليات التحسين: 

 لية التعليم:استراتيجيات الحصول على نتائج الطالب وفعا – 1

 تقييم المقرر من قبل الطالب - 
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 حلقة حبث يف التعلم   توصيف مقرر
 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية 

 

 الرتبية / قسم علم النفس  :الكلية/ القسم

 

 ت العامة أ ( حتديد املقرر واملعلوما

 نفس( 827)حلقة حبث يف التعلم  اسم املقرر و رقمه:     – 1

 

 ساعتان الساعات املعتمدة:   – 2

 

 دكتوراه  يف علم نفس التعلم الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها – 3

 

 اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس  املقرر:  – 4

 

 املستوى الرابع سيتم تقديم هذه املقرر فيه: املستوى أو السنة اليت – 5
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 ال يوجد  املتطلبات املسبقة هلذه املقرر)إن وجدت(  – 6

 

 ال يوجد املتطلبات املصاحبة هلذه املقرر)إن وجدت(  – 7

 

 مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية  – 8

 

 ب ( األهداف  

 :التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف هذا املقرر وصف موجز لنتائج – 1 

يهدف هذا المقرر إلى تطوير معرفة متعمقة  لدى الدارس حول أهم القضايا البحثية والتطبيقية 

المعاصرة في مجال التعلم والتعليم. كما يهدف المقرر إلى تزويد الطالب بحصيلة معرفية 

لم ، وعقد المقارنات بينها فيما يتعلق بمدى وأساس نظري لوجهات النظر المختلفة حول التع

إمكانية التفسير واقتراح الحلول العملية للقضايا التعليمية/ التعلمية المعاصرة. كم يهدف المقرر 

إلى إعداد الطالب ليكون لديه خلفية علمية جيدة عن نشأة وتطور البحث العلمي في مجال التعلم  

 ال.التوصل إليه في هذا المج ما تموآخر 

 

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

)مثال: االستخدام املتزايد للمواد واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة االنرتنت، 

 والتغيريات يف حمتوى املقرر بناء على نتائج البحوث العلمية اجلديدة يف اجملال(:

 

 تقديم أمثلة وجتارب عملية  حول أهم القضايا املعاصرة يف جمال التعلم والتعليم. - 

 االطالع على مواقع االنرتنت ذات العالقة باملوضوع.- 

 استخدام طريقة التعلم املبين على الطالب يف تدريس املقرر.- 



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

212 
 

دليل الذي ج ( وصف المقرر: )مالحظة: وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للنشرة أو ال

 سيرفق(

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع

 2 1 أهم القضايا المعاصرة في مجال التعلم والتعليم

لمحة سريعة  ومراجعة ناقدة الهم نظريات 

 التعلم

4 4 

 8 4 المفاهيم الحديثة في مجاالت التعليم والتعلم

والبيئية وتأثيرها على التعلم المستجدات الثقافية 

 والتعليم

2 4 

في ظل المستجدات الثقافية  الدافعية للتعلم

 والبيئية

1 2 

 4 2 قضايا معاصرة مختلفة حول التعلم الصفي

 

 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:  – 2

العملي / الميداني / التدريب  الدروس الخاصة  المحاضرة

وني أو االمتياز لطلبة التعا

 التخصصات الصحية

 أخرى

15   2 

 

دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  يف األسبوع ) املطلوب هنا املعدل  – 3

 املتوقع للفصل الدراسي  وليس املتطلبات احملددة يف كل أسبوع(:
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 تطوير نتائج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم – 4

 ال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح :    لكل جم

 ات  اليت صمم املقرر من أجل تطويرها:لمعرفة أو املهارلملخص موجز    -      

  ات:وصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو املهار - 

 :نتائج التعلم يف اجملال املعين طرق تقييم الطالب املستخدمة يف املقرر لتقييم -       

 

 املاااااااااااعاارفاااة  –أ 

 صف املعرفة اليت سيتم اكتسابها يف املقرر:

من املتوقع أن يعرف الطالب عند االنتهاء من دراسة املقرر كيف بدأ البحث وكيف تطور           

معرفة الطالب بنقاط البحث العلمي يف جمال التعلم وما هي نظرياته الرئيسة. وكذلك تنمية 

الضعف والقوة يف النظريات املعاصرة للتعلم والتعليم، وقدرة هذه النظريات على التصدي 

للمستجدات الثقافية والبيئية. كذلك تنمية معرفة الطالب بأهم القضايا املعاصرة يف جمال 

ى الطالب. ويتضمن التعلم والتعليم، وتاثري املستجدات الثقافية والبيئية على مستوى الدافعية لد

 ذلك التمكن من معرفة التالي واتقان املهارات املطلوبة:

 اتهونظري التعلم وأنواعه مفهوم 

 التمكن من نقد نظريات التعلم وحتديد مواطن القوة والضعف يف كل منها 

 الوعي بالقضايا املعاصرة يف جمال التعلم والتعليم 

 جماالت التعلم والتعليم معرفة تأثري املستجدات الثقافية والبيئية على 

  المفاهيم الحديثة في مجاالت التعليم والتعلممعرفة 

  الدافعية للتعلمعلى  المستجدات الثقافية والبيئيةمعرفة تأثير 

 القدرة على إجراء البحوث التطبيقية والنظرية اليت تعاجل قضايا التعلم والتعليم 

  

(iiاملطلوب است )خدامها لتطوير تلك املعرفة( اسرتاتيجيات التعليم )التدريس 

 احملاضرة -    
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 جمموعات العمل واملناقشات الصفية-          

 الواجبات-          

 -      البحوث التطبيقية    -          

 (iiiطرق تقييم املعرفة املكتسبة ) 

 االختبارات التحصيلية -        

 املناقشات الصفية- 

 البحوث والواجبات- 

 

 رات املعرفية )اإلدراكية(املها –ب 

 املهارات املعرفية املطلوب تطويرها: - 1

  املختلفة التعلم وأنواعه ماهيمفالقدرة على التمييز بي 

 التمكن من نقد نظريات التعلم وحتديد مواطن القوة والضعف يف كل منها 

  أهم القضايا املعاصرة يف جمال التعلم والتعليم حتديدالقدرة على 

 لربط بني املستجدات الثقافية والبيئية وجماالت التعلم والتعليم املختلفةالقدرة على ا 

  الحديثة في مجاالت التعليم والتعلم القدرة على استخدام بعض التقنيات 

  الدافعية للتعلمو  المستجدات الثقافية والبيئيةالقدرة على الربط بين 

 قضايا التعلم والتعليمالقدرة على إجراء البحوث التطبيقية والنظرية اليت تعاجل  

 

 اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية: -2

 احملاضرة- 

 املناقشات الصفية وجمموعات العمل - 

 البحوث امليدانية - 



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

215 
 

 العروض التقدميية - 

 طرق تقييم املهارات املعرفية املكتسبة: –3

 االختبارات التحصيلية - 

 املناقشات الصفية- 

 الواجبات املنزلية- 

 البحوث امليدانية - 

تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل   - 5

 الدراسي

رقم 

 التقييم 

طبيعة مهمة التقييم  )مثال: مقالة، أو 

اختبار قصير، أو مشروع جماعي، أو 

 اختبار فصلي... الخ

األسبوع 

 المستحق

نسبة الدرجة 

ى درجة  إل

التقييم 

 النهائي

 %5 2 1واجب 1

 %5 4 2واجب 2

 %15 6 امتحان نصفي 3

 %11 9 بحث مشترك 4

 %21 12 بحث مفرد 5

 %45 15 امتحان نهائي 6

 

 الدعم المقدم للطلبةد( 

اإلجراءات أو الرتتيبات املعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة 

الذي  -الساعات املكتبية –ألكادميي للطالب احملتاج لذلك ) مع حتديد مقدار الوقت واإلرشاد ا

 يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس يف األسبوع(:
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 أسبوعياع ساعة 2

 

 ها ( مصادر التعلم 

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة املطلوبة:  

 (، دار الشروق للنشر والتوزيع2003نظريات التعلم، عماد الزغول، ) - 

()ترمجة يعقوب نشوان(، دار الفرقان للنشر 2004تفعيل التعليم، باربارا كالرك ) - 

 والتوزيع.

 

 املراجع األساسية:  – 2

()ترمجة مدارس الظهران 2001كيف نوظف أحباث الدماغ يف التعليم، إيريك جنسن ) 

 األهلية(، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع 

Learning and Instruction, Gredler, Margaret E. (Fourth Ed.) (2001), 

Merrill Prentice Hall 

 

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

 جملة كلية الرتبية، جامعة أم القرى - 

 جملة كلية الرتبية جامعة امللك سعود- 

 راتجملة كلية الرتبية جامعة اإلما- 

  

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

http://allpsych.com/  

http://allpsych.com/
http://allpsych.com/
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 وعمليات التحسني:  ز ( تقييم املقرر

 :اسرتاتيجيات احلصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم – 1

 تقييم املقرر من قبل الطالب - 
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 ة للتقويم واالعتماد األكاديميالهيئة الوطني

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 نصوص يف علم النفس العام باللغة اإلجنليزية   توصيف مقرر
 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية 

 

 الرتبية / قسم علم النفس الكلية/ القسم 

 

 أ ( حتديد املقرر واملعلومات العامة 

 نفس( 802)وص يف علم النفس العام باللغة اإلجنليزية  نصاسم املقرر و رقمه:     – 1

 

 ساعتان الساعات املعتمدة:   – 2

 

 دكتوراه  يف علم نفس التعلم الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها – 3

 

 اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس  املقرر:  – 4

 

 املستوى الثالث ه املقرر فيه: املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذ – 5
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 ال يوجد  املتطلبات املسبقة هلذه املقرر)إن وجدت(  – 6

 

 ال يوجد املتطلبات املصاحبة هلذه املقرر)إن وجدت(  – 7

 

 مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية  – 8

 

 ب ( األهداف  

 :ية للطلبة املسجلني يف هذا املقرروصف موجز لنتائج التعلم األساس – 1 

يهدف هذا المقرر إلى تطوير معرفة لدى الدارس بالمصطلحات األساسية في علم النفس )أجزاء 

كل كلمة وأساسها( والنطق الصحيح لهذه المصطلحات، وتمكينه من ترجمة نصوص باللغة 

 الطالب الترجمة بتصرف  في مختلف  مجاالت علم النفس إلى اللغة العربية. وتعليم اإلنجليزية

، في محاولة لتخليصه من الترجمة الحرفية.  كما يهدف المقرر إلى تعريف الطالب 

 بالمصطلحات والمفاهيم المستحدثة لتنمية  معرفته بمستجدات التخصص.

 

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

م املتزايد للمواد واملراجع اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة االنرتنت، )مثال: االستخدا

 والتغيريات يف حمتوى املقرر بناء على نتائج البحوث العلمية اجلديدة يف اجملال(:

 

استخدام الربامج الرتفيهية على أجهزة اهلاتف الذكية لزيادة احلصيلة اللغوية  - 

 زية يف جمال التخصص لدى الطالب.ملصطلحات اللغة اإلجنلي

تعويد الطالب على تصفح مواقع االنرتنت اليت تعنى باملوضوعات النفسية باللغة - 

 االجنليزية.
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 استخدام طريقة التعلم املبين على الطالب يف تدريس املقرر.- 

         

 

الذي  ج ( وصف المقرر: )مالحظة: وصف عام للنموذج الذي سيستخدم للنشرة أو الدليل

 سيرفق(

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 1

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 

 2 1 أساسيات في الترجمة

المصطلحات األساسية باللغة اإلنجليزية في علم 

 النفس العام.

4 8 

والكلمةة األصةلية  البادئةةتركيبات المصطلحات )

 والالحقة(.

2 4 

نفسةةةية باللغةةةة النطةةةق الصةةةحيح للمصةةةطلحات ال

 اإلنجليزية.

2 4 

 4 2 الفهم الجيد للنصوص اإلنجليزية

 8 4 ترجمة النصوص بتصرف 

 

 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصال في الفصل الدراسي(:  – 2

العملي / الميداني / التدريب  الدروس الخاصة  المحاضرة

التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

 

15 

   

2 
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 تطوير نتائج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم – 4

 لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح :    

 ات  اليت صمم املقرر من أجل تطويرها:لمعرفة أو املهارلملخص موجز    -      

 ات:ملهاروصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو ا - 

 :طرق تقييم الطالب املستخدمة يف املقرر لتقييم نتائج التعلم يف اجملال املعين -       

 

 املاااااااااااعاارفاااة  –أ 

(ii) :وصف املعرفة اليت سيتم اكتسابها يف املقرر 

 حصيلة معرفية جيدة باملصطلحات النفسية باللغة اإلجنليزية وكيفية استخدامها. -

، الكلمة البادئةتتكون منها مصطلحات اللغة اإلجنليزية ) معرفة األجزاء اليت -

 األصلية والالحقة(.

 معرفة النطق الصحيح للمصطلحات النفسية املختلفة -

 معرفة أساسيات  ترمجة النصوص -

 فهم النصوص النفسية باللغة اإلجنليزية -

 

(iiاملطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة )( اسرتاتيجيات التعليم )التدريس 

 احملاضرة -    

 جمموعات العمل واملناقشات الصفية -          

 الواجبات -          

 التدريب العملي داخل الصف  -          

 العروض التقدميية - 

(iiiطرق تقييم املعرفة املكتسبة ) 
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 االختبارات التحصيلية -        

 املناقشات الصفية- 

     البحوث والواجبات- 

 ت املعرفية )اإلدراكية(املهارا –ب 

 املهارات املعرفية املطلوب تطويرها: - 1

 .التمكن من وضع املصطلحات النفسية باللغة اإلجنليزية يف مجل صحيحة 

 .التمكن من ترمجة املصطلحات والنصوص النفسية ترمجة سليمة بتصرف 

 .التمكن من فهم النصوص النفسية فهماع صحيحا 

  

 تخدمة يف تطوير املهارات املعرفية:اسرتاتيجيات التعلم املس -2

 املناقشات الصفية وجمموعات العمل - 

 املهام العملية داخل الصف - 

 العروض التقدميية - 

 الواجبات املنزلية - 

 

 طرق تقييم املهارات املعرفية املكتسبة: –3

 االختبارات التحصيلية - 

 املناقشات الصفية- 

 الواجبات املنزلية- 

  قدمييةالعروض الت - 
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تحديد الجدول الزمني لمهام التقويم التي يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل   - 5

 الدراسي

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 2 1جبوا 1

 %5 4 2واجب 2

 %15 6 امتحان نصفي 3

 %11 9 1عرض تقديمي 4

 %21 12 2عرض تقديمي 5

 %45 15 امتحان نهائي 6
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 الدعم المقدم للطلبةد( 

اإلجراءات أو الرتتيبات املعمول بها لضمان تواجد أعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم املشورة 

الذي  -الساعات املكتبية –ج لذلك ) مع حتديد مقدار الوقت واإلرشاد األكادميي للطالب احملتا

 يتواجد فيه أعضاء هيئة التدريس يف األسبوع(:

    مكتبية أسبوعياع ساعة 2

 

 ها ( مصادر التعلم 

 

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة املطلوبة:  

 Psychology, Myers, David G. (Sixth Ed.) (2001), Worth 

Publishers  

 

 راجع األساسية: امل – 2

Merriam Webster Dictionary 

Cambridge Dictionary 

 

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

 American Psychologistجملة  - 

 Psychology Todayجملة - 

 Psychological Reviewجملة - 
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 مواقع االنرتنت ... اخل: و  ةاملواد االلكرتوني – 4

 :روابط تعليمية للمقرر

www.apa.org  

http://allpsych.com/  

webster.com/-http://www.merriam 

http://dictionary.cambridge.org/  

 

 وعمليات التحسني:  ز ( تقييم املقرر

 :اسرتاتيجيات احلصول على نتائج الطالب وفعالية التعليم – 1

 تقويم املقرر من قبل الطالب - 

 

  

http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
http://allpsych.com/
http://allpsych.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://www.merriam-webster.com/
http://dictionary.cambridge.org/
http://dictionary.cambridge.org/
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 عوديةالمملكة العربية الس
 

 

  

 نصوص يف التعلم باللغة اإلجنليزية توصيف مقرر

   جامعة أم القري  :املؤسسة

 كلية الرتبية/ قسم علم النفس : الكلية/القسم 

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 604نصوص يف التعلم باللغة اإلجنليزية اسم ورمز املقرر الدراسي:  .139

  2مدة: عدد الساعات املعت .140

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال .141

 )يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج(

 التعلم : تعلم  دكتوراه

د حممد معزوز قماري  , د  شادية  : اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي .142

 ل الت

 ال يوجد  :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .143

 :املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .144

 دروس يف اللغة اإلجنليزية  أو التوفل 

  :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .145

 

املبنى الرئيسي  :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية .147

 لكلية الرتبية .
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  :األهدافب( 

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

 

 أن يثرى املعجم اللغوي للطالب حبصيلة جيدة من املفردات اإلجنليزية . -

تكن أن يلم الطالب  بعدد كبري من املصطلحات اللغوية اخلاصة بعلم النفس التعلم اليت مل  -

 لديه سابق معرفة بها.

 أن يفهم الطالب الطريقة اليت يدار بها النقاش حول قضايا علم النفس التعلم  . -

 أن يفهم الطالب  طبيعة عدد من نظريات التعلم و التجارب  اخلاصة بالتعلم. -

 أن حيصل الطالب على مادة غنية يف عدد غري قليل من أبواب علم النفس التعلم. -

 

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  ية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني صف بإجياز أ-2

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

  الدراسة(.  

فة , حث الطالب على االنضمام لدورات اللغة اإلجنليزية اليت تقيمها مؤسسات تعليمية خمتل -

 خصوصًا أثناء العطلة السنوية الرئيسية. 

حثهم على التدريب على مساع اإلجنليزية من خالل أجهزة اإلعالم املسموعة , خصوصًا  -

 االستماع إىل نشرات األخبار , والربامج اليت تقدم باإلجنليزية املثالية . 

الرتبوي و بالتعلم  تشجيع الطالب على االطالع على الدوريات العلمية اخلاصة بعلم النفس -

 بصفة خاصة, و املشاركة الفاعلة يف احلوارات اليت جترى أثناء احملاضرات . 

مطالبتهم حبفظ بعض النصوص مما يساعدهم على النطق الصحيح , ويبعث يف نفوسهم  -

 على الفائدة املرجّوة من هذا املقرر . –من ثمَّ  –الثقة , واحلصول 
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)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 

 2 1 خصائص النمو املعريف

 2 1 علم النفس الرتبوي 

 2 1 األسس النفسية لعملية التعلم 

 2 1 روق الفردية الف -

 2 1 األول االختبار النصفي

 2 1 نظريات التعلم  

 2 1 النظرية السلوكية يف التعلم

 2 1 النظرية اجلشطلتية 

 2 1  االشرتاطيةالنظرية 

 2 1 االختبار النصفي الثاني

 2 1 النظرية املعرفية 

 2 1 نتائج أحباث التعلم 

 2 1 جتارب التعلم 

 2 1 صعوبات التعلم 

 2 1 الدافعية 

 
 االختبار النهائي 

1 2 
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   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 احملاضرة:

15 

 الدرس:  مادة

 نظري

عملي/ميداني/       املخترب

 تدرييب

 أخرى:

2 

 

أسبوعيًا. )ينبغي أن ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب -3

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

ساعات أسبوعية يف البيت للمذاكرة , واستيعاب املادة العلمية , وإجناز  3حيتاج الطالب إىل 

 الواجبات الفردية ) تدريبات تطبيقية ( .

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 

 لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي:  بّين

 

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . ح ح

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

o التي باإلنجليزية وبةالمكت العلمية في مجال علم النفس التعلم  النصوص قراءة من الطالب سيتمكن 

 . العام تخصصه تناسب

o ذلك من - بالريب - وسيستفيد ، اللغة والمزدوجة األحادية القواميس استخدام على الطالب سيدرك . 

o والتذوق الفهم حيث من اإلنجليزية النصوص مع التعامل في جيدة خبرة الطالب سينال 

  :رفاسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعا-2

 احملاضرة . -

 املناقشة . -
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 التدريب العملي . -

 اإلعداد املنـزلي . -

 انتقاء مناذج تطبيقية . -

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 املشاركة الفاعلة داخل قاعة الدرس . -

 األسئلة املباشرة . -

 احلوار . -

 االختبارات الدورية . -

  دراكية:املهارات اإل

  :د تنميتهااملرا دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 التمييز بين طرائف التعبير المستخدمة في اللغة اإلنجليزية وتلك الموجودة في اللغة العربية -

 القدرة على فهم النصوص اإلنجليزية  -

 تنمية حاسة تذوق األجناس األدبية المكتوبة باإلنجليزية  -

 تنمية قدرات الطالب في التعامل مع المصطلحات اللغوية واألدبية -

  :يجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهاراتاسرتات-2

 عرض نصوص إجنليزية يف علم نفس التعلم متنوعة والسعي إىل فهمها وتذوقها . -

 عرض أحباث  منشورة  يف التعلم باللغة  اإلجنليزية  مع دراستها و حتليلها. -

 عقد حوارات متنوعة بني الطالب داخل قاعة الدرس . -

  :لدى الطالب دراكيةاإلطرق تقويم املهارات -3

تكليف الطالب بقراءة  بعض النصوص املختارة يف علم النفس التعلم, و قراءتها قراءة   -

 صحيحة .

 مطالبته بإلقاء جانب من النصوص املتعلقة بالتعلم املقررة . -
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 مطالبته بتعريف عدد من املصطلحات اليت مّر عليها أثناء الدراسة . -

  :خرين و حتمل املسؤوليةج.  مهارات التعامل مع اآل

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

 تنمية مهارة القراءة أمام اآلخرين . -

 تنمية مهارة الرتمجة أمام اآلخرين  -

 تنمية مهارة التعليق على النصوص اخلاصة بالتعلم و نظرياته أمام اآلخرين . -

 

 التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:اسرتاتيجيات -2

 منتديات اإللقاء . -

 احلوارات املتعلقة مبسائل علم النفس التعلم . -

 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 المواقف العملية في التعليق و الترجمة الدقيقة للمصطلحات . -

 فة .االختبارات المختل -

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 القدرة على استخدام الربامج احلاسوبية يف جمال التخصص

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

على اإلفادة منها , وتطبيقها على النصوص اإلجنليزية  إتاحة برامج  تدريبية للطالب , وتدريبهم

 املختلفة  يف جمال التعلم .

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 االختبارات املتنوعة . -

 املالحظة واملتابعة . -

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :راد تنميتها ومستوى األداء املطلوباملالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1
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 ضبط مستوى الصوت ارتفاعًا واخنفاضًا عند قراءة النص.

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 دراسة اثر النص حمّل الدراسة على نربات القارئ , أو امللقي

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 شفوية حول مدى توافق نربات الطالب مع طبيعة النص اإلجنليزي الذي بني يديه . اختبارات -

 املالحظة . -

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %02 اخلامس الختبار الفصلي األولا 1

 %02 العاشر االختبار الفصلي الثاين 0

 %02 السادس عشر االختبار النهائي 5

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أهلذا الغرض يف كل الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس 

واإلرشاد األكادميي للطالب احملتاج  أعضاء هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصح وجود -

 لذلك .

 متابعة القسم ألساتذته . -

 إقامة ندوات لتعريف األساتذة مبثل هذه الواجبات . -

 ختصيص ساعات لإلرشاد يضمن التحفيز للقراءة باللغة اإلجنليزية. -
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 :در التعلمهـ . مصا

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 رمزي البعلبكي , معجم املصطلحات اللغوية .  -

 الرويلي , البازعي , معجم املصطلحات النقدية .  -

 :املراجع الرئيسة-2

 ال يوجد

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -3

 ال يوجد 

 :جع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخلاملرا-4

 املواقع اليت تعنى باألدب النفسي يف جمال علم نفس التعلم بصفة عامة.

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري -5

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

يزية اىل العربية وبالعكس فيما خيص الربامج اليت تعنى بالرتمجة من اإلجنل -

 النصوص اللغوية واألدبية .

 :و . املرافق الالزمة

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

 الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.  

 معمل لغوي. -

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 طاب جمهزة بوسائل العرض السمعي البصري  40قاعات تسع  أكثر من  -

 معمل لغوي. -
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 :مصادر احلاسب اآللي-2

 إتاحة االنرتنت للطالب بصورة أكرب لتساعدهم على إجناز حبوثهم . -

رفق قائمة أاصة, أذكرها, أو خ ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 أشرطة تعليمية . -

 أجهزة فيديو وتلفاز لعرض املواد التعليمية . -

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 نتائج االختبارات . -

 استبانة آراء الطالب . -

 ة أستاذ املقرراستبان  -

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 عرض نتائج عينة عشوائية من الطالب على حمكم خارجي . -

 .استبانة آراء اخلرجيني  -

 

 :عمليات تطوير التدريس -3

 برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريس . -

 س املقرر .توفري الوسائل اجلديدة املعينة على تدري -

 إجياد برامج مساعدة للطالب الضعفاء علميًا -

عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

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

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(
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سيق داخل القسم فيما بني أساتذة املقرر الواحد يشمل وضع عينة من األسئلة التن -

 تتم مقارنتها مع إجابات الطالب , وكذلك مع بعض األقسام املناظرة.

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

 للمقررات ومراجعة جزئياتها .عقد لقاءات سنوية ملناقشة سبل التطوير  -

 تشكيل جلان تتوىل مهمة تقديم مقرتحات للتطوير . -

 االستفادة من نظم اجلامعات املناظرة . -
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 قضايا يف علم النفس املعاصر   توصيف مقرر

   م القريجامعة أ  :املؤسسة

 كلية الرتبية/ قسم علم النفس : الكلية/القسم 

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

  600قضايا يف علم النفس املعاصر  اسم ورمز املقرر الدراسي: 

  2عدد الساعات املعتمدة:  .146

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال

 اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج( )يف حال وجود مقرر

 التعلم 

  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي

   :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي

 :املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(

 مدارس علم النفس

  :اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( املتطلبات

 

املبنى الرئيسي للكلية   :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية

 بالعابدية .
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  :األهدافب( 

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

 اليات يف قضيا تتعلق بعلم النفس يطرح  الطالب الفرضيات احملتملة حلل بعض اإلشك

 املعاصر . 

 .يعرض الطالب بعض القضايا النفسية يف ثقافته 

  .  يناقش الطالب قضيا فكرية تتعلق بعلم النفس املعاصر 

 قضيا تتعلق بعلم النفس املعاصر. الطالب يف  يبحث 

 بعض القضايا واملشكالت املرتبطة بعلم النفس احلديث يستعرض الطالب. 

 طالب قضيا تتعلق بعلم النفس املعاصر  .حيلل ال 

 .ينتقد الطالب قضيا تتعلق بعلم النفس املعاصر 

 يطبق أو يفعل الطالب  مفاهيم يف علم النفس املعاصر 

 .حيل الطالب بعض القضايا النفسية يف جمتمعة 

 

 

ملتزايد املقرر الدراسي . )مثل االستخدام ا صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

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

  الدراسة(.  

 ؛ من خالل مراجعة الكتب.القضايا والمشكالت المرتبطة بعلم النفس الحديث تدريب الطالب على تصنيف  -

ث في التربية وعلم النفس ،عالمية النظريات مشكالت البحك عرض بعض القضايا  تدريب الطالب على كيفية  -

من خالل  النفسية والخصوصية الثقافية ،التحيز في االختبارات النفسية ، الصراع بين المدارس المختلفة،

 .المراجع و الكتب و مواقع اإلنترنت

 .وضوعبالم على المراجع العربية واألجنبية " المترجمة " الحديثة ذات الصلة االطالعتشجيع الطالب على  -

في ظل النظريات التكاملية والتخصصية في علم النفس تزويد الطالب بنتائج الدراسات واألبحاث الحديثة   -

التنمية االجتماعية الذاتية والموضوعية في علم  مساهمته فيالنفس والدين ،علم النفس ومدى  المعاصر علم

 بصفة خاصة.و الجوانب المرضية   النفس في العالم العربي

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

 التعريفية أو الدليل (.  

 

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

ساعات عدد  قائمة املوضوعات
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 التدريس  األسابيع

 2 1 استعراض بعض القضايا واملشكالت املرتبطة بعلم النفس احلديث 

 2 1 مشكالت البحث يف الرتبية وعلم النفس 

 2 1 عاملية النظريات النفسية

 2 1 وعلم النفس اخلصوصية الثقافية

 2 1 التحيز يف االختبارات النفسية

 2 1 الصراع بني املدارس املختلفة

, مصداقية "االجتاه العام او املدرسة" يف ظل النظريات التكاملية 

 النفس والدين املعاصر علم والتخصصية يف علم النفس

1 2 

 2 1 فصلي اختبار

 2 1 التنمية االجتماعية الذاتية  مساهمته يفعلم النفس ومدى 

 2 1 موقع علم النفس من  العلوم البيولوجية و الطبية و باقي العلوم االجتماعية

 2 1 علم النفس و الدين 

 2 1 املوضوعية يف علم النفس يف العامل العرب

 2 1 لنفس بني سعة اجملال وضيق االستخدامعلم ا

 2 1 علم النفس بني القبول والرفض االجتماعي

 2 1 تقبل املرض النفسي

 2 1 النهائي االختبار

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2
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عملي/ميداني/       املخترب الدرس:  مادة احملاضرة:

 تدرييب

 خرى:أ

 ال يوجد دال يوج ال يوجد نظري 30

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

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

 .فرتات االختبارات الفصلية والنهائية إليهاأسبوعيا يضاف  ساعتان -

 

 نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم   تطوير-4

 

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . خ خ

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

الطالب من قضايا حتتاج اىل  ما يثريهى مرئيات أستاذ املقرر إضافة اىل املقرر عل يعتمد  حمتوى 

املناقشة والبحث بالعودة اىل االدبيات ذات العالقة. ويقرتح بصفة عامة استعراض بعض القضايا 

واملشكالت املرتبطة بعلم النفس احلديث ومنها: مشكالت البحث يف الرتبية وعلم النفس ,عاملية 

ة واخلصوصية الثقافية ,التحيز يف االختبارات النفسية , الصراع بني املدارس النظريات النفسي

املختلفة, مصداقية "االجتاه العام او املدرسة" يف ظل النظريات التكاملية والتخصصية يف علم 

التنمية االجتماعية الذاتية  مساهمته يفالنفس والدين ,علم النفس ومدى  املعاصر علمالنفس 

 علم النفس يف العامل العربي, علم النفس بني سعة اجملال وضيق االستخدام, علم واملوضوعية يف
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 النفس بني القبول والرفض االجتماعي ,تقبل املرض النفسي.....اخل

 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

       التقنية احلديثة. باستخداماحملاضرة 

      ح األسئلة.املناقشة واحلوار وطر  

       . التعلم التعاوني والتفاعلي مع الرتكيز على ورش العمل  

        .عرض الشفافيات املتنوعة  

      .عرض األفالم التعليمية إن وجدت  

 

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

      .املشاركة 

      .األحباث واملشاريع وأوراق العمل وامللخصات  

        ائي.االختبار النه 

 

  دراكية:املهارات اإل . د د

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

تنمية أساليب طرح إشكاليات فكرية لدى الطالب حول قضيا تتعلق بعلم النفس 

 المعاصر .

تنمية القدرة على طرح الفرضيات المحتملة لحل بعض اإلشكاليات لدى الطالب  في 

 قضيا تتعلق بعلم النفس المعاصر .

تنمية القدرة على المناقشة الفكرية في قضيا تتعلق بعلم النفس المعاصر لدى 

 الطالب  . 

 قضيا تتعلق بعلم النفس المعاصر. و مناقشة  تنمية القدرة على بحث 
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 .استعراض بعض القضايا والمشكالت المرتبطة بعلم النفس الحديث  

 اصر لدى الطالب  .تنمية التفكير التحليلي لقضيا تتعلق بعلم النفس المع

 تنمية التفكير   النقدي لدى الطالب  في قضيا تتعلق بعلم النفس المعاصر.

 تنمية قدرة الطالب  على تفعيل علم النفس في حل القضايا النفسية. 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 التهيئة.

 .احملاضرة -

 استخدام العروض التقدميية. -

 التعليم التعاوني. -

 األسئلة واملناقشات. -

 

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

, عمل الطالب اجلماعي التعاوني.وأفكارهالطالب  ةاملستوى الشفوي: مناقش -  

املستوى التحريري: االختبارات املرحلية والنهائية.  -  

العملية.  واألمثلة املستوى التطبيقي: الواجبات والتكليفات, النماذج -  

املالحظة: مالحظة أداء الطالب يف القاعة الدراسية. -  

 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 تنمية القدرة على العمل اجلماعي.  -

 تعاوني بني الطالب.تنمية مهارات العمل ال -

 تنمية مهارات التواصل االجيابية بني الطلبة. -

 تطبيق مبادئ العالقات اإلنسانية مع اآلخرين.  -
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 التعلم الذاتي. اتتنمية مهار  -

 الوقت.تنمية القدرة على إدارة   -

 

 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 العمل اجلماعي. -

 يب امليداني.التدر -

 العرض التوضيحي. -

 

 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 متابعة مدى تقيد الطالب بضوابط العمل ضمن مجموعات. -

 مراقبة مدى التزام الطالب بعمل المهام في الوقت المحدد. -

 قوانين الصفية.مالحظة مدى احترام الطالب لألنظمة وال -

 تكليف الطالب بمهام قيادية من خالل عملهم كمجموعات. -

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 ر .معاجلة قضايا علم النفس املعاص البيانات والنتائج يفاملعلومات وتطوير مهارات توظيف  -

 التواصل اجملتمعي من خالل املشاهدة واملشاركة يف مجعيات تربوية و نفسية.اكتساب مهارات  -

علم  اوالتواصل مع املواقع ذات الصلة بقضاي تشجيع الطالب على استخدام احلاسب اآللي -

 النفس.

العلوم  باملتخصصني يف جمال علم النفس وحتفيز الطالب على املشاركة يف املنتديات اخلاصة  -

 االجتماعية  إلثراء النقاش حول بعض القضايا املعاصرة يف علم النفس . 

 .بعض القضايا املعاصرة يف علم النفس تنمية مهارة إعداد خطط تربوية فردية ومجاعية إلثراء -

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 نفس املعاصر استعراض  بعض النماذج النظرية يف علم ال -
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 .احلياتيةالنماذج  -

 التواصل مع املواقع املهتمة بقضايا علم النفس. استخدام احلاسب اآللي يف -

 الزيارات امليدانية للجمعيات النفسية وطرح بعض القضايا املتعلقة بعلم النفس و الدين و الثقافة. -

 االعتماد على الكتب االلكرتونية يف هذا اجملال. -

 :يم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالبطرق تقو-3

.تواصل بكفاءة مع اجلهات واملواقع ذات الصلة تقييم مدى قدرة الطالب على -  

 تقويم حبث الطالب حول القضايا  املعاصرة يف علم النفس . -

 إجراء ورش عمل ملناقشة األحباث اليت قام بها الطالب. -

 :)إن وجدت( ةالنفسي هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 ال يوجد

 

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ال يوجد

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 ال يوجد

 

 :راسي. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الد5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

1 
 االختبار الفصلي

األسبوع 
 الثامن

31 % 
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2 
 إعداد بحث في قضايا تتعلق بعلم النفس المعاصر

األسبوع 
 الرابع عشر

11 % 

3 
 االنتظام بالحضور

وال ط
الفصل 
 الدراسي

11 % 

4 
 االختبار النهائي

األسبوع 
السادس 

 عشر
51 % 

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 ساعات املكتبية. 7احلوار واملناقشات خالل من خالل  -

 من خالل الرد على استفسارات الطالب اليت ترد عرب الربيد االلكرتوني. -

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 ال يوجد

 :املراجع الرئيسة-2

 ال يوجد

 ( )أرفق قائمة بها( الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل-3

 جامعة  قنا  دراسات معاصرة  علم النفس املعريف  عبد املنعم  أمحد  الدردير  

 جامعة  طيبة   حممد ثاني د. حسن   علم النفس اإلسالمي 

 

 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4
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ran.com/n.htmhttp://nfsia.jee 

. اختبارات يف الصحة النفسية. مواضيع خمتارة يف الصحة اإللكرتونية. الكتب النفسيةعيادة الصحة 

 .النفسية. عيادة الصحة مواقع. مناذج من أسئلة زوار املوقع. دليل النفسية

http://www.hnafs.com.html 

1. www.exhauss-ibnkhaldoun.com.tn/module/ 

اكادميية علم النفس. زيارة املوقع  مواقع(. القسم : Zاىل  Aعرض على الشكل التالي : االسم )ي املواقع

إىل جملة  2003سنة  ...أكثر زيارة  Current psychology letters علم النفس املعاصررسائل 

 Behaviorالسلوك و اجملتمع  قضايا ...تهتم بنشر الدراسات املتعلقة بعلم النفس التجرييب .  إلكرتونية

and Social Issues إخل ... 

 

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري /اللوائح -5

 :التنظيمية الفنية

 :و . املرافق الالزمة

ربات )أي: عدد املقاعد داخل الفصول بّين متطلبات  املقرر الدراسي  مبا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملخت

 الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.  

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 ( طالب كحد أقصى.30توفري قاعات دراسية مناسبة تستوعب طالب الشعبة مبا ال يزيد عن ) -

 توفري سبورة ذكية بكل قاعة. -

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 توفري حاسب آلي بكل قاعة دراسية. -

 توفري أجهزة عرض )داتا شو( يف مجيع قاعات الدراسة. -

 :رفق قائمة بها(أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

http://nfsia.jeeran.com/n.htm
http://nfsia.jeeran.com/n.htm
http://www.hnafs.com.html/
http://www.hnafs.com.html/
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 لنفس. لعرض بعض األفالم اليت تعرض قضايا حول علم ا  سينمائيقاعة عرض  -

 أشرطة متخصصة    -

 أسطوانات  مدجمة .  -

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 من خالل استبيان تقييم املقرر الذي يطبق على الطالب .  -

 اركة الفردية واجلماعية.املالحظة املستمرة ألداء الطالب أثناء املش -

 من خالل احلوارات واملناقشات املتعلقة باملقرر اليت تدور أثناء احملاضرات. -

 من خالل طرح األسئلة واالستفسارات حول موضوع احملاضرة واحملاضرات السابقة. -

 من خالل االختبارات الفصلية والنهائية. -

 :قبل املدرس أو القسم اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من -2

 من خالل طرح األسئلة حول موضوع احملاضرات السابقة للمقرر. -

 استطالع آراء الطالب حول مدى فهمهم للمقرر. -

 استطالع آراء الطالب حول مدى استفادتهم من املقرر يف احلياة العملية. -

ر حول الطرق واألساليب املتبعة يف استطالع آراء أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس نفس املقر -

 تدريس املقرر.

 :عمليات تطوير التدريس -3

 تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة. -

 توجيه الطالب إىل البحث الذاتي عن املعلومة. -

 تفعيل التقنيات احلديثة يف عملية التدريس. -
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 تنويع أساليب التدريس. -

 ة التدريس لتنمية مهاراتهم التدريسية.إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئ -

 تشجيع نقل وتبادل خربات التدريس الفعال بني أعضاء هيئة التدريس. -

عمال الطلبة بواسطة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

نة من الواجبات مع طاقم تدريس من مدرسني  مستقلني, والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عي

 :مؤسسة أخرى(

 مقارنة نتائج الطالب باملقرر بنتائجهم يف املقررات األخرى بالقسم . -

 يتم تبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات الشهرية بني أعضاء هيئة التدريس بالقسم. -

 :رر الدراسي والتخطيط لتطويرهاصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املق-5

تكوين جلنة من أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون بتدريس املقرر ملراجعة املقرر بصفة دورية وإجراء  -

 التعديالت الالزمة عليه كل ثالث سنوات يف ضوء نتائج الدراسات العاملية احلديثة فيما يتعلق بهذا املنهج.

قضايا علم النفس  بصفة عامة؛ ودراسة و عرض ل والتطّور املهين يف مواكبة التطورات يف طبيعة العم -

 القضايا احلديثة بصفة خاصة.

علم النفس املعاصرة, وطرق مجع املعلومات والتطبيق امليداني االستجابة للتغريات العاملية يف مفاهيم  -

 الكمي و الكيفي  و خاصة اجلوانب الكيفية اليت ال تزال  مهملة.

 رر مبعايري اجلودة.ربط املق -
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 القياس وأساليب نظريات توصيف مقرر

 جامعة أم القرى :املؤسسة

 كلية الرتبية /قسم علم النفس: الكلية/القسم 

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 (625)القياس وأساليب النظريات:  الذكاء ز املقرر الدراسي:اسم ورم .148

 ساعتان معتمدتان عدد الساعات املعتمدة:  .149

/ النفس علم يف الدكتوراه برنامجي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال .150

 تعلم

151.  

   :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي .152

153.  

مرحلة –املستوى الثاني   :ألكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسيالسنة أو املستوى ا .154

 الدكتوراه

 : ال يوجداملتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .155

 ال يوجد :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .157

 هركلية الرتبية بالزا  :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية

 

  :األهدافب( 

 أن يكون الطالب قادرًا على :-1

 بالتحصيل وعالقته وتطوره الذكاء مفهوم على التعرف . 

 منها كل به جاءت ما ونقد وحتليل املختلفة الذكاء نظريات مناقشة. 
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 نتائجها وتفسري الذكاء اختبارات تطبيق. 

 

دراسي . )مثل االستخدام املتزايد املقرر ال صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

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

  الدراسة(.  

  , إجراء حتديث على حمتوى املقرر بإضافة نظرية عادات العقل لكوستا وكاليك

 لينون وكاتيل.–واختباري أوتيس 

)مالحظة: ينبغي إرفاق توصيف عام يف االستمارة املستخدمة يف النشرة اسي توصيف املقرر الدرج( 

 التعريفية أو الدليل (.  

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 2 1 مقدمة عامة حول مفهوم الذكاء وتطوره وعالقته بالتحصيل

 2 1 نظرية معاجلة املعلومات

 2 1 نظرية ثريستون

 2 1 نظرية جيلفورد

 2 1 نظرية جاردنر

 2 1 نظرية سترينربغ

 2 1 نظرية كوستا و كاليك 

 2 1 اختبار بينيه

 2 1 اختبار وكسلر) أطفال  وراشدين(

 2 1 اختبار رسم الرجل واختبار كاتيل

 2 1 مصفوفات رافن

 2 1 مقياس جاردنر
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   الي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: مكونات املقرر الدراسي )إمج-2

عملي/ميداني/       املخترب الدرس:  مادة احملاضرة:

 تدرييب

 أخرى:

 2 - ـــــ ـــــ         15

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

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

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

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

 تطوير تلك املعارف أو املهارات. يف  املقرر الدراسي بغية  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . ذ ذ

 :اكتسابها توصيف للمعارف املراد-1

 .مفهوم الذكاء ) قدميًا وحديثًا( وتطوره وعالقته بالتحصيل 

 .نظريات الذكاء )قدميًا وحديثًا( وحتليلها ونقدها 

 التعرف على اختبارات الذكاء املختلفة. 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 . التعليم باملنظمات املتقدمة 

 .التعليم بطرح األسئلة 

 .)التدريس بالتفكري ) القبعات السبع 

 اسرتاتيجية حل املشكلة. 

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 .املناقشات الصفية 

 .الواجبات الفردية واجلماعية 
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 .العروض الصفية للنظريات 

 ( 50االختبارات.)من األسئلة من نوع حل املشكالت% 

  دراكية:املهارات اإل . ر ر

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 .مهارة تطبيق اختبار الذكاء على عينة من الطلبة/ األطفال 

 .مهارة حتليل نظريات الذكاء وتقييمها وفق معايري حمددة 

 .مهارة كتابة التقارير العلمية 

 مهارة تنمية اجلانب البيئي للذكاء 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 العصف الذهين. 

 .التدريس حبل املشكالت 

 .احلوار وطرح األسئلة 

  .التعلم ذي املعنى 

 . عرض عملي لكيفية استخدام اختبارات الذكاء 

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 .املناقشات الصفية 

 .كتابة التقارير العلمية حول تطبيق اختبارات الذكاء ومناقشة النتائج املتحصل عليها 

  الصفية.العروض 

 .)االختبارات)مع الرتكيز على أسئلة حل املشكالت 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 .تبادل اآلراء بعيدًا عن االنفعال 

 .التواصل مع اآلخرين بفاعلية ووضوح 

 ؤولية الفردية واالعتماد على الذات .حتمل املس 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 .املناقشة واحلوار 

 .التعليم التعاوني 

 .اختاذ القرار 

 .لعب األدوار 

 .دراسة احلالة 
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 .التعلم الفردي بالرجوع إىل املكتبة واستخدام االنرتنت 

 :خرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالبطرق تقويم مهارات التعامل مع اآل-3

 .املناقشات الصفية 

 .العروض اجلماعية والفردية 

 .الواجبات الفردية واجلماعية 

 مالحظة السلوك. 

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 وي )شفوي وكتابي(.مهارة التواصل اللغ 

 .مهارة استخدام اإلحصائيات الوصفية لتحليل نتائج اختبارات الذكاء املتحصل عليها 

 .مهارات احلوار الفعال 

 .مهارات التعامل مع احلاسوب واالنرتنت 

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 .املناقشة واحلوار 

  العروض الصفية باستخدامpower point ومقاطع الفيديو ذات العالقة. 

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 .املناقشات الصفية 

  مستوى العروض الصفية من حيث )استخدام التقنيات والقدرة على حتليل نتائج الطلبة على

 اختبارات الذكاء(.

 روض الشفوية والكتابية.تقييم مستوى استخدام مهارات التواصل اللغوي يف الع 

 

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 : ال يوجداملراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 : ال يوجداسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ال يوجد :لدى الطالب احلركية النفسيةطرق تقويم املهارات -3

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي4

من  هنسبتاألسبوع , مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

التقويم 
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 النهائي احملدد له اختبار نهائي...اخل(

1 
 املناقشة واحلوار وااللتزام مبعايري السلوك الصفي املرغوب

طوال 

 الفصل
10% 

 power point 5-10 20%نظرية ذكاء عن طريق عرض  2

 %20 14-11 تطبيق أحد مقاييس الذكاء وعرضه  وكتابة تقرير حوله 3

 %50 15 االختبار النهائي) اختيار من متعدد ومقالي قصري( 4

 %100 اجملموع                                     

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 والربيد اجلوال طريق وعن,  املكتبية الساعات خالل الطالبات استفسارات عن اإلجابة 

 . االلكرتوني

 اإلحصائية االستشارات تقديم. 

 :. مصادر التعلمهـ 

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 النهضة دار: القاهرة,  ومقاييسه الذكاء( 1996) احلميد عبد, جابر. 

 اجليوسي بالل حممد ترمجة, املتعددة الذكاءات نظريات:  العقل اطر( 2004) هاورد ,جاردنر ,

 .اخلليج لدول الرتبية مكتب: الرياض

 العربي الفكر دار: القاهرة,  5ط, الذكاء( 2000) فؤاد,  السيد. 

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -2

  ( مبادرة الذكاءات املتعددة وجمتمع التعلم الذكي, القاهرة: دار العلوم للنشر 2008حسني , حممد )

 والتوزيع.
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 (استكشاف ع2000كوستا ,أرثر , وبيتا كاليك ) األهلية, الدمامادات العقل , ترمجة مدارس الظهران :

 دار الكتاب الرتبوي.

 : ال يوجداملراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-3

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

 :التنظيمية الفنية

 ة يف جمال الذكاء / القدرات العقلية املعرفيةالربامج التعليمي 

 :و . املرافق الالزمة

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

 الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.  

 :املختربات,...اخل()قاعات احملاضرات,  بانيامل-1

 طالبات( 10) سعة متحركة مبقاعد اجتماعات قاعة 

 :مصادر احلاسب اآللي-2

  نقطة اتصال –شاشة عرض بيانات احلاسوب ) داتاشو( –جهاز كمبيوتر

 السبورة الذكية.– باإلنرتنت

:ال ها(رفق قائمة بأخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 يوجد

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 .مناقشة الطالبات حول ما ورد يف املقرر 

 .مستوى التطبيقات العملية الختبارات الذكاء على عينة من الطلبة 

 تدريسي.نتائج استبانة تقويم األداء ال 

 .نتائج االختبار النهائي 

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 .تقرير رئيس القسم حول أداء عضو هيئة التدريس 

 .حلقة نقاش مع الزميالت اللواتي درسن املقرر سابقًا 
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 :عمليات تطوير التدريس -3

 والتقويم التدريس اتاسرتاتيجي حول عمل وورش بدورات االلتحاق. 

 احلديثة الذكاء اختبارات حول بدورات االلتحاق. 

عمال الطلبة بواسطة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

مدرسني  مستقلني, والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من 

 :سة أخرى(مؤس

 .مقارنة أداء الطالبات مبثيالتهن يف جامعة الريموك /األردن 

  توحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس يف جامعة الريموك ومقارنة الدرجات

 النهائية املمنوحة للطالبات.

 :خطيط لتطويرهاصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والت-5

 .تقييم عام للمقرر 

 . حتليل نتائج استبانة األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف  
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 سيكولوجية الدوافع توصيف مقرر

 جامعة أم القرى:املؤسسة

 الرتبية / قسم علم النفسكلية : الكلية/القسم 

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 (632سيكولوجية الدوافع ) اسم ورمز املقرر الدراسي: .156

 ساعتان معتمدتان عدد الساعات املعتمدة:  .158

يف علم  الدكتوراهبرنامج ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال .159

 النفس/تعلم

 أ.د.شادية أمحد التل  :هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسياسم عضو  .170

مرحلة  –املستوى الثاني   :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .171

 الدكتوراه

 : ال يوجداملتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .172

 ال يوجد :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .173

كلية الرتبية   :تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية موقع .174

 بالزاهر

  :األهدافب( 

 أن يكون الطالب قادرًا على :-1

 التعرف على مفهوم الدوافع وأنواعها وعالقتها بالسلوك واالجناز 

 .مناقشة نظريات الدوافع املختلفة وحتليل ونقد ما جاءت به كل منها 

 نظريات الدوافع يف الغرفة الصفية تطبيق 
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 املقرر الدراسي .  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

 ."إجراء حتديث على حمتوى املقرر بإضافة "النظريات االنسانية يف الدافعية 

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

 التعريفية أو الدليل (.  

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

مقدمة عامة حول الدوافع : مفهومها وأهميتها وأنواعها واملفاهيم ذات 

 العالقة
1 2 

 2 1 النظريات البيولوجية

 4 2 نظريات التحليل النفسي

 4 2 النظريات السلوكية

 4 2 النظريات املعرفية

 4 2 النظريات السلوكية االجتماعية املعرفية

 2 1 النظريات االنسانية 

 2 1 عالقة الدوافع بالسلوك واالجناز 

 4 2 تطبيقات تربوية / إجراءات الستثارة دافعية املتعلم

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 احملاضرة:

15 

 الدرس:  مادة

        - 

 املخترب

        - 

عملي/ميداني/      

 تدرييب

- 

 أخرى:

 ساعتا اختبار

 

 ساعتان ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. -3
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 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 تعلم املبينة أدناه ما يلي: بّين لكل من جماالت ال

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . ز ز

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

  .مفهوم الدوافع وعالقتها بالسلوك واالجناز 

  .نظريات الدوافع وحتليلها ونقدها 

  :يات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارفاسرتاتيج-2

  .التعليم باملنظمات املتقدمة 

 .التعليم بالعصف الذهين 

 .)التدريس بالتفكري ) القبعات السبع 

 اسرتاتيجية حل املشكالت      . 

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 .املناقشات الصفية 

 .الواجبات الفردية واجلماعية 

 يات.العروض الصفية للنظر 

 ( 50االختبارات)من األسئلة من نوع حل املشكالت%. 

  دراكية:املهارات اإل

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 .مهارة استثارة دافعية املتعلم 

 .مهارة حتليل نظريات الدوافع وتقييمها وفق معايري حمددة 

  .مهارة كتابة التقارير العلمية 

  :املستخدمة لتنمية تلك املهارات اسرتاتيجيات التدريس-2

 .العصف الذهين 

 .التدريس حبل املشكالت 
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 .احلوار وطرح األسئلة 

 عرض عملي لكيفية استثارة دافعية الطلبة. 

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 .املناقشات الصفية 

   .كتابة  البحوث العلمية حول تطبيق نظريات الدافعية يف الصف 

 ض الصفية.العرو 

 .)االختبارات)مع الرتكيز على أسئلة حل املشكالت 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 .تبادل اآلراء بعيدًا عن االنفعال 

 .التواصل مع اآلخرين بفاعلية ووضوح 

 سؤولية الفردية واالعتماد على الذاتحتمل امل. 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 .احلوار واملناقشة 

 .اختاذ القرار 

 .لعب األدوار 

  .دراسة احلالة 

 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

  المناقشات الصفية 

 اجلماعية والفردية. العروض 

 .الواجبات الفردية واجلماعية 

 مالحظة السلوك. 

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 .)مهارة التواصل اللغوي )شفوي وكتابي 

 .مهارات احلوار الفعال 

 النرتنت.مهارات التعامل مع احلاسوب وا 

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2
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  .احلوار واملناقشة 

  العروض الصفية باستخدامpower point  ومقاطع الفيديو ذات العالقة. 

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 .املناقشات الصفية 

 ( تقييم مستوى العروض الصفية من حيث .)استخدام التقنيات 

 تقييم مستوى استخدام مهارات التواصل اللغوي يف العروض الشفوية والكتابية. 

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 : ال يوجداملراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 : ال يوجداملهاراتاسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك -2

 : ال يوجدلدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي4

 مهمة التقويم  التقويم

 , مشروع مجاعي, اختبار نهائي...اخل(ر)كتابة مقال, اختبا

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %10 طوال الفصل واحلوار وااللتزام مبعايري السلوك الصفي املرغوباملناقشة  1

 power point 5-10 25%عرض إحدى نظريات الدوافع عن طريق  2

تطبيق إحدى نظريات الدافعية يف جمال استثارة دافعية  3

 الطلبة 
11-14 

25% 

 %40 15 االختبار النهائي) اختيار من متعدد ومقالي قصري( 4

 %100 اجملموع

 :د. الدعم الطالبي

  اإلجابة عن استفسارات الطالبات خالل الساعات املكتبية , وعن طريق اجلوال والربيد

 االلكرتوني .

 تقديم االستشارات النفسية والبحثية. 
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 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 ( سيكولوجية الدافعية واالنفعاالت ,عمان : 2009بنى يونس ,حممد) دار

 املسرية.  

 ( الدوافع 1986فهمي ,مصطفى )مشس : دار مصر  النفسية, عني

 للطباعة.

 

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -2

 ( الدافعية واالجناز األكادميي واملهين وتقوميه , 2000الشرقاوي , أنور )

 و املصرية.القاهرة : مكتبة االجنل

 ( علم النفس الرتبوي :النظرية والتطبيق ,عمان : دار 2007عتوم ,عدنان وزمالؤه )

 املسرية.

 ( دافعية االجناز وقياسها ,القاهرة : 1996قشقوش , إبراهيم وطلعت منصور  )

 املطبعة الفنية احلديثة

    : ال يوجد املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-3

عليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري مواد ت-4

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

 الربامج التعليمية يف جمال الدافعية 

 :و . املرافق الالزمة

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

 فصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.  ال

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 ( طالبات10قاعة اجتماعات مبقاعد متحركة سعة ) 

 :مصادر احلاسب اآللي-2
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  باإلنرتنتنقطة اتصال –شاشة عرض بيانات احلاسوب ) داتاشو( –جهاز كمبيوتر  

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 يوجد:ال بها(

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 املقرر يف ورد ما حول الطالبات مناقشة. 

 لنظريات الدافعية يف التعلم واالجناز العملية طبيقاتالت مستوى. 

 التدريسي األداء تقويم استبانة نتائج. 

 النهائي االختبار نتائج. 

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 التدريس هيئة عضو أداء حول القسم رئيس تقرير. 

 سابقًا املقرر ندرس اللواتي الزميالت مع نقاش حلقة. 

 :عمليات تطوير التدريس -3

 .االلتحاق بدورات وورش عمل حول اسرتاتيجيات التدريس الفعال والتقويم 

 االلتحاق بدورات حول إجراء استثارة دافعية الطلبة. 

 

 :عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب -4

 / األردن.مقارنة أداء الطالبات مبثيالتهن يف جامعة الريموك 

  توحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس يف جامعة الريموك ومقارنة

 الدرجات النهائية املمنوحة للطالبات.

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

 .تقييم عام للمقرر 

 التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف حتليل نتائج استبانة األداء .  
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 سيكولوجية الفروق الفردية توصيف مقرر

 جامعة أم القرى:املؤسسة

 كلية الرتبية / قسم علم النفس: الكلية/القسم 

 :علومات عامة عنه التعريف باملقرر الدراسي ومأ(

 (624سيكولوجية الفروق الفردية ) اسم ورمز املقرر الدراسي: .175

 ساعتان معتمدتان عدد الساعات املعتمدة:  .177

برنامج الدكتوراه يف علم ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال .176

 النفس/تعلم

 ادية أمحد التلأ.د.ش  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي .178

مرحلة  –املستوى الثالث   :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .179

 الدكتوراه

 (702: مقرر )املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .160

 ال يوجد :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .161

كلية الرتبية   :للمؤسسة التعليميةموقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس  .162

 بالزاهر

  :األهدافب( 

 أن يكون الطالب قادرًا على : -1

 .التعرف على ماهية الفروق الفردية وأهميتها وطرق دراستها 

 .مناقشة الفروق الفردية بني اجلنسني ويف الشخصية ويف األساليب املعرفية 

 يس وتقويم األداء ورعاية الفئات التطبيق الرتبوي للفروق الفردية يف جماالت التدر
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 اخلاصة.

 .التعرف على أدوار املعلم يف العامل املعاصر 

 املقرر الدراسي .  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

 .إضافة وحدة تتعلق بـ "الفروق الفردية بني  اجلنسني" إىل املقرر 

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

 التعريفية أو الدليل (.  

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 4 2 مقدمة عامة تشمل ماهية الفروق الفردية وأهميتها وطرق دراستها

 2 1 العوامل املؤثرة يف الفروق الفردية

 7 3 الفردية يف الشخصية وقياسها الفروق

 7 3 الفروق الفردية يف اجملال املعريف العقلي وقياسها

 2 1 الفروق الفردية بني اجلنسني

التطبيقات الرتبوية للفروق الفردية يف التدريس وتقويم األداء والتوجيه 

 املهين ويف جمال الفئات اخلاصة

4 8 

 

   د ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عد-2

 احملاضرة:

15 

 الدرس:  مادة

        - 

 املخترب

        - 

عملي/ميداني/      

 تدرييب

 

 أخرى:

 ساعتا اختبار

 

 ساعتان ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. -3
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 االت التعلم  تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جم-4

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . س س

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 رق دراستها والعوامل املؤثرة فيها.ماهية الفروق الفردية وأنواعها وأهميتها وخصائصها وط 

 .)..الفروق الفردية يف اجملال العقلي املعريف ) الذكاء واألساليب املعرفية 

 .)..الفروق الفردية يف الشخصية ) عدوان / اعتمادية / تكيف عاطفي 

  / التطبيقات الرتبوية يف جمال : توزيع الطلبة يف الصفوف / مناذج التدريس / تقويم األداء

 ئات اخلاصة ورعايتهم.الف

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 .العصف الذهين 

 .التعليم باملنظمات املتقدمة واخلرائط املفاهيمية 

 .احلوار وطرح األسئلة 

 .التدريس حبل املشكالت       

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 .املناقشات الصفية 

 ماعية.الواجبات الفردية واجل 

  .مستوى العروض الصفية 

 ( 70االختبارات)منها من نوع حل املشكالت%. 

  دراكية:املهارات اإل . ش ش

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 .مهارة التطبيق الرتبوي للفروق الفردية يف التدريس والتقويم ورعاية الفئات اخلاصة 
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 ساليب املعرفية على عينة من األفراد , مهارة تطبيق اختبارات الذكاء والشخصية واأل

 وحتليل النتائج املتحصل عليها.

 .مهارة كتابة البحوث العلمية والتقارير 

  .مهارة حل املشكالت 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 .العصف الذهين 

 .التدريس حبل املشكالت إبداعيًا 

 .احلوار وطرح األسئلة 

 ملي الختبارات الذكاء والشخصية واألساليب املعرفيةالعرض الع. 

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 .العروض الصفية للطالبات 

  .كتابة  البحوث العلمية والتقارير حول نتائج تطبيق االختبارات املذكورة 

 .املناقشات الصفية 

 ( 50االختبارات)من األسئلة من نوع حل املشكالت %. 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

  االعتماد على الذات يف تطبيق اختبارات الذكاء وكتابة البحوث والتقارير حول

 نتائجها. 

 بيق الرتبوي للفروق الفردية. يف العمل بفاعلية يف جمموعات تعاونية إلجناز مهمة التط

 اجملاالت املختلفة ) تدريس / تقويم / توزيع الطلبة يف الصفوف ...اخل(.

  .حتمل مسؤولية التعلم الذاتي واجلماعي فيما يتعلق باألعمال الفردية واجلماعية 

 .التعامل مبسؤولية أخالقية مع الزميالت يف الصف كما أعضاء هيئة التدريس 

 ات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:اسرتاتيجي-2

 .تنفيذ مشاريع حبثية مجاعية 

 . دراسة احلالة 

 .)..لعب الدور يف القضايا اجلدلية )مثال : دمج / فصل املبدعني عن الطلبة العاديني 

 .واجبات فردية تقتضي االستخدام الواسع للمكتبة وشبكة االنرتنت 

 

 :اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب طرق تقويم مهارات التعامل مع-3
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   .املشاريع والواجبات الفردية واجلماعية 

 .العروض الصفية  لوحدات املقرر 

 مالحظة السلوك. 

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 لغوي )شفوي / كتابي ( واحلوار الفعال. مهارة التواصل ال 

  مهارات استخدام اإلحصائيات الوصفية لوصف وحتليل نتائج اختبارات الذكاء. والشخصية

 واألساليب املعرفية .

 .مهارة تقديم العروض الصفية باستخدام خمتلف تقنيات املعلومات واالتصاالت 

 :راتاسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املها-2

  .المناقشة والحوار 

 .العروض الصفية باستخدام التقنيات الحديثة 

 .تعلم ذاتي لمهارات اإلحصاء الوصفي الضرورية لتحليل نتائج االختبارات 

 .دراسة الحالة 

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 بفاعلية (. مستوى العروض الصفية )من حيث استخدام التقنيات احلديثة 

  .) مستوى التواصل اللغوي )الشفوي والكتابي 

 املناقشات الصفية. 

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 : ال يوجداملراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 : ال يوجداسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 : ال يوجدلدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي4

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %10 طوال الفصل ايري السلوك الصفي املرغوب املناقشة  الصفية وااللتزام مبع 1

 %20 10-5 عرض إحدى وحدات املقرر باستخدام التقنيات احلديثة 2
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 %15 6 االختبار األول ) اختيار من متعدد و مقالي قصري( 3

التطبيق الرتبوي للفروق الفردية يف أحد جماالت املقرر  4

 وكتابة تقرير 

12-14 15% 

 %40 15 ) اختيار من متعدد ومقالي قصري(االختبار النهائي 5

 %100 اجملموع

 :د. الدعم الطالبي

  اإلجابة عن استفسارات الطالبات خالل الساعات المكتبية ، وعن طريق الجوال والبريد االلكتروني 

 .تقديم االستشارات النفسية والبحثية 

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

  ( سيكولوجية الفروق الفردية والتفوق العقلي , عمان 2008)اخلالدي ,أديب

 :دار وائل.

 ( سيكولوجية الفروق الفردية يف الذكاء ,عمان :دار 2011اخلضري ,سليمان )

 املسرية.

 ( سيكولوجية الفروق الفردية واجلمعية يف احلياة 1994الرمياوي ,حممد )

 النفسية, عمان :دار الشروق.

 ( ع2006الزعيب, أمحد ) لم نفس الفروق الفردية وتطبيقاتها الرتبوية ,عمان :دار

 الفكر.

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -2

 ( الفروق الفردية وتطبيقاتها 1989أبو عالم , رجاء ونادية شريف ) ,الرتبوية

 : دار القلم. الكويت

 ( 2010عثمان, فاروق)  : سيكولوجية الفروق الفردية والقدرات العقلية

 أسس نظرية وتطبيقية ,مؤسسة طيبة: القاهرة.

 ( سيكولوجية الفروق 2008الياسري, حسني وأمال األسدي ) ,الفردية
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 : مكتبة الفالح. عمان

 : ال يوجد املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-3

ملعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري مواد تعليمية أخرى مثل الربامج ا-4

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

 الربامج التعليمية يف جمال الفروق الفردية. 

 :و . املرافق الالزمة

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

 ختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.  الفصول الدراسية وامل

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 ( طالبات.10قاعة اجتماعات مبقاعد متحركة سعة ) 

 :مصادر احلاسب اآللي-2

  باإلنرتنتنقطة اتصال –شاشة عرض بيانات احلاسوب ) داتاشو( –جهاز كمبيوتر  

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإا...مثل: احلاجة مصادر أخرى )حدده-3

 يوجد:ال بها(

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 موضوعات املقرر واسرتاتيجيات التعليم. حول مناقشة الطالبات 

 لتطبيق الرتبوي للفروق الفردية يف اجملاالت املذكورة سابقًا.ا مستوى 

 التدريسي األداء تقويم استبانة نتائج. 

 النهائي االختبار نتائج. 

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 التدريس هيئة عضو أداء حول القسم رئيس تقرير. 

  املقرر سابقًا للوقوف على نقاط الضعف ملعاجلتها درسن واتيالل الزميالت مع حلقة نقاش. 

 :عمليات تطوير التدريس -3

 .االلتحاق بدورات وورش عمل حول اسرتاتيجيات التدريس والتقويم الفعال 
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 :عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب -4

 .مقارنة أداء الطالبات مبثيالتهن يف جامعة الريموك /األردن 

 وحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس يف جامعة الريموك ومقارنة ت

 الدرجات النهائية املمنوحة للطالبات.

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

 اسية يف القسم.مراجعة توصيف املقرر وحتديثه دوريًا من جلنة اخلطط الدر 

 .حتديث مصادر التعلم اخلاصة باملقرر يف ضوء تقييم عام للمقرر 

 .رصد طبيعة تفاعل الطالبات مع القضايا املطروحة من خالل املقرر 

 حتليل نتائج استبانة األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف .  
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 ملكة العربية السعوديةالم
 

 

  

 (2نظريات التعلم  والتعليم) توصيف مقرر

 جامعة أم القرى:املؤسسة

 كلية الرتبية / قسم علم النفس: الكلية/القسم 

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 (622( /)2نظريات التعلم  والتعليم) اسم ورمز املقرر الدراسي: .163

 ثالث ساعات معتمدة عتمدة: عدد الساعات امل .164

يف علم  الدكتوراهبرنامج ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال .165

 النفس/تعلم

 أ.د.شادية أمحد التل  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي .167

مرحلة  – املستوى األول  :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .166

 الدكتوراه

 (773: مقرر )املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت( .168

 ال يوجد :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت( .169

كلية الرتبية   :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية .180

 بالزاهر

  :األهدافب( 

 أن يكون الطالب قادرًا على : -1

 ناقشة املعمقة لنظريات التعلم ) مبا فيها تعلم األخالق والقيم( وحتليل ونقد ما جاءت به امل

 كل منها.

 .تطبيق نظريات التعلم يف املواقف الصفية 
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  اقرتاح منوذج للرتبية األخالقية يف اجملتمع السعودي يف ضوء نظريات التعلم والقيم

 اإلسالمية.

 املقرر الدراسي .  تطوير وحتسني صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها ل-2

 .إضافة نظرية "بياجيه يف تعلم األخالق" إىل املقرر 

 .استخدام متزايد ملصادر شبكة االنرتنت 

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

 التعريفية أو الدليل (.  

 :تناوهلااملوضوعات اليت  ينبغي -1

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 3 1 مراجعة عامة لنظرييت االشراط الكالسيكي واالجرائي

 7 2 نظرية بياجه يف التعلم املعريف وتطبيقاتها الرتبوية

 3 1 نظرية فاجيوتسكي وتطبيقاتها الرتبوية

 3 1 يةنظرية التعلم االجتماعي عند باندورا وتطبيقاتها الرتبو

 7 2 نظرية معاجلة املعلومات وتطبيقاتها الرتبوية

 3 1 نظرية بياجيه يف تعلم األخالق وتطبيقاتها الرتبوية

 7 2 نظرية كوهلربج يف تعلم األخالق وتطبيقاتها الرتبوية  

 3 1 نظرية سليجمان وتطبيقاتها الرتبوية 

 3 1 نظرية جليجان وتطبيقاتها الرتبوية

 3 1 )تورل/ دميون / ارنفرد / ساميون(نظريات أخرى

 3 1 منوذج مقرتح للرتبية األخالقية يف اجملتمع السعودي 

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

 احملاضرة:

15 

 الدرس:  مادة

        - 

 املخترب

        - 

عملي/ميداني/      

 تدرييب

 أخرى:

 تبارساعتا اخ
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 ساعتان ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. -3

 

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . ص ص

 :توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

   .نظريات التعلم الكالسيكية واحلديثة ونقدها وحتليلها 

  .)التطبيقات الرتبوية لنظريات التعلم )مبا فيها تعلم األخالق والقيم 

 .منوذج مقرتح للرتبية األخالقية يف اجملتمع السعودي 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 لعصف الذهين.ا 

 .التعليم باملنظمات املتقدمة واخلرائط املفاهيمية 

 .احلوار وطرح األسئلة 

 التدريس حبل املشكالت      . 

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 .املناقشات الصفية 

 .الواجبات الفردية واجلماعية 

  .مستوى العروض الصفية 

 رتبية األخالقية يف اجملتمع السعودي.البحوث العلمية والتقارير حول النموذج املقرتح لل 

 ( 50االختبارات)منها من نوع حل املشكالت%. 

  دراكية:املهارات اإل . ض ض

  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1
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  .مهارة تطبيق نظريات التعلم يف املواقف الصفية 

 احملتوى. مهارة حتليل نظريات التعلم ونقدها وفق معايري الكفاية الشكلية وكفاية 

 .مهارة حل مشكالت النسيان وتنمية القدرة على التذكر بطرق إبداعية 

  مهارة كتابة البحوث والتقارير حسب نظامAPA. 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 .العصف الذهين 

 .التدريس حبل املشكالت 

 .احلوار وطرح األسئلة 

 .البحث واالستنتاج 

  :لدى الطالب دراكيةيم املهارات اإلطرق تقو-3

 .الواجبات الفردية واجلماعية 

   .كتابة  البحوث العلمية والتقارير 

 .املناقشات الصفية 

 (50االختبارات.)من األسئلة من نوع  حل املشكالت % 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 .التواصل مع اآلخرين بفاعلية ووضوح 

 .االعتماد على الذات يف العروض الصفية 

 .العمل يف جمموعات تعاونية عند التطبيق الرتبوي للنظريات 

 السلوك املسؤول الذي يتناغم مع أخالقيات التعليم. 

 هارات:اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه امل-2

 .لعب الدور يف القضايا اجلدلية املتعلقة مبحتوى النظريات 

 . دراسة احلالة 

 .تنفيذ مشروع حبث مجاعي يتعلق باقرتاح منوذج للرتبية األخالقية يف اجملتمع السعودي 

 .واجبات فردية تقتضي االستخدام الواسع للمكتبة وشبكة االنرتنت 

 

 :ن والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالبطرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخري-3

  . املشاريع والواجبات الفردية واجلماعية 

 .العروض الصفية  لوحدات املقرر 
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 مالحظة السلوك. 

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 للغوي الفعال .مهارة احلوار والتواصل ا 

 .مهارات التعامل مع احلاسوب واالنرتنت 

 2-اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات: 

  العروض الصفية باستخدامpower point  .ومقاطع الفيديو ذات العالقة 

 . احلوار وطرح األسئلة 

 .املناقشات الصفية 

 3- لدى الطالبطرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل: 

 .) تقييم مستوى العروض الصفية )من حيث التواصل اللغوي وتقنية املعلومات 

 . تقييم مستوى احلوار واستخدام مهارات التواصل اللغوي 

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 : ال يوجداملراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 : ال يوجداسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 : ال يوجدلدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي4

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 له احملدد

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %10 طوال الفصل املناقشة  الصفية وااللتزام بأخالقيات الطالب/ املعلم  1

 %10 طوال الفصل الواجبات البيتية التطبيقية 2

عرض إحدى نظريات التعلم  باستخدام تقنية االتصاالت  3

 واملعلومات  
5-12 20% 

 %20 14-13األخالقية يف اجملتمع كتابة حبث حول منوذج مقرتح للرتبية  4
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 السعودي وعرضه أمام الطالبات

 %40 15 االختبار النهائي) اختيار من متعدد ومقالي قصري( 5

 %100 اجملموع

 :د. الدعم الطالبي

  اإلجابة عن استفسارات الطالبات خالل الساعات املكتبية , وعن طريق اجلوال والربيد

 االلكرتوني 

  النفسية والبحثيةتقديم االستشارات 

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 ( نظريات التعلم, ط2007الزغول,عماد)عمان :دار الشروق 2, 

 مقارنة,  دراسة: التعلم نظريات( 1987) كورسيين و رميوندجي جورج ,غازدا

 املعرفة. عامل سلسلة: الكويت, 108,العدد  هنا حممد وعطية, حسني علي ترمجة

 ( نظريات التعلم والتعليم ,عمان :دار الفكر.2005طامي , يوسف )ق 

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -2

 ( نظريات التعلم ,عمان :دار الثقافة2006جاسم ,حممد ) 

 ( نظريات التعلم وتطبيقاتها الرتبوية ,2006عبد اهلادي ,جودت ).عمان :دار الثقافة 
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 : املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-3

 مواقع االنترنت المتخصصة مثل :   

http://www.APA.org          

http://www.am.orgliupsys 

www.sikologia.com//http: 

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

 :التنظيمية الفنية

 .الربامج التعليمية يف جمال التعلم املعريف / تعلم األخالق والقيم 

 :و . املرافق الالزمة

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

 الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.  

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 ( طالبات.10قاعة اجتماعات مبقاعد متحركة سعة ) 

 :اآللي مصادر احلاسب-2

  باإلنرتنتنقطة اتصال –شاشة عرض بيانات احلاسوب ) داتاشو( –جهاز كمبيوتر . 

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 يوجد:ال بها(

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 املقرر يف ورد ما حول الطالبات حلقة نقاش مع. 

 البحوث وكتابة التقارير. مستوى 

 التدريسي األداء تقويم استبانة نتائج. 

 النهائي االختبار نتائج. 

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 التدريس هيئة عضو أداء حول القسم رئيس تقرير. 

http://www.apa.org/
http://www.apa.org/
http://www.am.orglinupsys/
http://www.am.orglinupsys/
http://www.sikologia.com/
http://www.sikologia.com/
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 املقرر يدرسن اللواتي الزميالت مع النقاش. 

 :عمليات تطوير التدريس -3

 .االلتحاق بدورات وورش عمل حول التدريس الفعال 

  .االلتحاق بدورات حول كتابة السؤال اجليد 

 

 :عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب -4

 .مقارنة أداء الطالبات مبثيالتهن يف جامعة الريموك /األردن 

  توحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس يف جامعة الريموك ومقارنة

 الدرجات النهائية املمنوحة للطالبات.

 :رهاصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطوي-5

 .تقييم عام للمقرر 

 حتليل نتائج استبانة األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف .  
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

   الجتاهات والسلوك االجتماعيا توصيف مقرر

 القرى أمجامعة  :المؤسسة

 يبةة   سس  عل  النفسالت   :الكلية/القسم

 أ(التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 250 نفس  الجتاهات والسلوك االجتماعيا اسم ورمز المقرر الدراسي: .181

 ساعات  0  عدد الساعات المعتمدة: .180
 (الدكتوراهالربنامج أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ) يبرنامج  .181

 لشخصةة وعل  النفس االجتماعيمتطلب إجباري  لتخصص ا 

 اس  عضو هةئة التدريس املسئول عن املقرر الدراسي:  .181

 السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فةه املقرر الدراسي:  .185

 رايبعالسنة الثانةة  املستوى ال

 املتطلبات السايبقة هلذا املقرر)إن وجدت(: ال يوجد .180

 ال يوجد. املتطلبات اآلنةة هلذا املقرر )إن وجدت(: .182
 موسع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئةس للمؤسسة التعلةمةة:ـــــــ .188
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  ب( األهداف:

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:-7
 :الطالب  من يتوسع املقرر دراسة هذا من االنتهاء يبعد

 وك االجتماعي الجتاهات ومدى أثرها على السليعرف مفهوم ا أن. 

 ة  ويفر  يب ن االجتاهات واملعتقدات والقة مي أن. 

 يعلل ويصف العوامل املؤثرة يف تشكةل ومنو االجتاهات أن . 

  أن يطبق كةفةة سةاس االجتاهات. 

 يستنتج أثر االجتاهات يف تشكةل السلوك االجتماعي  أن. 

 يفسر العالسة يب ن الثقافة واملعتقدات والقة  أن  . 

 يبالنظريات املفسرة يبأسالةب تغري االجتاهاتيل   أن  

 لعوامل املؤثرة يف تشكةل االجتاهات وأسالةب مقاومتهايستنبط ا أن. 

)مثل االستخدام صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  المقرر الدراسي . -7
ةجة لألحباث اجلديدة يف املت ايد لتقنةة املعلومات أو مراجع اإلنتنت، والتغةريات يف  احملتوى كنت

 جمال الدراسة(.
 .إدراج املادة التعلةمةة على املوسع االلكتوين للجامعة وإتاحة الفرصة للطالب للتعل  الذايت 
 .حتديث موضوعات املقرر مبا يتوافق مع التطور التقين والعلمي 
 راسي.توظةف مواسع االنتنت املتخصصة، واملكتبة االلكتونةة يف حتس ن املقرر الد 

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

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها:-7

 عدد األسابيع قائمة الموضوعات

ساعات 
 التدريس

الجتاهات وأمهةته لعل  النفس االجتماعي وأثرها على مفهوم ا
 سلوك االجتماعي.ال

1 0 
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 0 1 طبةعة االجتاه، يبةئته ،ووظائفه، وأسس تكوينه.

 1 0  الفرو  يب ن االجتاهات واملعتقدات والقة  .

 . تشكل ومنو االجتاهات والعوامل املؤثرة فةه
1    0 

 1 0 طر  سةاس االجتاهات وأشهر طر  سةاس االجتاهات.

 0    1 عي . ثر االجتاهات يف تشكةل ا لسلوك االجتماا

 0 1 .العالسة يب ن الثقافة واملعتقدات واالجتاهات والقة 

 1 0 تغةري االجتاهات والنظريات املفسرة هلا.أسالةب 

الدعاية وأثرها يف تشكةل االجتاهات ، وأسالةب مقاومة 
 0 1 الدعاية.

 

اعات س مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد-7
   التدريس لكل فصل دراسي(: 

اخرى :  عملي/   -المختبر:  -مادة  الدرس: 15المحاضرة: 
 أختبار7

 

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

 

 لم  تطوير نتائج التعلم في  مختلف مجاالت التع-4
 يب نن لكل من جماالت التعل  املبةنة أدناه ما يلي: 

  .موج  سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنمةتها 

  توصةف الستاتةجةات التدريس املستخدمة يف  املقرر الدراسي يبغةة تطوير تلك املعارف
 أو املهارات. 
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 دراسي لتقةة  نتائج التعل  يف هذا اجملال الدراسي.  الطر  املتبعة لتقومي الطالب يف املقرر ال 

 

                                                                                                                                                                                                                                                المعارف:                                                                                                                      . ط ط

 توصيف للمعارف المراد اكتسابها: -7
  ى  التعرف عل الطالب من توسعي املقرر دراسة هذا من االنتهاء يبعد 
 الجتاهات وأمهةته لعل  النفس االجتماعي واثرها على السلوك االجتماعيمفهوم ا. 
 طبةعة االجتاه، يبةئته ،ووظائفه، وأسس تكوينه. 

  الفرو  يب ن االجتاهات واملعتقدات والقة. 

 تشكل ومنو االجتاهات والعوامل املؤثرة فةه. 

 طر  سةاس االجتاهات وأشهر طر  سةاس االجتاهات. 

 جتاهات يف تشكةل ا لسلوك االجتماعيثر االا. 

  العالسة يب ن الثقافة واملعتقدات واالجتاهات والقة. 

  تغةري االجتاهات والنظريات املفسرة هلاأسالةب. 

 الدعاية وأثرها يف تشكةل االجتاهات ، وأسالةب مقاومة الدعاية. 

 : استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف -7

 ناسشة.احلوار وامل 

  .العصف الذهين 

 .استخدام أسلوب التعلة  اجلماعي والتعاوين 

 طرق تقويم المعارف المكتسبة:-3
 االختبارات التحريرية 

 التكالةف الفردية واجلماعةة.  

 .املناسشات واملشاركات 

 

 

 المهارات اإلدراكية: 

 توصيف للمهارات اإلدراكية المراد تنميتها: -7
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 ة املقرر يتوسع أن يكتسب الطالب عدة مهارات هي:يبعد االنتهاء من دراس
 الجتاهات وأمهةته لعل  النفس االجتماعي وأثرها على السلوك . مفهوم اأن يب ن

 االجتماعي.

 أن يوضح طبةعة االجتاه، يبةئته ،ووظائفه، وأسس تكوينه 

  يب ن االجتاهات واملعتقدات والقة  مية أن. 

  العوامل املؤثرة فةهأن يوضح كةفةة تشكل ومنو االجتاهات و. 

 أن يطبق طر  سةاس االجتاهات. 

  ثر االجتاهات يف تشكةل ا لسلوك االجتماعياأن يوضح 

  أن يب ن العالسة يب ن الثقافة واملعتقدات واالجتاهات والقة. 

  تغةري االجتاهات والنظريات املفسرة هلاأسالةب أن يشرح. 

 ةب مقاومة الدعاية. أن يوضح أثر الدعاية يف تشكةل االجتاهات ، وأسال 

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات: -7
  البحث واالستنتاج. 

 .احلوار واملناسشة 

 التعل  التعاوين . 

  .املناسشة واحلوار 

 طرق تقويم المهارات اإلدراكية لدى الطالب: -3
  . املالحظة 

 األحباث واألعمال. 

 االختبارات . 

 مع اآلخرين و تحمل المسؤولية:  ج.  مهارات التعامل

تطويرها: وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب -7
 القدرة على: تنمية
 التعامل مع اآلخرين. 
 احلوار وتبادل اآلراء. 
 املشاركة مع ال مالء وحتقةق التعاون. 
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 اختاذ القرار وحتمل املسئولةة. 

 المستخدمة في تطوير هذه المهارات:استراتيجيات التعليم -7
 لبحث واالستنتاجا . 

 احلوار واملناسشة . 

 .التعل  التعاوين 

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

 .املناسشات واملشاركات 

 تقومي األعمال والواجبات. 

 مات، والمهارات العددية:  . مهارات التواصل، وتقنية المعلو 5

 توصةف للمهارات املراد تنمةتها يف هذا اجملال:-1
 يبعد االنتهاء من دراسة املقرر ينبغي أن يكتسب الطالب عده مهارات هي :

   املعامالت اإلحصائةة يف حتلةل وعرض البةانات استخدام مهارة. 

 آلخرينمهارة يف التعامل مع احلاسب اآليل يف البحث والتواصل مع ا. 

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:-7
 البحث واالستنتاج استاتةجةة. 

 التعلة  التعاوين. استاتةجةة 

  والتعل  التعاوين الصغرية اجملموعات استاتةجةة. 

 طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:-3
 املناسشة واملشاركة. 

 املالحظة.  

 .االختبارات 

 التكلةفات والواجبات. 
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 هـ. المهارات الحركية النفسية )إن وجدت(:

 توصيف للمهارات الحركية النفسية المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوب:-7

 يوجد ال 

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات:-7
 يوجد. ال 

 ة لدى الطالب:طرق تقويم المهارات الحركية النفسي-3
 يوجد ال 

 . جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:5

 التقويم

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

األسبوع المحدد 
 له

نسبته من التقويم 
 النهائي

 %02 السايبع اختبار نصفي 1

ومناسشات  تطبةقات وتدريبات  عملةة 0
 %52  فصلعلى مدار ال ات وأحباثومشارك

 %12 عشر امساخل اختبار هنائي 1

 د. الدعم الطالبي:

تدايبري تقدمي أعضاء هةئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب )أذكر سدر الوست -1
 الذي يتوسع أن يتواجد خالله أعضاء هةئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 ساعات يف األسبوع. 0يبواسع  الساعات املكتبةة 

 .التواصل مع الطلبة من خالل الربيد االلكتوين واملنتديات 

 هـ . مصادر التعلم:

 الكتب المقررة المطلوبة:-7

 (سةكولوجةة العالسات 1990عمر، ماهر حممود.)املعرفة اجلامعةة. االجتماعةة. دار 

 ،الفنون. دار جدة:هات .(.يبناء االستفتاء وسةاس االجتا1990عجري) زايد احلارثي 
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 المراجع الرئيسة:-7
 ،اسس عل  النفس االجتماعي . جدة: دار البةان.(1980) خمتار مح ة 

 (عل  النفس االجتماعي 1991اسكو،ت.وسكويلر،ج.)مةدحلا عبد ترمجة .التجرييب 
 جامعة امللك سعود.  مطايبع الرياض: ايبراهة ،

 (االجتاهات النفسةة و 1989خلةفة،عبداللطةف.) أسالةب سةاسها.عبداحللة  حممد السةد
 .050-029واخرون)حمررون( ، القاهرة: دار اتون للنشر 

الكتب و المراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة  -3
 بها( 

 المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ:-4
apa.orgWWW.   

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

www.family.com  
www.jigsaw.org  \\hptt: 

مية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، مواد تعلي-5
 والمعايير /اللوائح التنظيمية الفنية:

  جاه ة على أسراص مدجمة.يف اجملال  يبرامج تعلةمةة 

 و . المرافق الالزمة:

اعد يب نن متطلبات  املقرر الدراسي  مبا يف ذلك حج  فصول الدراسة واملختربات )أي: عدد املق
 داخل الفصول الدراسةة واملختربات، وعدد أجه ة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.  

 المباني )قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ(:-7

 ساعة دراسةة تسع عدد الطالب متوفر فبها مجة  املرافق

 مصادر الحاسب اآللي:-0
  يباإلنتنتاتصال  عرض. نقطةشاشة  –جهاز كمبةوتر حممول  –جهاز عرض البةانات- 

  طايبعة

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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احلاجة إىل جتهة ات خمربيه خاصة، أذكرها، أو أرفق سائمة مصادر أخرى )حددها...مثل: -1
 هبا(:

 .وحدة إدخال الصور)مةكرفون(، طايبعة، ماسح ضوئي 

 .فأرة السلكةة 

 .سبورة الكتونةة 

 

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 

 التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس : استراتيجيات الحصول على-7

 .استمارة تقومي عضو هةئة التدريس 

 استطالع رأي الطالب حول املقرر. 

 االختبارات. 

 .املالحظة 

 استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم :-7
 مع األعضاء حول املقرر النقاش . 

 ئة التدريستقومي رئةس القس  لعضو هة. 

 

 عمليات تطوير التدريس :-3

 .حضور الدورات وورش العمل يف نفس اجملال  

 املناسشة مع أعضاء هةئة التدريس الل ن يدرسون نفس املقرر وتبادل اخلربات مع يبعض. 

) مثل: تدسةق تصحةح عةنة من أعمال عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب -4
مستقل ن، والتبادل يبصورة دوريًة لتصحةح االختبارات أو عةنة من   الطلبة يبواسطة مدرس ن

 الواجبات مع طاس  تدريس من مؤسسة أخرى(:
  مراجعة عةنة من أورا  إجايبات الطالب ومشاريعه  من سبل يبعض أعضاء آخرين يف

 القس .
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 .تعة ن مراجع خارجي للتدسةق 

المقرر الدراسي والتخطيط   صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية-5
 لتطويرها:
  حتديث مصادر التعل  اخلاصة يباملقرر للتأكد من مواكبة التطورات املستجدة يف اجملال

 يباستمرار.

 .مراجعة توصةف املقرر يبشكل دوري  وت ويده يباملستجدات 

 على األحباث اجلديدة يف جماالت املقرر . االطالع 

 .استطالع أراء الطالب حول املقرر 

 تايبعة الكتب واملراجع احلديثة يف موضوعات املقرر.م 

 على توصةف مقررات مشاهبة يف جامعات أخرى االطالع 

 

  



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

229 
 

 

 

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

  

 التنشئة االجتماعية ومنو الشخصية   توصيف مقرر

 جامعة ام القرى   :المؤسسة

 التيبةة   سس  عل  النفس:  قسم الكلية/ال

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 251التنشئة االجتماعةة ومنو الشخصةة  نفس اس  ورم  املقرر الدراسي:  .189

 ساعات  0عدد الساعات املعتمدة: .192
 ) يبرنامج الدكتوراه(ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال .191

 اري  لتخصص الشخصية وعلم النفس االجتماعيمتطلب إجب 

  :عن املقرر الدراسي املسئولاس  عضو هةئة التدريس  .190

  :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فةه املقرر الدراسي .191

 الثالثالسنة الثانةة  املستوى 

 : ال يوجداملتطلبات السايبقة هلذا املقرر)إن وجدت( .191

 ال يوجد. :ر )إن وجدت(املتطلبات اآلنةة هلذا املقر  .195
 :ـــــــموسع تقدمي املقرر إن مل يكن داخل املبىن الرئةس للمؤسسة التعلةمةة .190
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  :األهدافب( 

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:-7
 :ب الطال من توسعي املقرر دراسة هذا من االنتهاء يبعد

 ة والتطبةع االجتماعي.أن يعرف مفهوم التنشئة االجتماعة 

 .أن يل  يبالنظريات املفسرة لعملةة التطبةع االجتماعي 

 .أن يفه  دور األسرة يف عملةة التطبةع االجتماعي 

 .يستطةع أن يقة  أسالةب املعاملة الوالدية املؤثرة يف السلوك والشخصةة 

 . أن يكتسب مهارة يف حل  املشكالت األسرية والتفكك العائلي 

 ى دور اجملتمع الثقافةة يف عملةة التنشئة االجتماعةة . أن يبتعرف عل 

  أن يل  يباملتغريات الثقافةة والصراع يب ن الثقافات وأثره يف عملةة التنشئة االجتماعةة 

 .أن يستنبط العوامل املؤثرة يف عملةة التنشئة االجتماعةة 

  ح.أن يستنتج أمهةة دراسة أسالةب محاية النشء من تأثري اإلعالم املفتو 

)مثل االستخدام صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  المقرر الدراسي . -7
املت ايد لتقنةة املعلومات أو مراجع اإلنتنت، والتغةريات يف  احملتوى كنتةجة لألحباث اجلديدة يف 

 جمال الدراسة(.
 . استخدام االنتنت لالطالع على ما يستجد يف اجملال 
  املقرر مبا يتوافق مع التطور التقين والعلمي.حتديث موضوعات 
 .يت  يباستمرار مراجعة واستبدال املراجع واملصادر املستخدمة يف املقرر 

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

 :الموضوعات التي  ينبغي تناولها-7

 قائمة الموضوعات
ساعات  عدد األسابيع

 التدريس 

 0 1 مفهوم التنشئة االجتماعةة والتطبةع االجتماعي.

 1 0 النظريات املفسرة لعملةة التطبةع االجتماعي.
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 دور األسرة يف عملةة التطبةع االجتماعي.

 أسالةب املعاملة الوالدية وأثرها يف السلوك والشخصةة.
1 0 

ية والتفكك العائلي وأثرها يف التنشئة ومن مث املشكالت األسر 
 الشخصةة والسلوك. 

0   1 

 7 7 دور اجملتمع الثقافةة يف عملةة التنشئة االجتماعةة.

املتغريات الثقافةة والصراع يب ن الثقافات وأثره يف عملةة التنشئة 
 1    0 االجتماعةة.

عملةة  وسائل اإلعالم احلديثة كعامل من العوامل املؤثرة يف
 التنشئة االجتماعةة.

1 0 

 1 0 أسالةب محاية النشء من تأثري اإلعالم املفتوح.

  مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -7

 المحاضرة:
75 

  مادة
 -الدرس:

 -المختبر: 

عملي/ 
 7ميداني

  /تدريبي: 

 ساعتان 7أخرى: 

 

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

 سعى املقرر الدراسي إىل تنمةتها. موج  سريع للمعارف أو املهارات اليت ي 

 يف  املقرر الدراسي يبغةة تطوير تلك املعارف أو  ستخدمةتوصةف الستاتةجةات التدريس امل
 املهارات. 

   .الطر  املتبعة لتقومي الطالب يف املقرر الدراسي لتقةة  نتائج التعل  يف هذا اجملال الدراسي 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف . ظ ظ

 : توصيف للمعارف المراد اكتسابها-7
 :التعرف على   الطالب من توسعي املقرر دراسة هذا من االنتهاء يبعد
 .مفهوم التنشئة االجتماعةة والتطبةع االجتماعي 

 النظريات املفسرة لعملةة التطبةع االجتماعي. 

 .دور األسرة يف عملةة التطبةع االجتماعي 

 .أسالةب املعاملة الوالدية وأثرها يف السلوك والشخصةة 

 .املشكالت األسرية والتفكك العائلي وأثرها يف التنشئة ومن مث الشخصةة والسلوك 

 .دور اجملتمع الثقافةة يف عملةة التنشئة االجتماعةة 

 ت وأثره يف عملةة التنشئة االجتماعةةاملتغريات الثقافةة والصراع يب ن الثقافا 

 .وسائل اإلعالم احلديثة كعامل من العوامل املؤثرة يف عملةة التنشئة االجتماعةة 

  .أسالةب محاية النشء من تأثري اإلعالم املفتوح 

  :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف -7

 .طريقة احملاضرة 

 .طريقة احلوار واملناسشة 

 صف الذهين. الع 

 .طريقة التعلة  اجلماعي والتعاوين 

 : طرق تقويم المعارف المكتسبة-3
 .أسئلة مباشرة 
 االختبارات التحريرية 

  .نشاطات فردية ومجاعةة 
 .الواجبات التكلةفةة 

  دراكية:المهارات اإل . ع ع

  :المراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-7
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 أن يكتسب الطالب عدة مهارات هي:: بعد االنتهاء من دراسة المقرر يتوقع
 .أن يتعامل مع  املشكالت األسرية والعوامل املؤثرة يف عملةة التنشئة االجتماعةة يبكفاءة 

 .أن يواجه املتغريات الثقافةة والصراعات يب ن الثقافات 

 .أن مية  يب ن دور األسرة ودور اجملتمع يف عملةة التنشئة االجتماعةة 

 من تأثري وسائل اإلعالم  النشءطر  الصحةحة يف محاية أن يستخدم األسالةب وال
 احلديثة.

  أن يريبط املفاهة  و املعلومات النظرية يف عملةة التنشئة االجتماعةة يف احلةاة العملةة
 والتيبوية مستقبال .

  :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات-7
  .طريقة احلوار واملناسشة 

  ان.التعل  يباالست 

  .التعلة  التعاوين 

 .استاتةجةة العصف الذهين 

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم المهارات اإل-3
 .االختبارات 

 .الواجبات واألعمال 

  .أعداد حبوث فردية ومناسشتها 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية

 ؤولية المطلوب تطويرها:وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المس-7

 :تنمية القدرة على
 .ممارسة مهارات التواصل الفعال 
 . تكوين عالسات اجيايبةة مع الغري 
  .العمل كفريق والقدرة على سةادة فر  العمل 
 .الشعور يباملسئولةة 
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 استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:-7
  ةفات  .الواجبات والتكل إلجنازتكوين فر  عمل 

 .استخدام أسالةب لعب الدور ملمارسة مهارات القةادة 

 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب-3
 .طرح سضايا افتاضةة ومالحظة طريقة تعامل الطالب معها 

 .مالحظة الطالب أثناء العمل مع اجملموعة 

 ته لألنشطة يباستخدام التقارير الدورية.تقومي أداء الطالب أثناء ممارس 

   :د. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية

 :توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال-7
 يبعد االنتهاء من دراسة املقرر ينبغي أن يكتسب الطالب عده مهارات هي :

 . القدرة على استخدام احلاسب اآليل يف التعلة 

 .القدرة على استخدام التقنةة يف حتلةل البةانات وعرض النتائج 

 .استخدام شبكة اإلنتنت يف البحث والتواصل مع اآلخرين 

 .القدرة على استخدام التقنةة يف إجراء العروض التقدمةة ألهداف خمتلفة 

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات-7
 حملاضرات .استخدام التقنةة يف عرض ا 

 التقنةة يف البحث عن املادة العلمةة . استاتةجةة 

  .استخدام التعلة  االلكتوين 

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

 .تكلةف الطالب يبإجراء البحوث يباستخدام الوسائل التقنةة احلديثة 

 رسال حل الواجبات لألستاذ.استخدام الربيد االلكتوين إل 
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 :)إن وجدت( النفسية هـ. المهارات الحركية

 :المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوبالنفسية توصيف للمهارات الحركية -7

 ال يوجد 

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات-7
 ال يوجد. 

 :طالبلدى الالنفسية طرق تقويم المهارات الحركية -3
 ال يوجد 

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

 التقويم
، مشروع رمهمة التقويم )كتابة مقال، اختبا

 جماعي، اختبار نهائي...الخ(

األسبوع 
 المحدد له

من التقويم  هنسبت
 النهائي

 %02 السايبع اختبار نصفي 1

 تطبةقات وتدريبات  عملةة  0
 والتكلةفاتواملشاركات واملناسشات 

على مدار 
 العام

 52% 

 %12 السايبع عشر اختبار هنائي 1

 :د. الدعم الطالبي

تدابير تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب )أذكر قدر -1
 سبوع(.  أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل 

 ساعات يف األسبوع. 0ة يبواسع الساعات املكتبة 

 .التواصل مع الطلبة من خالل الربيد االلكتوين واملنتديات 

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب المقررة المطلوبة-7

 (الشخصةة .ترمجة سةد غنة  ، ط1998الزاروس ، ريتشارد س .)جدة :دار الشرو 9. 
 :المراجع الرئيسة-7
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 ( سةكولوج1981العةسوي، عبدالرمحن .) ةة التنشئة االجتماعةة .االسكندرية :دار الفكر
 اجلامعي.

الكتب و المراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة  -3
  بها(

 ( 1988سناوي ،هدى.):االجنلو.  مكتبة القاهرة: وحاجاته. تنشئته الطفل 

 ،التنشئة االجتماعةة. ترمجة  عملةة واجملتمع:(.الطفل 1920جريالد) وهاند فريديك الك ن
 :مؤسسة سعةد للطباعة حسن ن. طنطاحممد سةد 

 

 :المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ-4

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

 :فنيةوالمعايير /اللوائح التنظيمية ال

 .يبرامج تعلةمةة جاه ة على األسراص املدجمة 

 :و . المرافق الالزمة

يب نن متطلبات  املقرر الدراسي  مبا يف ذلك حج  فصول الدراسة واملختربات )أي: عدد املقاعد 
 داخل الفصول الدراسةة واملختربات، وعدد أجه ة احلاسب اآليل املتاحة...إخل(.  

 :ت، المختبرات،...الخ()قاعات المحاضرا بانيالم-7

 .ساعات جمه ة يبشاشة عرض ويبروجكت أو سبورة الكتونةة 

 :مصادر الحاسب اآللي-7
  ضوئي عرض. ماسحشاشة  –جهاز كمبةوتر حممول  –جهاز عرض البةانات.  

رفق سائمة أخاصة، أذكرها، أو  خمربيهىل جتهة ات إاحلاجة مصادر أخرى )حددها...مثل: -3

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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 :هبا(

 ل الصور)مةكرفون(، طايبعة، ماسح ضوئي.وحدة إدخا 

 .فأرة السلكةة 

 .سبورة الكتونةة 

 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

 :استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس -7

 .تعبئة االستمارة االلكتونةة على موسع اجلامعة 

 اع إىل مالحظاهت  خبصوص فعالةة التدريس.عقد لقاءات مع الطلبة لالستم 

 :استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم -7
 . إعداد ملف شامل للمادة 

 .إعداد يبةانات إحصائةة عن نتائج الطالب 

 .تقةة  الذايت من سبل مدرس املادة 

 :عمليات تطوير التدريس -3

 ة فةما يتعلق يباملادة من خالل شبكة االنتنت وتتبع علي اجلديد  يبصفة مستمر  االطالع
 الكتب اجلديدة.

  .حضور الدورات وورش العمل 

  اجلامعة، حرم داخل تعقد اليت التيبوية واملؤمترات احملاضرات حضور على الطلبة حتفة 

 حوهلا. التقارير وكتايبة

عمال أح عينة من عمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحي-4
الطلبة بواسطة مدرسين  مستقلين، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة 

  :من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

   .مراجعة يبعض أعمال الطالب من فبل زمةل آخر 

  آخر  سةام أستاذ املقرر يبتبادل وتقةة  عةنة من أورا  االختبارات مع عضو هةئة تدريس
 يدرس نفس املقرر يف جامعة أخرى.         

صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط -5
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 :لتطويرها
 .مراجعة توصةف املقرر يبشكل دوري  وت ويده يباملستجدات 

 على األحباث اجلديدة يف جماالت املقرر . االطالع 

 قرر.استطالع أراء الطالب حول امل 

 .متايبعة الكتب واملراجع احلديثة يف موضوعات املقرر 
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي 

 المملكة العربية السعودية           

 

 

 املشكالت االجتماعية والنفسية للمراهقني والشباب يف اململكة توصيف مقرر

 جامعة أم القري   :المؤسسة

 تربية / قسم علم النفس ال: الكلية/القسم 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

المشكالت االجتماعية والنفسية للمراهقين والشباب في المملكة اسم ورمز المقرر الدراسي: 
– 107206 

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة: 
 توراهالدكبرنامج  :ي يقدم ضمنه المقرر الدراسيذالبرنامج أو البرامج ال

 

  :عن المقرر الدراسي المسئولاسم عضو هيئة التدريس 

 أستاذ المقرر

  :السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي

 مقرر عام

 -: المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(

 

 - :المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت(
-:ـــــــ كلية التربيةخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليميةموقع تقديم المقرر إن لم يكن دا

 الزاهر
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  :األهدافب( 

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:-6
 :دارس أن  ال من توقع المقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد

-  
-  
االعتماد علي نتائج البحوث العلمية والدراسات المسحية المعتمدة علي يبين أهمية  -

 المقاييس في دراسة المشكالت.
يقارن بين المشكالت -

 . 
يطبق نتائج البحوث العلمية والدراسات المسحية المعتمدة علي المقاييس والقوائم  -

 كقائمة موني في دراسة المشكالت.
 لنفسية واالجتماعية في المجتمع السعودي.يستطيع أن يقيم خطورة المشكالت ا -
يحلل عناصر المشكالت النفسية واالجتماعية التي يعاني منها المراهقين والشباب في  -

 المملكة.
- . 
-  
-  
- 

. 
- 

 
ذها لتطوير وتحسين  المقرر الدراسي . )مثل االستخدام صف بإيجاز أية خطط يتم تنفي-7

المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة 
 في مجال الدراسة(.

والوسائل التكنولوجية الحديثة في عرض محتوي المقرر من خالل  باألدواتاالستعانة  -
 عل المادة العلمية وتدريب الطالب عليها.لج PowerPointعروض 

تحديث موضوعات المقرر بما يتوافق مع النظريات المعاصرة في علم النفس االجتماعي  -
 للتوصل للعوامل المسببة للمشكالت.



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

311 
 

 توظيف مواقع االنترنت المتخصصة، والمكتبة االلكترونية في تحسين المقرر الدراسي. -
 Microsoftالتي يتم تدريسها في الجانب األدائي مثل برامج  متابعة الحداثة في البرامج -

Office .لتدريب الطالب على تطوير كتابة االبحاث العلمية 
أقترح تطبيق ميداني من خالل تواجد الطالب في مؤسسات رعاية االحداث ومؤسسات العالج -

 من االدمان من اجل التعرف علي المشكالت عن قرب وبطريقة عملية.
 .دراسة  أقترح-

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

 :الموضوعات التي  ينبغي تناولها-6

عدد  قائمة الموضوعات
 يعاألساب

ساعات 
 التدريس

 6 7 

 7 6 .المشكالت النفسية التي يعاني منها الشباب.7

 7 6 .مشكلة البطالة.3

 7 6 .مشكلة تعاطي المخدرات.4

 7 6 .مشكلة جناح االحداث.5

 7 6 .مشكلة االرهاب والتطرف والتعصب.1

.عرض المشكالت االجتماعية والنفسية للمراهقين والشباب في المملكة 2
العربية السعودية وذلك باالعتماد علي نتائج البحوث العلمية ومن ذلك 

 الدراسات المسحية التي اعتمدت علي مقاييس كقائمة موني للمشكالت. 
7 4 

العربية  ةمشكلة جناح االحداث لدي المراهقين والشباب في المملك .8
 7 6 السعودية.

 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               6مشكلة تعاطي المخدرات لدي المراهقين والشباب في المملكة العربية  .9



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

312 
 

 .السعودية

المشكالت النفسية واضطراب تشكل الهوية وما يتبعها من  .60
اضطرابات في مجال االختيار المهني والرضا الوظيفي لدي المراهقين 

 العربية السعودية. باب في المملكةوالش
6 7 

العربية  لدي المراهقين والشباب في المملكة. مشكلة البطالة المقنعة 66
 7 6 السعودية.

.السبل التي يمكن بها مواجهة هذه المشكالت اعتمادا علي نتائج 67
 4 7 الدراسات المحلية الميدانية وخبرات االخرين.

 

   جمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: مكونات المقرر الدراسي )إ-7

 65 المحاضرة:
 ساعة نظري

عملي/       المختبر  الدرس:  مادة
 : تدريبي

 7أخرى:

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم المتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي -3
 ع(: أن يمثل هذا المتوسط لكل فصل دراسي وليس المطلوب لكل أسبو 

واالجتماعية التي يعاني منها  عن أحد المشكالت النفسية APAكتابة بحث علمي بنمط -
 مع اقتراح الحلول المالئمة لها. المراهقين والشباب في المملكة العربية السعودية.
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 تطوير نتائج التعلم في  مختلف مجاالت التعلم  -4
 ي: بّين لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يل

  .موجز سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها 

 في  المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو  مستخدمةتوصيف الستراتيجيات التدريس ال
 المهارات. 

   .الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف

 : توصيف للمعارف المراد اكتسابها-6
 :التعرف على   الطالب من توقع المقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد

شباب في مختلف المجتمعات المشكالت االجتماعية والنفسية التي يعاني منها ال -
 -ومنها:

 . مشكلة البطالة -

 مشكلة تعاطي المخدرات. -

 مشكلة جناح االحداث. -

 .مشكلة االرهاب والتطرف والتعصب -

 -المشكالت االجتماعية والنفسية التي يعاني منها الشباب في المملكة ومنها: -

 المقنعة. مشكلة البطالة -

 مشكلة تعاطي المخدرات. -

 مشكلة جناح االحداث. -

اضطراب تشكل الهوية وما يتبعها من اضطرابات في مجال االختيار المهني والرضا  -
  الوظيفي.

 

  :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف -7

 المحاضرة. .6

 الحوار والمناقشة. .7

 العصف الذهني.  .3

 استخدام أسلوب التعليم الجماعي والتعاوني. .4

 :طرق تقويم المعارف المكتسبة-3
 الختبارات التحريريةا .6
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 األسئلة الشفوية. .7

 

  دراكية:المهارات اإل . غ غ

  :المراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-6

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر يتوقع أن يكتسب الطالب عدة مهارات هي:

 اقتراح حلول للمشكالت االجتماعية في اطار دراسته للنظريات النفسية االجتماعية. .6

 ظريات في تفسير الظواهر االجتماعية.تطبيق الن .7

 تقييم االفراد وتفاعالتهم في ضوء النظريات النفسية. .3

 يتعامل مع إمكانيات األفراد ويتمكن من تحديد األدوار المالئمة لكل منهم. .4

يصمم حلوال بديلة للصراعات الفردية والمشكالت في ضوء دراسة المشكالت  .5
 االجتماعية والنفسية.

 

  :ت التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهاراتاستراتيجيا-7
 الحوار والمناقشة. .6

 التعليم التعاوني. .7

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم المهارات اإل-3
 واجبات وأعمال. .6

 متابعة الطلبة أثناء تأدية األعمال المكلفين بها.  .7

 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية

 القات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:وصف لمهارات الع-6

 تنمية القدرة على:

 التواصل مع أستاذ المقرر. -
 المناقشة والتعبير عن رأيه أمام زمالئه. -
 يشارك زمالئه في تنفيذ مهمة تعليمية معينة. -

 قيادة مجموعة عمل. -
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 يتحمل مسؤولية البحث عن معلومات جديدة . -

 التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:استراتيجيات -7
 التعلم التعاوني . -

 الحوار والمناقشة. -

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالب-3
 مالحظة تعاون الطالب مع زمالئه داخل المحاضرات. .6

 مالحظة الطالب أثناء العمل مع المجموعة. .7

 لواجبات.تقويم األعمال وا .3

   :د. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية

 :توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال-6
 بعد االنتهاء من دراسة المقرر ينبغي أن يكتسب الطالب عده مهارات هي :

 استخدام الحاسب اآللي في التعليم. .6

 ة.استخدام أدوات برامج إدارة التعليم بفاعلي .7

 استخدام شبكة اإلنترنت في البحث والتواصل مع اآلخرين. .3

 القدرة على عرض مهام تعليمية أمام زمالئه. .4

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات-7
 (.blackboardاستخدام نظام إدارة التعليم ) -

 التعليم التعاوني. استراتيجية -

 الصغيرة. المجموعات استراتيجية  -

 :ق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالبطر-3
 (.blackboardاستالم الواجبات على نظام إدارة التعليم ) -

 متابعة مشاركات الطلبة من خالل الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت. -

 استخدام البريد االلكتروني إلرسال حل الواجبات للمدرس. -
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 :)إن وجدت( النفسية هـ. المهارات الحركية

 :المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوبالنفسية توصيف للمهارات الحركية -6

 ال يوجد-

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات-7
 .ال يوجد -

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم المهارات الحركية -3
 ال يوجد -

 :سي. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدرا5

 التقويم
، مشروع جماعي، رمهمة التقويم )كتابة مقال، اختبا

 اختبار نهائي...الخ(

األسبوع 
 المحدد له

من  هنسبت
التقويم 
 النهائي

 %70 السابع اختبار نصفي 6

على مدار  كتابة بحث علمي مع مجموعة 7
 العام

 70% 

 %10 السابع عشر اختبار نهائي 3

 

 :د. الدعم الطالبي

تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب )أذكر قدر الوقت  تدابير-6
 سبوع(.  أالذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل 

 ساعات في األسبوع. 1الساعات المكتبية بواقع  -

 يات.التواصل مع الطلبة من خالل البريد االلكتروني والجواالت والمنتد -

 االستشارات التي يتم تقديمها للطالب بعد المحاضرة. -

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب المقررة المطلوبة-6
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 :المراجع الرئيسة-7
 

 

 

الكتب و المراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، التقارير،...الخ( )أرفق  -3
  ئمة بها(قا

- Cambridge University Press Linda, S.(2008). ham, P. Abra 
  & B. 

 :المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ-4

-fhe-llmrahq-nfsehal-http://sst5.com/Books/almshakl
ar_ptiff.pdf     

 

مواد تعليمية أخرى مثل البرامج المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، -5
 :والمعايير /اللوائح التنظيمية الفنية

 برامج تعليمية جاهزة على أقراص مدمجة. -

 :و . المرافق الالزمة

فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد  بّين متطلبات  المقرر الدراسي  بما في ذلك حجم
 المقاعد داخل الفصول الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ(.  

 :)قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ( بانيالم-6

مقعد(.موصول بها االجهزة الالزمة للعروض باستخدام 75قاعة المحاضرة بها)  -
 الحاسب االلي.

 :الحاسب اآللي مصادر-7

http://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Linda+Steg%22
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Linda+Steg%22
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Abraham+P.+Buunk%22
http://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Abraham+P.+Buunk%22
http://www.socialpsychology.org/
http://sst5.com/Books/almshakl-alnfseh-llmrahq-fhe-ar_ptiff.pdf
http://sst5.com/Books/almshakl-alnfseh-llmrahq-fhe-ar_ptiff.pdf
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  .ضوئي عرض. ماسحشاشة  –جهاز كمبيوتر محمول  –جهاز عرض البيانات 

رفق قائمة أخاصة، أذكرها، أو  مخبريهلى تجهيزات إمصادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة -3
 :بها(

 سبورة الكترونية. -

 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

 :ة الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس استراتيجيات الحصول على التغذي-6

 تصميم استبانه معتمدة من القسم لتوزيعها على الطلبة لتقييم فعالية التدريس. -

 حلقات مناقشة مع الطالب. -

 تعبئة االستمارة االلكترونية على موقع الجامعة. -

 مناقشة الطلبة واخذ رأيهم بطريقة تدريس المقرر أو محتواه. -

 الطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم بخصوص فعالية التدريس.عقد لقاءات مع  -

 :استراتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم -7
 متابعة رئيس القسم ألداء عضو هيئة التدريس . -

 إعداد تقارير عن المقرر الدراسي. -

 .ما بينهمامكانيه التبادل بين أعضاء هيئة التدريس في تدريس وحدات المقرر في -

 النقاش مع الزمالء لتقييم عملية التدريس. -

 :عمليات تطوير التدريس -3

علي الجديد  بصفة مستمرة فيما يتعلق بالمادة من خالل شبكة االنترنت  االطالع -
 وتتبع الكتب الجديدة.

اآلخذ بتوصيات المراجعة الداخلية والخارجية للمقرر ) أعضاء هيئة التدريس من  -
 خارج(.الداخل ومن ال

 تتناول ،خارج من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورشل القسم تنظيم -

 فيها. المشاركة على المقرر طلبة وتحفيز ،بالمنهج صلة ذات موضوعات

 حرم داخل تعقد التي التربوية والمؤتمرات المحاضرات حضور على الطلبة تحفيز -

 حولها. التقارير وكتابة الجامعة،
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عمال أمن معايير اإلنجاز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من  عمليات التحقق-4
الطلبة بواسطة مدرسين  مستقلين، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من 

 :الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(
مراجعة عينة من أوراق إجابات الطالب ومشاريعهم من قبل بعض أعضاء آخرين  -

 لقسم.في ا

 تعيين مراجع خارجي للتدقيق. -

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

تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبة التطورات المستجدة في  -
 المجال باستمرار.

 ت.مراجعة توصيف المقرر بشكل دوري  وتزويده بالمستجدا -

 على األبحاث الجديدة في مجاالت المقرر . االطالع -

 استطالع أراء الطالب حول المقرر. -

 متابعة الكتب والمراجع الحديثة في موضوعات المقرر. -

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

 المملكة العربية السعودية

 

  تطبيقات ميدانية يف الشخصية وعلم النفس االجتماعيتوصيف مقرر 

 جامعة أم القري   :المؤسسة

 التربية / قسم علم النفس : الكلية/القسم 

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

تطبيقات ميدانية في الشخصية وعلم النفس االجتماعي/ اسم ورمز المقرر الدراسي: 
107255 

 ساعتان عدد الساعات المعتمدة: 
 الدكتوراهبرنامج  :ي يقدم ضمنه المقرر الدراسيذالبرنامج أو البرامج ال

 

  :عن المقرر الدراسي المسئولاسم عضو هيئة التدريس 

 أستاذ المقرر

  :السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي

 الدكتوراهمستوي 

: حلقة بحث في الشخصية وعلم النفس االجتماعي لهذا المقرر)إن وجدت( المتطلبات السابقة
183 

 

 107254( 7نظريات علم النفس االجتماعي) :المتطلبات اآلنية لهذا المقرر )إن وجدت(
 الزاهر-:ـــــــ كلية التربيةموقع تقديم المقرر إن لم يكن داخل المبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية
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  :األهدافب( 

 وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة المسجلين في المقرر:-6
 :دارس أن  ال من توقع المقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد

-  
 كل مجاالت الحياةفي يبين أهمية علم النفس االجتماعي بالنسبة للفرد والمجتمع  -
ل معرفته بما تعلمه في مجال علم النفس االجتماعي بنظريات علم النفس يستكم -

 االجتماعي بدرجة أعمق مما قدم في المستوي االول منها في مرحلة الماجيستير.
 يطبق نظريات ومفاهيم علم النفس االجتماعي علي مواقف الحياة. -
-  
- . 
- 

. 
-  
- 

 
 

صف بإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  المقرر الدراسي . )مثل االستخدام -7
المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة 

 في مجال الدراسة(.
والوسائل التكنولوجية الحديثة في عرض محتوي المقرر من خالل  باألدواتتعانة االس -

 لجعل المادة العلمية وتدريب الطالب عليها. PowerPointعروض 
 تحديث موضوعات المقرر بما يتوافق مع النظريات المعاصرة في علم النفس االجتماعي. -
 رونية في تحسين المقرر الدراسي.توظيف مواقع االنترنت المتخصصة، والمكتبة االلكت -
 Microsoftمتابعة الحداثة في البرامج التي يتم تدريسها في الجانب األدائي مثل برامج  -

Office .لتدريب الطالب على تطوير كتابة االبحاث العلمية 
المفسرة للتعصب، وطرق خفض التعصب والصراع بين  النفسية النظرياتأقترح دراسة -

 .الجماعات
أساليب ضبط السلوك العدواني، لعدوانيللسلوك ا رح دراسة أقت-
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. 

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

 :بغي تناولهاالموضوعات التي  ين-6

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 4 7 .تطبيقات نظريات الشخصية وعلم النفس االجتماعي في االعالم. 6

 4 7 تطبيقات نظريات الشخصية وعلم النفس االجتماعي في التسويق. .2

 4 7 تطبيقات نظريات الشخصية وعلم النفس االجتماعي في السياسة. .3

 1 3 بيقات نظريات الشخصية وعلم النفس االجتماعي في التربية.تط .4

تطبيقات نظريات الشخصية وعلم النفس االجتماعي في الجريمة  
وتعاطي المخدرات.

3 1 

تطبيقات نظريات الشخصية وعلم النفس االجتماعي في الحرب  .1
 7 7 النفسية.

   يس لكل فصل دراسي(: مكونات المقرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدر -7

 65 المحاضرة:
 ساعة نظري

عملي/       المختبر  الدرس:  مادة
 : تدريبي

 ( اختبار 7)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(: 

عن أحد الجوانب التطبيقية والميدانية لنظريات الشخصية وعلم  APAبحث علمي بنمط  كتابة-
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 النفس االجتماعي مثل مجال التربية او السياسة او االعالم.

 

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

 رات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتها. موجز سريع للمعارف أو المها 

 في  المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو  مستخدمةتوصيف الستراتيجيات التدريس ال
 المهارات. 

   .الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :المعارف

 : توصيف للمعارف المراد اكتسابها-6
 :التعرف على   الطالب من توقع المقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد

 تطبيقات نظريات الشخصية وعلم النفس االجتماعي في االعالم. -

 وعلم النفس االجتماعي في التربية. تطبيقات نظريات الشخصية -

 تطبيقات نظريات الشخصية وعلم النفس االجتماعي في السياسة. -

 تطبيقات نظريات الشخصية وعلم النفس االجتماعي في الجريمة. -

 تطبيقات نظريات الشخصية وعلم النفس االجتماعي في الحرب النفسية. -

 لتسويق.تطبيقات نظريات الشخصية وعلم النفس االجتماعي في ا -

 

  :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المعارف -7

 المحاضرة. .5

 الحوار والمناقشة. .1

 العصف الذهني.  .2

 استخدام أسلوب التعليم الجماعي والتعاوني. .8

 :طرق تقويم المعارف المكتسبة-3
 االختبارات التحريرية .3

 األسئلة الشفوية. .4
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  دراكية:المهارات اإل

  :المراد تنميتها دراكيةرات اإلتوصيف للمها-6

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر يتوقع أن يكتسب الطالب عدة مهارات هي:

اقتراح حلول للمشكالت المعاصرة في مجال التربية واالعالم والسياسة والتسويق  .1
 وفقا لما درسه.

تطبيق النظريات في تفسير الظواهر المختلفة التي تحيط به في المجتمع في  .2
 جاالت المختلفة.الم

اقتراح وسائل لتطوير مجاالت التربية والسياسة والتسويق واالعالم ومكافحة  .8
 الجريمة من خالل ما تم دراسته .

 

  :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات-7
 الحوار والمناقشة. .3

 التعليم التعاوني. .4

 التدريبات العملية. .5

 الزيارات الميدانية. .1

  :لدى الطالب دراكيةقويم المهارات اإلطرق ت-3
 واجبات وأعمال. .3

 متابعة الطلبة أثناء تأدية األعمال المكلفين بها.  .4

 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية

 وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل المسؤولية المطلوب تطويرها:-6

 تنمية القدرة على:

 أستاذ المقرر. التواصل مع -
 المناقشة والتعبير عن رأيه أمام زمالئه. -
 يشارك زمالئه في تنفيذ مهمة تعليمية معينة. -

 قيادة مجموعة عمل. -
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 يتحمل مسؤولية البحث عن معلومات جديدة . -

 استراتيجيات التعليم المستخدمة في تطوير هذه المهارات:-7
 التعلم التعاوني . -

 الحوار والمناقشة. -

 :ويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على تحمل المسؤولية لدى الطالبطرق تق-3
 مالحظة تعاون الطالب مع زمالئه داخل المحاضرات. .4

 مالحظة الطالب أثناء العمل مع المجموعة. .5

 تقويم األعمال والواجبات. .1

   :د. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية

 :المراد تنميتها في هذا المجالتوصيف للمهارات -6
 بعد االنتهاء من دراسة المقرر ينبغي أن يكتسب الطالب عده مهارات هي :

 استخدام الحاسب اآللي في التعليم. .5

 استخدام أدوات برامج إدارة التعليم بفاعلية. .1

 استخدام شبكة اإلنترنت في البحث والتواصل مع اآلخرين. .2

 م زمالئه.القدرة على عرض مهام تعليمية أما .8

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات-7
 (.blackboardاستخدام نظام إدارة التعليم ) -

 التعليم التعاوني. استراتيجية -

 الصغيرة. المجموعات استراتيجية  -

 :طرق تقويم المهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3
 (.blackboardتعليم )استالم الواجبات على نظام إدارة ال -

 متابعة مشاركات الطلبة من خالل الخدمات التي تقدمها شبكة االنترنت. -

 استخدام البريد االلكتروني إلرسال حل الواجبات للمدرس. -

  



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

316 
 

 :)إن وجدت( النفسية هـ. المهارات الحركية

 :المراد تنميتها ومستوى األداء المطلوبالنفسية توصيف للمهارات الحركية -6

 يوجد ال-

 :استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية تلك المهارات-7
 .ال يوجد -

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم المهارات الحركية -3
 ال يوجد -

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

، مشروع جماعي، رمهمة التقويم )كتابة مقال، اختبا التقويم
 اختبار نهائي...الخ(

ع األسبو 
 المحدد له

من  هنسبت
التقويم 
 النهائي

 %60 السابع اختبار نصفي 6

على مدار  كتابة بحث علمي مع مجموعة 7
 العام

 60% 

على مدار  زيارات ميدانية 3
 %60 العام

على مدار  تدريبات عملية 4
 %60 العام

 %10 السابع عشر اختبار نهائي 3

 

 :د. الدعم الطالبي

هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكاديمي للطالب )أذكر قدر الوقت تدابير تقديم أعضاء -6
 سبوع(.  أالذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل 

 ساعات في األسبوع. 1الساعات المكتبية بواقع  -

 التواصل مع الطلبة من خالل البريد االلكتروني والجواالت والمنتديات. -

 ات التي يتم تقديمها للطالب بعد المحاضرة.االستشار  -
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 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب المقررة المطلوبة-6

 ايتراك . دار القاهرة: الشخصية،(.نظريات 7066عادل محمد هريدي ) .6

7.  

 :المراجع الرئيسة-7
 

 

 

 :الكتب و المراجع التي يوصى بها )المجالت العلمية، التقارير،...الخ( )أرفق قائمة بها( -3

Hall, C. S., & Lindzey, G. (1957). Theories of personality. New York, NY: 
John Wiley & Sons. 

Mayer, J. D. (2005). A classification of DSM-IV-TR mental disorders 
according to their relation to the personality system. In J. C. Thomas & D. 
L. Segal (Eds.), Comprehensive handbook of personality and 
psychopathology (CHOPP) Vol. 1: Personality and everyday functioning. 
New York, NY: John Wiley & Sons.  

 :المراجع اإللكترونية، مواقع اإلنترنت...الخ-4
Social Psychology Archives. Stephen A. Diamond. 

. Website of practising Jungian psychologist, http://www.angelfire.com/biz2/daimonic/
with links to articles. 

المعتمدة على الحاسب اآللي/األسطوانات المدمجة، والمعايير مواد تعليمية أخرى مثل البرامج -5
 :/اللوائح التنظيمية الفنية

 برامج تعليمية جاهزة على أقراص مدمجة. -

 

  

http://www.angelfire.com/biz2/daimonic/
http://www.socialpsychology.org/
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 :و . المرافق الالزمة

بّين متطلبات  المقرر الدراسي  بما في ذلك حجم فصول الدراسة والمختبرات )أي: عدد 
 ختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة...إلخ(.  المقاعد داخل الفصول الدراسية والم

 :)قاعات المحاضرات، المختبرات،...الخ( بانيالم-6

مقعد(.موصول بها االجهزة الالزمة للعروض باستخدام 75قاعة المحاضرة بها)  -
 الحاسب االلي.

 :مصادر الحاسب اآللي-7
  .ضوئي اسحعرض. مشاشة  –جهاز كمبيوتر محمول  –جهاز عرض البيانات 

رفق قائمة أخاصة، أذكرها، أو  مخبريهلى تجهيزات إمصادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة -3
 :بها(

 سبورة الكترونية. -

 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

 :استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس -6

 القسم لتوزيعها على الطلبة لتقييم فعالية التدريس.تصميم استبانه معتمدة من  -

 حلقات مناقشة مع الطالب. -

 تعبئة االستمارة االلكترونية على موقع الجامعة. -

 مناقشة الطلبة واخذ رأيهم بطريقة تدريس المقرر أو محتواه. -

 عقد لقاءات مع الطلبة لالستماع إلى مالحظاتهم بخصوص فعالية التدريس. -

 :أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل المدرس أو القسم استراتيجيات -7
 متابعة رئيس القسم ألداء عضو هيئة التدريس . -

 إعداد تقارير عن المقرر الدراسي. -

 .امكانيه التبادل بين أعضاء هيئة التدريس في تدريس وحدات المقرر فيما بينهم -

 النقاش مع الزمالء لتقييم عملية التدريس. -
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 :التدريس  عمليات تطوير-3

علي الجديد  بصفة مستمرة فيما يتعلق بالمادة من خالل شبكة االنترنت  االطالع -
 وتتبع الكتب الجديدة.

اآلخذ بتوصيات المراجعة الداخلية والخارجية للمقرر ) أعضاء هيئة التدريس من  -
 الداخل ومن الخارج(.

 تتناول ،خارج من أو القسم داخل من أعضاء يقدمها عمل ورشل القسم تنظيم -

 فيها. المشاركة على المقرر طلبة وتحفيز ،بالمنهج صلة ذات موضوعات

 حرم داخل تعقد التي التربوية والمؤتمرات المحاضرات حضور على الطلبة تحفيز -

 حولها. التقارير وكتابة الجامعة،

عمال أعمليات التحقق من معايير اإلنجاز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4
طلبة بواسطة مدرسين  مستقلين، والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من ال

 :الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(
مراجعة عينة من أوراق إجابات الطالب ومشاريعهم من قبل بعض أعضاء آخرين  -

 في القسم.

 تعيين مراجع خارجي للتدقيق. -

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

تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبة التطورات المستجدة في  -
 المجال باستمرار.

 مراجعة توصيف المقرر بشكل دوري  وتزويده بالمستجدات. -

 على األبحاث الجديدة في مجاالت المقرر . االطالع -

 طالب حول المقرر.استطالع أراء ال -

 متابعة الكتب والمراجع الحديثة في موضوعات المقرر. -

 على توصيف مقررات مشابهة في جامعات أخرى االطالع -

 

  



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

321 
 

 

 

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

  

  

 حلقة حبث يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي توصيف مقرر

  جامعة أم القرى:املؤسسة

 علم النفس: القسم الرتبية                                              الكلية/

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 (.207-658حلقة حبث يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي )اسم ورمز املقرر الدراسي: 

 ساعتانعدد الساعات املعتمدة: 

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذمج أو الربامج الالربنا

 برنامج الدكتوراه يف علم النفس )ختصص الشخصية وعلم النفس االجتماعي(.

 :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي

 أستاذ املقرر

  :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي

 مجالفصل اخلامس من الربنا

 : ال يوجداملتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(

 

 ال يوجد :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(

 

 

 كلية الرتبية  :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية
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  :األهدافب( 

 قرر:وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف امل-1

مساعدة الطالب علي التعرف علي بعض املوضوعات املهمة يف جمال الشخصية وعلم النفس  -

االجتاهات والعالقات –املعرفة االجتماعية -االجتماعي مثل اإلدراك االجتماعي

االجتماعية يف العمل والشخصية والسلوك االجتماعي وبعض املشكالت االجتماعية مثل 

لك تناول تطبيق علم النفس االجتماعي يف جماالت احلياة التعصب والتطرف الديين وكذ

 والعمل واستعراض نتائج بعض البحوث امليدانية احلديثة بالنقد ألساليب ومنهجية البحث.

 

 

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال  نت, والتغيريات يفلتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرت

  الدراسة(.  

االستخدام املتزايد للمواد واملراجع اليت تعتمد علي تكنولوجيا املعلومات أو شبكة  -

االنرتنت والتغريات يف حمتوي املقرر بناء علي نتائج البحوث العلمية اجلديدة يف جمال 

 ي.الشخصية وعلم النفس االجتماع

 

)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 

ملعرفة ا-العالقة املتبادلة بني الفرد واجملتمع )اإلدراك االجتماعي-1

 االجتماعية(

2 2 

 وبني االشخاص العالقات االجتماعية يف العمل -االجتاهات-2

-الصراع-التنافس-التطرف  –السيطرة –االجنذاب -)التعاون

 العدوان(.-املرونة

    2     2 
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 الشخصية والسلوك االجتماعي.-3

 

    2     2 

فة ويف جماالت تطبيق علم النفس االجتماعي يف جماالت احلياة املختل-4

الدعاية -املخدرات واإلدمان-الشائعات-العمل)اجلرمية واالحنراف

-الرأي العام-الرتبية والتعليم-احلرب النفسية-والتسويق واإلعالم

 جناح األحداث(.-السياسة

    2     2 

التطرف -بعض املشكالت االجتماعية ذات العالقة)التعصب-5

 التصلب الذهين(-العنف-الديين

     2     2 

تناول نتائج بعض البحوث امليدانية احلديثة يف جمال الشخصية وعلم -7

 النفس االجتماعي بالنقد والتحليل ألساليب ومنهجية البحث.

      2      2 

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

     احملاضرة:

15 

  الدرس:  مادة

 

لي/ميداني/      عم املخترب

           تدرييب

 أخرى:

2 

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

 ساعة 12ميثل هذا املتوسط لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسبوع(: 

 

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 

 جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: بّين لكل من 

 

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

 ئج التعلم يف هذا اجملال الدراسي. الطرق املتبعة لتقويم الطالب يف املقرر الدراسي لتقييم نتا  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف

 نهاية هذا املقرر ينبغي أن يكون الطالب قادرا علي أن: اكتسابها: يفتوصيف للمعارف املراد -1

 -صية السلوك االجتماعي.يتعرف علي مفهومي الشخ 

 -.يتعرف علي مفاهيم االجتاهات  والتعاون والتنافس والصراع والعدوان 

 -.يتعرف علي تطبيقات علم النفس االجتماعي يف جماالت احلياة والعمل 

 -التطرف الديين(.-يتعرف علي بعض املشكالت االجتماعية ذات العالقة )التعصب 

 -نية احلديثة يف جمال الشخصية وعلم النفس يتعرف علي بعض نتائج البحوث امليدا

 االجتماعي.

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

التعلم -تكوين جمموعات عمل صغرية-أسلوب املناقشة واحلوار-أسلوب احملاضرة-

 عرض صور وأفالم توضح التعاون والتنافس والصراع والعدوان والتعصب.-التعاوني

 :يم املعارف املكتسبةطرق تقو-3

واجبات العروض -احملاضراتاملناقشات الفاعلة والنقاش اجلاد أثناء  -أوراق العمل ب-أ

 االختبارات الدورية والفصلية.-البحوث و التقارير عن بعض موضوعات املقرر هـ -اجلماعية. د

  دراكية:املهارات اإل

اية هذا املقرر ينبغي أن يدرك الطالب ما      يف نه :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 يلي: 

  . يدرك أهمية علم النفس االجتماعي في مجاالت الحياة المختلفة والعمل-

يدرك خطورة بعض المشكالت االجتماعية كالتعصب والتطرف الديني والعنف علي الفرد -

 والمجتمع.

 يدرك أهمية التعاون والتنافس وخطورة الصراع والعدوان.-

 يدرك دور علم النفس االجتماعي في سواء الشخصية والسلوك االجتماعي.-

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

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

طرف الديين واليت تتطلب من والسلوكية الضارة املرتتبة علي الصراع والعدوان والتعصب والت

 الطالب إدراك أبعادها وجوانبها املختلفة وكيفية التعامل معها واقرتاح أساليب ملواجهتها.
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  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

-تتضمن االختبارات الدورية والنصفية والنهائية جمموعة من األسئلة اليت تقيس )اإلدراك-

من تقييم هذه اجلوانب أذكر السبب.......... ( حتى ميكن التأكد -علل-االستنتاج-التحليل

 اإلدراكية 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 املقرر ينبغي أن يكون الطالب قادرا علي أن:

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

 زمالئه.

 تقدير واحرتام آراء اآلخرين واالستفادة منها.-ب

احرتام وتقدير اآلخرين من خالل العالقات اإلنسانية املتبادلة بني الزمالء واحرتام مشكالتهم -ج

 ومشاعرهم.

 ة واجتماعية بني األستاذ والطالب ال خترج عن إطار العمل األكادميي.تكوين عالقة مهني -د

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

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

 املناقشات الفردية واجلماعية مع  الطالب للتأكد من حتملهم املسؤولية.-

األدوار بأن يضع الطالب نفسه موضع صاحب املشكلة أو الرأي املختلف وردود األفعال  لعب-

 وانعكاساتها املختلفة.

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 تقييم فردي لكل طالب.-

  ورش العمل .تقييم مجاعي لألعمال اليت تقدمها جمموعات العمل الصغرية يف-

 

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 ال توجـــــــد

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ال توجــــد

 :البطرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الط-3
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 ال توجــــــد

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 ال توجــد

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ال توجـــد

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 ال توجـــد

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %5 الرابع أنشطة فردية 1

 %5 الثامن أنشطة مجاعية 2

 %20 التاسع التقويم النصفي 3

 %10 الثالث عشر ورش عمل صغرية 4

حسب  التقويم النهائي 5

التقويم 

 اجلامعي

70% 
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 :د. الدعم الطالبي

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

   سبوع(.أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 (ساعات أسبوعيا بواقع ساعتني يوميا.10الساعات املكتبية)-

التواجد بالقسم لتقديم اإلرشاد األكادميي للطالب واالستشارات األكادميية والعلمية -

 والشخصية.

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

(.القاهرة: 7-1العربي ,جملد),لويس كامل)ب.ت(: قراءات يف علم النفس االجتماعي يف الوطن همليك-

 اهليئة املصرية العامة للكتاب.

(. القاهرة :دار غريب 1(:حبوث يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي ,جملد)1992اهلل,معتز ) عبد-

 للطباعة والنشر.

(. القاهرة :دار غريب 2(:حبوث يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي ,جملد)1996عبد اهلل,معتز )-

 النشر.للطباعة و

 (:نظريات الشخصية.القاهرة:دار قباء للطباعة والنشر.2000عبد الرمحن ,حممد السيد)-

 :املراجع الرئيسة-2

 (:سيكولوجية العالقات االجتماعية اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية.1992عمر ,ماهر حممود)-

 جدة :دار الشروق.( 9(: الشخصية .ترمجة سيد حممد غنيم ط)1998الزا روس ,ريتشارد سن )-

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -3

 نفس املراجع األساسية للمقرر:- 

 بعض الدوريات األجنبية احلديثة ذات الصلة: مثل: مراجعةموضوعات ومقاالت من الدوريات األجنبية 

-journal of personality 

journal of social psychology- 
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 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4

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

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

 .www.am.org/iupsyshttp//:االحتاد الدولي لعلم النفس -    

 

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري /اللوائح -5

 املتوفر يف قسم علم النفس الفنية: حسبالتنظيمية 

 :و . املرافق الالزمة

ات )أي: عدد املقاعد داخل الفصول بّين متطلبات  املقرر الدراسي  مبا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملخترب

 احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.   الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 غرفة اإلرشاد النفسي .-معمل علم النفس يف الكلية-حجرات احملاضرات-

 (طالب.30جمهزة يف حدود )-

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 أجهزة كمبيوتر متصلة بالسبورة الذكية واإلنرتنت.

 :رفق قائمة بها(أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 الفانوس السحري.–فيديو –مكربات صوت -

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 اسرتاتيجيات احلصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم -1

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

 

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

http://www.am.org/iupsys
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اؤه إذا كان غري مقتنعا بالدرجة اليت حصل عليها يف املقرر ووقوفه يتيح أستاذ املقرر للطالب مراجعة أد-

 علي جوانب القوة والضعف

 :عمليات تطوير التدريس -3

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

 يستوعب الطالب أسلوب التعلم املطلوب تطبيقه يف املقرر الدراسي.-

وجديدة وجذابة مثل  التمثيل النفسي املسرحي) السيكو دراما (ولعب الدور  وجود أساليب حديثة-

 .والعصف الذهين

عمال الطلبة بواسطة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

طاقم تدريس من  مدرسني  مستقلني, والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع

 :مؤسسة أخرى(

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

 .الطالب

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

در األساسية يف علم النفس من خالل الروابط احلصول علي املعلومات احلديثة للمقرر من املصا-    

 املباشرة للمواقع.

 تبادل اخلربات مع أساتذة زائرين متخصصني يف نفس اجملال.-    

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

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

 المملكة العربية السعودية
 

  

 قراءات يف علم النفس عرب الثقايف توصيف مقرر

  جامعة أم القرى:املؤسسة

 علم النفس: القسم الرتبية                                              الكلية/

 :ي ومعلومات عامة عنه التعريف باملقرر الدراسأ(

 (.207-657يف علم النفس عرب الثقايف ) الدراسي: قراءاتاسم ورمز املقرر 

 ساعتانعدد الساعات املعتمدة: 

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال

 امج()يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الرب

 برنامج الدكتوراه يف علم النفس )ختصص الشخصية وعلم النفس االجتماعي(.

  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي

 أستاذ املقرر

  :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي

 الفصل الرابع من الربنامج

 : ال يوجدت(املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجد

 

 ال يوجد :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(

 

 

 كلية الرتبية  :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية
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  :األهدافب( 

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

ملوضوعات املهمة يف جمال علم النفس االجتماعي مساعدة الطالب علي التعرف علي بعض ا -

عرب الثقايف مثل تعريف علم النفس عرب الثقايف والنظريات املؤكدة علي أهمية العوامل 

الثقافية يف جوانب النمو النفسي  النمو. والفروقاالجتماعية والثقافية العاملية يف جوانب 

ايف يف جماالت تفسري النمو والشخصية االجتماعي املعريف واالجتماعي .وكذلك التحيز الثق

 وأساليب قياس الشخصية. 

 

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

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

  الدراسة(.  

دام املتزايد للمواد واملراجع اليت تعتمد علي تكنولوجيا املعلومات أو شبكة االستخ -

االنرتنت والتغريات يف حمتوي املقرر بناء علي نتائج البحوث العلمية اجلديدة يف جمال 

 الشخصية وعلم النفس االجتماعي عرب الثقايف.

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

 التعريفية أو الدليل (.  

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

مفهوم علم النفس عرب الثقايف والدراسات عرب الثقافية وأهميتها يف إبراز -1

 دوار العوامل الثقافية اجملتمعية يف الشخصية.

2 2 

نظريات النفسية املؤكدة علي دور وأهمية العوامل االجتماعية ال-2

النظرية  –والثقافية العاملية يف جوانب منو الشخصية )النظرية اجملالية 

نظرية التعلم -نظرية الدور-النظرية التفاعلية–السوسيومرتية 

منهج التحليل العاملي يف ديناميات -مفاهيم التحليل النفسي  -االجتماعي

 .اجلماعة

    4     2 

 2     2     التحيز الثقايف يف جماالت تفسري النمو والشخصية والسلوك اإلنساني .-3
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 -أساليب قياس الشخصية.)اختبارات امليول والقيم واالجتاهات-4

األساليب االسقاطية ( .مع التعرض لبعض –اختبارات مسات الشخصية 

 ا .االختبارات املتحيزة ثقافيا واملتحررة ثقافي

 

    2    2 

استعراض بعض نتائج البحوث يف جمال علم النفس عرب الثقايف من -

 الدوريات األساسية يف هذا اجملال.

     2     2 

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

     احملاضرة:

15 

  الدرس:  مادة

 

عملي/ميداني/       املخترب

 ساعة           يبتدري

 أخرى:

2 

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

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

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 

 أدناه ما يلي: بّين لكل من جماالت التعلم املبينة 

 

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف

 نهاية هذا املقرر ينبغي أن يكون الطالب قادرا علي أن: اكتسابها: يفتوصيف للمعارف املراد -1

 يتعرف علي مفهوم عرب الثقايف.-

ظريات النفسية املؤكدة علي أهمية العوامل االجتماعية والثقافية العاملية يف يتعرف علي الن-



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

332 
 

 جوانب النمو.

 يتعرف علي الفروق الثقافية يف جوانب النمو النفسي االجتماعي املعريف واالجتماعي.-

 يتعرف علي التحيز الثقايف يف جماالت تفسري النمو والشخصية.-

 تحيزة ثقافيا واملتحررة ثقافيا.يتعرف علي أساليب قياس الشخصية امل-

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 التعلم التعاوني.-تكوين جمموعات عمل صغرية-أسلوب املناقشة واحلوار-أسلوب احملاضرة-

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

واجبات العروض -اضراتاحملاملناقشات الفاعلة والنقاش اجلاد أثناء  -أوراق العمل ب-أ

 االختبارات الدورية والفصلية.-البحوث و التقارير عن بعض موضوعات املقرر هـ -اجلماعية. د

  دراكية:املهارات اإل

يف نهاية هذا املقرر ينبغي أن يدرك الطالب ما       :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 يلي: 

  . قافييدرك أهمية علم النفس عبر الث-

 يدرك خطورة التحيز الثقافي في قياس الشخصية.-

يدرك أهمية الفروق  االجتماعية والثقافية العالمية في جوانب النمو النفس االجتماعي المعرفي -

 واالجتماعي.

 يدرك دور علم النفس عبر الثقافي  في إبراز التحيز الثقافي في مجاالت تفسير النمو والشخصية-

  :التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهاراتاسرتاتيجيات -2

طرح اآلثار املرتتبة علي  -التعلم الذاتي -العصف الذهين -احملاضرة واحلوار واملناقشة-

 التحيز الثقايف يف قياس وتفسري الشخصية.   

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

-موعة من األسئلة اليت تقيس )اإلدراكتتضمن االختبارات الدورية والنصفية والنهائية جم-

من تقييم هذه اجلوانب أذكر السبب.......... ( حتى ميكن التأكد -علل-االستنتاج-التحليل

 اإلدراكية 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 املقرر ينبغي أن يكون الطالب قادرا علي أن:

يتعلم حتمل املسؤولية مع زمالئه يف نفس التخصص للوصول إلي مستوي من اإلتقان مع بقية -أ
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 زمالئه.

 تقدير واحرتام آراء اآلخرين واالستفادة منها.-ب

لزمالء واحرتام مشكالتهم احرتام وتقدير اآلخرين من خالل العالقات اإلنسانية املتبادلة بني ا-ج

 ومشاعرهم.

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

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

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

 واجلماعية مع  الطالب للتأكد من حتملهم املسؤولية.املناقشات الفردية -

 تطبيق بعض اختبارات الشخصية .-

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 تقييم فردي لكل طالب.-

 تقييم مجاعي لألعمال اليت تقدمها جمموعات العمل الصغرية يف ورش العمل .-

 

   :ارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العدديةد. مه

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 ال توجـــــــــد                         

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ال توجــــــــد                         

 :رات العددية ومهارات التواصل لدى الطالبطرق تقويم املها-3

 ال توجــــــــد                         

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 ال توجــــــد                         

 :املستخدمة لتنمية تلك املهاراتاسرتاتيجيات التدريس -2

 ال توجـــــد                         

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3
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 ال توجــــد                         

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

ي, , مشروع مجاعرمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %5 الرابع أنشطة فردية 1

 %5 الثامن أنشطة مجاعية 2

 %20 التاسع التقويم النصفي 3

 %10 الثالث عشر ورش عمل صغرية 4

حسب  التقويم النهائي 5

التقويم 

 اجلامعي

70% 

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 (ساعات أسبوعيا بواقع ساعتني يوميا.10الساعات املكتبية)-

ات األكادميية والعلمية التواجد بالقسم لتقديم اإلرشاد األكادميي للطالب واالستشار-

 والشخصية.

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 (:قياس الشخصية. اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية2002. ربيع ,حممد شحاتة )-

(. القاهرة :دار 1(:حبوث يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي ,جملد)1992عبد اهلل,معتز )-

 غريب للطباعة والنشر.

 (: قياس الشخصية . اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية .2000عبد اخلالق ,أمحد حممد ) -

(:الشخصية .الشخصية .اسرتاتيجياتها "نظرياتها" ,وتطبيقاتها , 2000عبد اهلل ,حممد قاسم )-
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( دمشق دار املكتيب للطباعة والنشر 1والرتبوية ,والعالج النفسي ط) اإلكلينيكيةوتطبيقاتها 

 توزيع .وال

 :املراجع الرئيسة-2

 (:قياس الشخصية. اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية.2002ربيع ,حممد شحاتة )-

 (: قياس الشخصية . اإلسكندرية :دار املعرفة اجلامعية.2000عبد اخلالق ,أمحد حممد )-

 ائمة بها( الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق ق-3

 نفس املراجع األساسية للمقرر:- 

 موضوعات ومقاالت من الدوريات  واجملالت األجنبية  يف هذا اجملال مثل:

-journal of personality 

journal of social psychology- 

journal of cross cultural psychology- 

 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4

 http://www.apa.orgية األمريكية لعلم النفس .اجلمع-   

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

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

      

اسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احل-5

 املتوفر يف قسم علم النفس الفنية: حسب/اللوائح التنظيمية 

 :و . املرافق الالزمة

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

 (.  اخلاآللي املتاحة...الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب 

http://www.am.org/iupsys
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 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 -معمل علم النفس يف الكلية-حجرات احملاضرات-

 (طالب.30جمهزة يف حدود )-

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 أجهزة كمبيوتر متصلة بالسبورة الذكية واإلنرتنت.

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةخم ىل جتهيزاتإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 الفانوس السحري.–فيديو –مكربات صوت -

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 اسرتاتيجيات احلصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم -1

 اجعة مباشرة من خالل خمرجات عملية التعلم يف هذا املقرر .  تغذية ر 

 

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

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

 املقرر ووقوفه علي جوانب القوة والضعف

 :ات تطوير التدريس عملي-3

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

 يستوعب الطالب أسلوب التعلم املطلوب تطبيقه يف املقرر الدراسي.-

 .وجود أساليب حديثة وجديدة وجذابة مثل السيكو دراما ولعب الدور والعصف الذهين-

عمال الطلبة ألدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من عمليات التحقق من معايري اإلجناز -4

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

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(
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فحص الدرجات واالختبارات النصفية والنهائية من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من 

 أعمال الطالب

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

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.-    

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

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

 المملكة العربية السعودية
 

  

  

 الرأي العامقياس االجتاهات و توصيف مقرر

  جامعة أم القرى:املؤسسة

 علم النفس: القسم الرتبية                                              الكلية/

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 (.207-653قياس االجتاهات والرأي العام )اسم ورمز املقرر الدراسي: 

 ساعتانعدد الساعات املعتمدة: 

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال

 )يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج(

 برنامج الدكتوراه يف علم النفس )ختصص الشخصية وعلم النفس االجتماعي(.

  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي

 أستاذ املقرر

  :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي

 الفصل الرابع من الربنامج

 : ال يوجداملتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(

 

 ال يوجد :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(
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 كلية الرتبية  :التعليميةموقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة 

 

 

  :األهدافب( 

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

مساعدة الطالب علي التعرف علي بعض املوضوعات املهمة يف جمال قياس االجتاهات  -

والرأي العام وذلك من خالل التعريف باالجتاهات االجتماعية والرأي العام واألهمية 

خصية واالجتماعية لقياسهما والتعريف بأساليب القياس لكل منها مع التطبيق لبعض الش

 النماذج املعتمدة علي أساليب خمتلفة من القياس.

 

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال  ت يفلتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت, والتغيريا

  الدراسة(.  

االستخدام املتزايد للمواد واملراجع اليت تعتمد علي تكنولوجيا املعلومات أو شبكة  -

االنرتنت والتغريات يف حمتوي املقرر بناء علي نتائج البحوث العلمية اجلديدة يف جمال قياس 

 االجتاهات والرأي العام.

)مالحظة: ينبغي إرفاق توصيف عام يف االستمارة املستخدمة يف النشرة ملقرر الدراسي توصيف اج( 

 التعريفية أو الدليل (.  

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 2 2 أهمية القياس وأساليبه املختلفة يف علم النفس االجتماعي.-1

 2     2     الجتاهات االجتماعية والرأي العام.التعريف با-2

 األهمية الشخصية واالجتماعية لقياس االجتاهات والرأي العام.-3

 

    2     2 
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طريقة –التعريف بأساليب القياس ومنها )طريقة املسافة االجتماعية -4

 طريقة ليكرت ( واملقارنة بينها . -ثرستون

    3     2 

لبعض مناذج من مقاييس االجتاهات والرأي العام  التطبيق امليداني-5

 املعتمدة علي أساليب خمتلفة من القياس.

     3     2 

 

   مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

     احملاضرة:

15 

  الدرس:  مادة

 

عملي/ميداني/       املخترب

 ساعة           تدرييب

 أخرى:

2 

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

 ساعة 12ميثل هذا املتوسط لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسبوع(: 

 

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 

 ز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتهاموج . 

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :رفاملعا

 نهاية هذا املقرر ينبغي أن يكون الطالب قادرا علي أن: اكتسابها: يفتوصيف للمعارف املراد -1

 ي.يتعرف علي أهمية القياس وأساليبه املختلفة يف علم النفس االجتماع-

 يتعرف علي مفاهيم االجتاهات  االجتماعية والرأي العام.-

 يتعرف علي األهمية الشخصية واالجتماعية لقياس االجتاهات والرأي العام.-

-يتعرف علي أساليب القياس املختلفة لقياس كل من االجتاهات والرأي العام                       -
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 ياس االجتاهات والرأي العام.يتعرف علي الفروق املختلفة بني أساليب ق

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

التعلم -تكوين جمموعات عمل صغرية-أسلوب املناقشة واحلوار-أسلوب احملاضرة-

 عرض نتائج تطبيق بعض مقاييس االجتاهات والرأي العام.-التعاوني

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

واجبات العروض -احملاضراتاملناقشات الفاعلة والنقاش اجلاد أثناء  -ب أوراق العمل-أ

 االختبارات الدورية والفصلية.-البحوث و التقارير عن بعض موضوعات املقرر هـ -اجلماعية. د

  دراكية:املهارات اإل

ب ما      يف نهاية هذا املقرر ينبغي أن يدرك الطال :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 يلى: 

 يدرك أهمية القياس وأساليبه المختلفة في علم النفس االجتماعي .                                               -

 يدرك أهمية قياس االتجاهات االجتماعية والرأي العام من الناحيتين الشخصية واالجتماعية .-

االتجاهات االجتماعية والرأي العام في مجاالت  يدرك أهمية االستفادة  من نتائج  تطبيق مقاييس-

 الحياة المختلفة .

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

  طرح األهمية  املرتتبة علي -التعلم الذاتي -العصف الذهين -احملاضرة واحلوار واملناقشة-

 في مجاالت الحياة المختلفة . تطبيق نتائج مقاييس االتجاهات االجتماعية والرأي العام 

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

-تتضمن االختبارات الدورية والنصفية والنهائية جمموعة من األسئلة اليت تقيس )اإلدراك-

أذكر السبب.......... ( حتى ميكن التأكد من تقييم هذه اجلوانب -علل-االستنتاج-التحليل

 اإلدراكية .

  :هارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤوليةج.  م

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

 املقرر ينبغي أن يكون الطالب قادرا علي أن:

ة يتعلم حتمل املسؤولية مع زمالئه يف نفس التخصص للوصول إلي مستوي من اإلتقان مع بقي-أ

 زمالئه.

 تقدير واحرتام آراء اآلخرين واالستفادة منها.-ب
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احرتام وتقدير اآلخرين من خالل العالقات اإلنسانية املتبادلة بني الزمالء واحرتام مشكالتهم -ج

 ومشاعرهم.

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

 لتعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:اسرتاتيجيات ا-2

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

 املناقشات الفردية واجلماعية مع  الطالب للتأكد من حتملهم املسؤولية.-

لعب األدوار بأن يضع الطالب نفسه موضع صاحب املشكلة أو الرأي املختلف وردود األفعال -

 عكاساتها املختلفة.وان

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 تقييم فردي لكل طالب.-

 تقييم مجاعي لألعمال اليت تقدمها جمموعات العمل الصغرية يف ورش العمل .-

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال توصيف-1

 ال توجــــــــــد                         

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ال توجــــــــــد                         

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

                        ال توجـــــــــد  

 

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 ال توجــــــــد                         

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

                     ال توجـــــــــــد     

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 ال توجـــــــــــد                         
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 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %5 الرابع أنشطة فردية 1

 %5 الثامن أنشطة مجاعية 2

 %20 التاسع التقويم النصفي 3

 %10 الثالث عشر ورش عمل صغرية 4

حسب  التقويم النهائي 5

التقويم 

 اجلامعي

70% 

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 (ساعات أسبوعيا بواقع ساعتني يوميا.10الساعات املكتبية)-

التواجد بالقسم لتقديم اإلرشاد األكادميي للطالب واالستشارات األكادميية والعلمية -

 والشخصية.

 :ادر التعلمهـ . مص

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 (.136(:االجتاهات التعصبية . الكويت : عامل املعرفة العدد )1989اهلل,معتز ) عبد- - 

 (:بناء االستفتاء  وقياس االجتاهات جدة :دار الفنون.1999احلارثى ,زايد بن عجري ) -

سها .يف عبد احلليم حممود (: االجتاهات النفسية وأساليب قيا1989خليفة , عبد اللطيف )-

 257-209ص  -السيد وآخرون )حمررون( علم النفس االجتماعي .القاهرة دار آتون للنشر ص 

 :املراجع الرئيسة-2
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 (:بناء االستفتاء  وقياس االجتاهات جدة :دار الفنون.1999احلارثى ,زايد بن عجري )-

 (. 136ت :عامل املعرفة العدد)(: االجتاهات التعصبية الكوي1989عبد اهلل ,معتز سيد )-

    -Oppenheim   ,a .n(1986):questionnaire design and attitude     

measurement .n .y . :basic ,inc publisher       

-Anastasia.(1976):psychological testing4 ed. New  York :mc  Milan 

publishing company. 

 )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها(  بها صى الكتب و املراجع اليت يو-3

 نفس املراجع األساسية للمقرر:- 

 موضوعات ومقاالت من الدوريات  واجملالت األجنبية املتخصصة مثل:

-journal of attitude assessment  

journal of social psychology- 

 :.اخلاملراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت..-4

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

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

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

دة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتم-5

 املتوفر يف قسم علم النفس الفنية: حسب/اللوائح التنظيمية 

 

 :و . املرافق الالزمة

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

 خل(.  ازة احلاسب اآللي املتاحة...الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجه

http://www.am.org/iupsys
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 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 غرفة اإلرشاد النفسي .-معمل علم النفس يف الكلية-حجرات احملاضرات-

 (طالب.30جمهزة يف حدود )-

 

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 أجهزة كمبيوتر متصلة بالسبورة الذكية واإلنرتنت.

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإ)حددها...مثل: احلاجة مصادر أخرى -3

 :بها(

 الفانوس السحري.–فيديو –مكربات صوت -

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 راجعة عن جودة التعليم  اسرتاتيجيات احلصول على تغذية-1

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

 

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

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

 ه علي جوانب القوة والضعفاملقرر ووقوف

 :عمليات تطوير التدريس -3

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

 يستوعب الطالب أسلوب التعلم املطلوب تطبيقه يف املقرر الدراسي.-

 وجود أساليب حديثة وجديدة لتصحيح أساليب قياس االجتاهات والرأي العام.-
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عمال الطلبة أالتحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من عمليات -4

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

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

تقل لعينة من فحص الدرجات واالختبارات النصفية والنهائية من قبل عضو هيئة تدريس مس

 أعمال الطالب

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

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

 الروابط املباشرة للمواقع.

 -يف نفس اجملال. تبادل اخلربات مع أساتذة زائرين متخصصني 

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

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

 المملكة العربية السعودية
 

  

 شخصية وعلم النفس االجتماعي  باللغة االجنليزيةنصوص يف ال توصيف مقرر

  جامعة أم القرى:املؤسسة

 علم النفس: القسم الرتبية                                              الكلية/

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

ي  باللغة االجنليزية نصوص يف الشخصية وعلم النفس االجتماعاسم ورمز املقرر الدراسي: 

(606-207.) 

 ساعتانعدد الساعات املعتمدة: 

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال

 )يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج(

 س االجتماعي(.برنامج الدكتوراه يف علم النفس )ختصص الشخصية وعلم النف

  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي

 أستاذ املقرر

  :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي

 الفصل الرابع من الربنامج

-602: مقرر نصوص يف علم النفس باللغة االجنليزية)املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(

702.) 

 ال يوجد :تطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(امل

 كلية الرتبية  :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية
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  :األهدافب( 

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

جمال الشخصية وعلم النفس مساعدة الطالب علي التعرف علي بعض األحباث املهمة يف  -

االجتماعي باللغة االجنليزية  مثل أحباث عن الشخصية وحمدداتها ونظرياتها ومساتها 

 -وكذلك بعض األحباث عن االجتاهات واملعتقدات والتفاعل بني األشخاص )االجنذاب

التطرف(وكذلك حبوث عن التنشئة –السيطرة  -العدوان -االنصياع-الصراع

ات التطبيع االجتماعي أثر الفروق الثقافية يف تشكيل السلوك االجتماعية وعملي

والشخصية شرحا وحوارا  وترمجة باللغة االجنليزية لالستفادة منها مستقبال يف أطروحته 

 للدكتوراه.

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال  و مراجع اإلنرتنت, والتغيريات يفلتقنية املعلومات أ

  الدراسة(.  

االستخدام املتزايد للمواد واملراجع اليت تعتمد علي تكنولوجيا املعلومات أو شبكة  -

االنرتنت والتغريات يف حمتوي املقرر بناء علي نتائج البحوث العلمية اجلديدة يف جمال 

 النفس االجتماعي باللغة االجنليزية.الشخصية وعلم 

)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 

العالقة املتبادلة بني الفرد واجملتمع  حبوث باللغة االجنليزية عن -1

 املعرفة االجتماعية(-)اإلدراك االجتماعي

2 2 

العالقات االجتماعية يف  -حبوث باللغة االجنليزية عن االجتاهات -2

-السيطرة–االجنذاب -العمل والتفاعل  بني األشخاص )التعاون

 العدوان(.-الصراع-االنصياع -التطرف -التنافس

    2     2 

 2     2     حبوث باللغة االجنليزية عن الشخصية  ومساتها وحمدداتها ونظرياتها. -3
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حبوث باللغة االجنليزية عن أثر الفروق الثقافية يف عملية التنشئة  -4

 االجتماعية  ويف تشكيل السلوك والشخصية.

    2     2 

 2     2      (التطرف الديين-بعض املشكالت االجتماعية ذات العالقة)التعصب-5

تناول نتائج بعض البحوث امليدانية احلديثة يف جمال علم النفس -7

االجتماعي عن التطبيع االجتماعي والتنشئة االجتماعية وأثر األساليب 

 السوية وغري السوية علي سواء الشخصية أو احنرافها .

      2      2 

 

   يس لكل فصل دراسي(: مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدر-2

     احملاضرة:

15 

  الدرس:  مادة

 

عملي/ميداني/       املخترب

 ساعة           تدرييب

 أخرى:

2 

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

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

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 

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

 رات. يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املها ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف

 قرر ينبغي أن يكون الطالب قادرا علي أن:نهاية هذا امل اكتسابها: يفتوصيف للمعارف املراد -1

 يتعرف علي مفهومي الشخصية السلوك االجتماعي.-

 يتعرف علي مفاهيم االجتاهات  والتعاون والتنافس والصراع والعدوان.-

 يتعرف علي تطبيقات علم النفس االجتماعي يف جماالت احلياة والعمل.-
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 التطرف الديين(.-قة )التعصبيتعرف علي بعض املشكالت االجتماعية ذات العال-

 يتعرف علي بعض نتائج البحوث امليدانية احلديثة يف جمال الشخصية وعلم النفس االجتماعي.-

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

التعلم -تكوين جمموعات عمل صغرية-أسلوب املناقشة واحلوار-أسلوب احملاضرة-

 الم توضح التعاون والتنافس والصراع والعدوان والتعصب.عرض صور وأف-التعاوني

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

املناقشات الفاعلة والنقاش  واحلوار واإللقاء باللغة االجنليزية والرتمجة أثناء  -أوراق العمل ب-أ

-البحوث و التقارير عن بعض موضوعات املقرر هـ -اجلماعية. دواجبات العروض -احملاضرات

 االختبارات الدورية والفصلية.

  دراكية:املهارات اإل

يف نهاية هذا املقرر ينبغي أن يدرك الطالب ما       :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 يلي: 

      االطالعيدرك أهمية علم النفس االجتماعي في مجاالت الحياة المختلفة والعمل من خالل -

  ألجنبية  باللغة االنجليزية .علي نتائج البحوث ا

علي نتائج البحوث األجنبية   االطالعيدرك أهمية التعرف علي االتجاهات االجتماعية من خالل -

  باللغة االنجليزية .

يدرك خطورة بعض المشكالت االجتماعية كالتعصب والتطرف الديني علي الفرد والمجتمع من -

  ة  باللغة االنجليزية .علي نتائج البحوث األجنبي االطالعخالل 

 االطالعمن خالل  يدرك أهمية عملية التنشئة االجتماعية في سواء الشخصية والسلوك اإلنساني-.

  علي نتائج البحوث األجنبية  باللغة االنجليزية .

يدرك أهمية التعاون والتنافس وخطورة الصراع والعدوان علي الشخصية والمجتمع من خالل -

 ج البحوث األجنبية  باللغة االنجليزية .علي نتائ االطالع

 االطالعيدرك دور علم النفس االجتماعي في سواء الشخصية والسلوك االجتماعي من خالل -

  علي نتائج البحوث األجنبية  باللغة االنجليزية .

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

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

والسلوكية الضارة املرتتبة علي الصراع والعدوان والتعصب والتطرف الديين واليت تتطلب من 

 الطالب إدراك أبعادها وجوانبها املختلفة وكيفية التعامل معها واقرتاح أساليب ملواجهتها.
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  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

-تتضمن االختبارات الدورية والنصفية والنهائية جمموعة من األسئلة اليت تقيس )اإلدراك-

أذكر السبب.......... ( حتى ميكن التأكد من تقييم هذه اجلوانب -علل-االستنتاج-التحليل

  اإلدراكية

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

ة والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها: يف نهاية هذا وصف ملهارات العالقات الشخصي-1

 املقرر ينبغي أن يكون الطالب قادرا علي أن:

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

 زمالئه.

 تقدير واحرتام آراء اآلخرين واالستفادة منها.-ب

خرين من خالل العالقات اإلنسانية املتبادلة بني الزمالء واحرتام مشكالتهم احرتام وتقدير اآل-ج

 ومشاعرهم.

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

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

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

 املناقشات الفردية واجلماعية مع  الطالب للتأكد من حتملهم املسؤولية.-

لعب األدوار بأن يضع الطالب نفسه موضع صاحب املشكلة أو الرأي املختلف وردود األفعال -

 وانعكاساتها املختلفة.

 :املسؤولية لدى الطالب طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل-3

 تقييم فردي لكل طالب.-

 تقييم مجاعي لألعمال اليت تقدمها جمموعات العمل الصغرية يف ورش العمل .-

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

       ال توجــــــــد                   

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ال توجـــــــد                         

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 ال توجـــــــد                         
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 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية ت احلركية توصيف للمهارا-1

 ال توجـــــــد                         

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ال توجــــــد                         

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

                       ال توجـــــــد   

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع احملدد 

 له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %5 الرابع أنشطة فردية 1

 %5 الثامن أنشطة مجاعية 2

 %20 التاسع يالتقويم النصف 3

 %10 الثالث عشر ورش عمل صغرية 4

حسب التقويم  التقويم النهائي 5

 اجلامعي

70% 

 :د. الدعم الطالبي

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

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

 (ساعات أسبوعيا بواقع ساعتني يوميا.10الساعات املكتبية)-

التواجد بالقسم لتقديم اإلرشاد األكادميي للطالب واالستشارات األكادميية والعلمية -

 والشخصية.
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 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

-1يف الوطن العربي ,جملد) مليكه ,لويس كامل)ب.ت(: قراءات يف علم النفس االجتماعي-

 (.القاهرة: اهليئة املصرية العامة للكتاب.7

(. القاهرة :دار 1(:حبوث يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي ,جملد)1992عبد اهلل,معتز )-

 غريب للطباعة والنشر.

(. القاهرة :دار 2(:حبوث يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي ,جملد)1996عبد اهلل,معتز )-

 للطباعة والنشر. غريب

-fled manor.(1985):social psychology :theories 

,research and application  :new York: mc grew –hill 

book company. 

 :املراجع الرئيسة-2

(:سيكولوجية العالقات االجتماعية اإلسكندرية :دار املعرفة 1992عمر ,ماهر حممود)-

 اجلامعية.

 ( جدة :دار الشروق.9(: الشخصية .ترمجة سيد حممد غنيم ط)1998) الزاروس ,ريتشاردسن-

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -3

 نفس املراجع األساسية للمقرر:- 

 موضوعات ومقاالت من الدوريات  األجنبية مثل:

-journal of personality 

journal of social psychology- 

journal of cross cultural psychology- 

 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4

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

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

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري -5

 املتوفر يف قسم علم النفس الفنية: حسب/اللوائح التنظيمية 

 

 :و . املرافق الالزمة

ا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملختربات )أي: عدد املقاعد داخل بّين متطلبات  املقرر الدراسي  مب

 خل(.  االفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 غرفة اإلرشاد النفسي .-معمل علم النفس يف الكلية-حجرات احملاضرات-

 (طالب.30) جمهزة يف حدود-

 :مصادر احلاسب اآللي-2

 أجهزة كمبيوتر متصلة بالسبورة الذكية واإلنرتنت.

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 الفانوس السحري–فيديو –مكربات صوت -

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 اسرتاتيجيات احلصول على تغذية راجعة عن جودة التعليم -1

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

 

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

تيح أستاذ املقرر للطالب مراجعة أداؤه إذا كان غري مقتنعا بالدرجة اليت حصل عليها يف ي-

http://www.am.org/iupsys
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 املقرر ووقوفه علي جوانب القوة والضعف

 :عمليات تطوير التدريس -3

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

 ملقرر الدراسي.يستوعب الطالب أسلوب التعلم املطلوب تطبيقه يف ا-

وجود أساليب حديثة وجديدة وجذابة مثل اشرتاك أفراد اجملموعة يف قراءة البحوث  باللغة -

 ومعهم أستاذ املقرر.االجنليزية وترمجتها 

عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

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

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

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

 أعمال الطالب

 :هاصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير-5

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.-    

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

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

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 االختبارات حمكية املرجع توصيف مقرر
 جامعة أم القرىاملؤسسة: 

 كلية التربية/ قسم علم النفسالكلية/القسم: 

 

 باملقرر ومعلومات عامة عنه: أ ( التعريف 

 087االختبارات محكية المرجع اسم املقرر الدراسي ورمزه:  –1

 2عدد الساعات املعتمدة:   –2

 الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها:  –3

 دكتوراه قياس وتقويم     

 اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس  املقرر: -4

 جاد الربارثي، د. عبدهللا الصيرفي، أ.د. ربيع طه، أ.د. يوسف سوالمه، د. هشام .د. زايد الحأ

 الثاني/ الفصل ألولىالسنة ااملستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذا املقرر فيه:  -5

 ال يوجداملتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:  -6

 وجدال ياملتطلبات املصاحبة هلذا املقرر)إن وجدت(:  -7

 مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية: -8
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 ب ( األهداف 

 وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف هذا املقرر: -1

 على االختبار محكي المرجع مقارنة باالختبار معياري المرجع.الطلبة تعرف ي 

 المرجع.حدد الطلبة مجاالت االختبار محكي ي 

 .يتعرف الطلبة على أساليب بناء فقرات االختبار محكي المرجع 

 .يتعرف الطلبة على كيفية تحليل فقرات االختبار محكي المرجع 

 .يتعرف الطلبة على صدق وثبات االختبار محكي المرجع 

 .يتعرف الطلبة على كيفية تقدير ثبات االختبار محكي المرجع 

 جات القطع لالختبار محكي المرجع.يتعرف الطلبة على طرق تقدير در 

  تحليل البيانات المتوفرة عن االختبارات محكية المرجع ومهارة يكتسب الطلبة مهارة

 تحديد درجات القطع في هذا النوع من االختبارات.

 .يكتسب الطلبة مهارة المناقشة والحوار والتعلم الذاتي والعمل في فريق 

  وحل المشكالت.يكتسب الطلبة مهارة التفكير الناقد 

 

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

يتم متابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية  متخصصة  سواء باللغة اإلنجليزية أو   -

في  الحاصلبة التطور لمواك المختلفة بأشكالهاموضوعات االختبارات المحكية العربية في 

 هذا المجال.

 المناقشات بين أعضاء هيئة التدريس والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر.   -

  استطالع رأي الطلبة في المقرر واالستفادة من المعلومات المتوفرة في تطوير المقرر.  -

 ) منوذج اهليئة الوطنية(           

  قرر.لخطة المالدورية منتظمة المراجعة ال  -
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ج ( وصف املقرر الدراسي: )مالحظة: يرفق الوصف العام للمقرر املوجود يف النشرة أو الدليل 

 بالقسم(

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: – 1

عدد  قائمة املوضوعات 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 4 2 االختبارات محكية المرجع في مقابل االختبارات معيارية المرجع -1

 4 2  ارات محكية المرجعبناء االختب -2

 4 2  تحليل فقرات االختبارات محكية المرجع -3

 4 2 الصدق في االختبارات محكية المرجع -4

 4 2 الثبات في االختبارات محكية المرجع  -5

 8 4 طرق تقدير درجات القطع في االختبارات محكية المرجع -6

 

 

 لتدريس يف الفصل الدراسي(مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات ا -2

العملي / امليداني / التدريب  الدروس اخلاصة  احملاضرة

التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

15 

 

- - 2 

 

 ساعات 4ساعات دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  يف األسبوع:  – 3



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

359 
 

 و جماالت التعلمتطوير نواتج التعلم يف نطاقات أ – 4

 لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح :    

 ملخص موجز  للمعرفة أو املهارات  اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.  -( 1) 

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

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

 املعرفة: -أ

 وصف املعرفة اليت سيتم اكتسابها يف املقرر: -4

مفهوم االختبار، طرق تصنيف االختبارات، االختبارات محكية المرجع واالختبارات معيارية 

ومؤشراته، الثبات  المرجع، بناء وتطوير االختبارات محكية المرجع، الصدق لالختبار المحكي

 لالختبار المحكي ، درجة القطع، طرق تحديد درجة القطع.

 اسرتاتيجيات التعليم )التدريس( املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة: -5

 المناقشة والحوار -

 المحاضرة -

 األمثلة استخدام -

 الوسائل التعلمية التي تساعد في عملية العرض. استخدام -

 نيالتعلم التعاو -

 العصف الذهني  -

 حل المشكالت -

 طرق تقييم املعرفة املكتسبة: -6

 ) فصلية ونهائية(اختبارات  -ٌ

 بيتيةسواء أثناء المحاضرة أو وتدريبات واجبات   - 

 مشروع  -

 ة في المناقشات والحواراتالمشارك  -
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 اإلدراكية: -املهارات املعرفية  -ب

 تطويرها: اإلدراكية املطلوب-املهارات املعرفية -4

 مهارات التفكير العلمي  -

 مهارة حل المشكالت         -

  مهارات التحليل والنقد  -

 اإلدراكية:-اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية -5

 المناقشة والحوار -

 التعلم التعاوني  -

 العصف الذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

      حل مشكالت -

 اإلدراكية املكتسبة:-ييم املهارات املعرفيةطرق تق -6

  ةالمناقشات والمشارك  -

 األعمال الفردية والجماعية. -

   االختبارات -

 

 مع اآلخرين  وحتمل املسؤولية: التعاملمهارات  -ج

 وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها : -4

 خرين في الظروف والقدر المناسبين.طلب المساعدة من اال  -

 االستماع والمشاركة داخل المحاضرة.  -

     .القدرة على التعامل مع اآلخرين والتعاون  معهم -

          .مهارة تحمل المسؤولية   -

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات : -5

 التعليم التعاوني من خالل مجموعات -
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 لى إيضاح المفاهيم لآلخرينعالتدرب  -

 المناقشة والحوار -

 العصف ذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

      مشكالتالحل  -

 طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على حتمل املسؤولية : -6

 الواجبات -

 المشتركة التدريبات -

 المالحظة  -

 عيةاألعمال الفردية والجما -

 

 :العدديةمهارات التواصل ، وتقنية املعلومات، واملهارات  -د

 وصف املهارات العددية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها:  -4

إالقيام ببناء اختبار محكي المرجع وتحليل  فقراته وتقدير صدقه وثباته بطرق مختلفة وتحديد  -

 .درجة القطع له بطرق مختلفة

 .التفكير العلميمهارة  -

 .حل المسألةمهارات  -

 من خالل أدوات اإلتصال الحديثة. تطوير مهارات الحصول على المعرفة -

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات : -5

 المناقشة والحوار -

 الواجبات - 

 التعلم التعاوني  -

 العصف الذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

362 
 

 مشكالتالحل  -

 كتساب الطلبة ملهارات التواصل ، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية :طرق تقييم ا -6

 الواجباتتقييم  -

  ة في المناقشات والحوارالمشارك -

 ألداء الطالب خالل الفصل المالحظة  -

 األعمال الفردية والجماعية -

 االختبارات   -

 

 املهارات احلركية  النفسية )إن وجدت(: -ها

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

 ال يوجداجملال: 

 ال يوجداسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات احلركية :  -7

 ال يوجدطرق تقويم املهارات احلركية النفسية لدى الطالب:  -8

 

 :وفقها خالل الفصل الدراسي حتديد اجلدول الزمين ملهام التقويم اليت يتم تقييم الطلبة-5

رقم 

 التقييم 

طبيعة مهمة التقييم  )مثال: مقالة، أو 

اختبار قصري، أو مشروع مجاعي، أو 

 اختبار فصلي... اخل(

األسبوع احملدد 

 له

نسبته من  

التقييم 

 النهائي

 %27 الثامن أول اختبار 1

 %47 الخامس عشر نهائي اختبار 2

 %15 أسبوعية  الواجبات 3

 %5 طوال الفصل المشاركة في المناقشات والحوار 4

 %27 الرابع عشر المشروع 5
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 د( الدعم املقدم للطلبة:

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصح:

    ، البريد االلكترونياألسبوعية الساعات المكتبية

  ها ( مصادر التعلم:

 الكتاب )الكتب ( املقررة املطلوبة:  -1

Shrock, S.  and Coscarelli, W.(2007).  Criterion referenced test  

          development: Technical and legal guidelines for corporative  

          training(3
rd

 ed.). The United States of America: A publication  

          of the International Society for Performance Improvement. 

 

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

 

Berk,Ronald(Ed.). (1984). A Guide to criterion referenced test  

          construction. 

Shrock, S.  and Coscarelli, W.(2007).  Criterion referenced test  

          development: Technical and legal guidelines for corporative  

          training(3
rd

 ed.). The United States of America: A publication  

          of the International Society for Performance Improvement. 

 ... اخل(:الكتب واملراجع اليت يوصى بها)اجملالت العلمية، التقارير،  -3

العالمية المتخصصة في القياس التي يوجد فيها دراسات متعلقة باالختبارات محكية الدوريات 

 المرجع.

 املراجع اإللكرتونية، مواقع اإلنرتنت...اخل: -4
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EBISCO 

مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو املعايري  -5

 ألنظمة: املهنية أو ا

 SPSSبرمجية 

 

 و ( املرافق املطلوبة

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

 واملختربات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر .. اخل(.

 املرافق التعليمية:-1

 طالباً. 25تسع تقاعة دراسية  -ٌٌٌٌٌٌ

 أجهزة الكمبيوتر:-2

 يانات الحاسوب)داتاشو(    شاشة عرض ب -

مثال: إذا كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات أو أرفق  –مصادر أخرى )حددها  -3

 ال يوجدقائمة(: 

 

 ز( تقييم املقرر وعمليات التحسني:

 اسرتاتيجيات احلصول على تغذية راجعة  من الطالب عن جودة التعليم :-1

 أعمال الطالب. -

 عضو هيئة التدريس والمقرر الدراسي. استمارة تقويم  -

 المالحظة.  -

 االختبارات الفصلية/ النهائية .  -

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

 القسم:  

 استطالع آراء الطالب حول المقرر. -   
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 النقاش مع أعضاء هيئة التدريس -   

 البرنامج  تقرير -   

 تقويم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس  -   

 االختباراتنتائج  -السنوي التقرير -    

 الحظات الزمالء في المواد األخرىم -   

 عمليات حتسني التعليم:-3

 مناقشة األساتذة اللذين يدرسون نفس المقرر.

 االلتحاق بدورات تدريبية في مجال التدريس الفعال

 ل وتقنيات حديثة مثل الحاسوبوسائ استخدام

 تشجيع الطلبة على المشاركة 

 األسلوب التعاوني استخدام

 عمليات التحقق من مستويات إجناز الطلبة:-4

 تقييم أداء الطالب -

 االختباراتنتائج  - 

  مالحظات الزمالء في المواد األخرى - 

 التكليف ببعض الواجبات - 

 الدورية جلودة املقرر والتخطيط للتحسني: اجعةللمرصف  العمليات واخلطط املعدة  -9

 .تحليل استجابات الطالب المتعلقة بتقييم التدريس والمقرر الدراسي -

 .استطالع أراء الخريجين بفائدة المقرر في مجال التخصص أو العمل -

 االختبارات محكية المرجع.مواكبة التطورات الحديثة في مجال  -

رحلة المعرفة النظرية إلى مرحلة التطبيق العملي من التوسع في عملية نقل الطلبة من م -

 واستخدام البرامج اإلحصائية المناسبة. خالل التوسع في عملية التدريب 

 .عيق تعلم الطلبة للمادةتإجراء دراسات علمية للتعرف على أهم المشكالت والعوائق التي  -
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 العربية السعوديةالمملكة 
 

 

  

 التحليل العاملي توصيف مقرر
 جامعة أم القرىاملؤسسة: 

 كلية التربية/ قسم علم النفسالكلية/القسم: 

 أ ( التعريف باملقرر ومعلومات عامة عنه: 

 001التحليل العاملي اسم املقرر الدراسي ورمزه:  –1

 2عدد الساعات املعتمدة:   –2

 امج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها: الربنامج أو الرب –3

 دكتوراه إحصاء وبحوث ودكتوراه قياس وتقويم     

 اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس  املقرر: -4

 جاد الرب.د. زايد الحارثي، د. عبدهللا الصيرفي، أ.د. ربيع طه، أ.د. يوسف سوالمه، د. هشام أ

 الثاني/ الفصل الثانيةالسنة هذا املقرر فيه: املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم  -5

 ال يوجداملتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:  -6

 ال يوجداملتطلبات املصاحبة هلذا املقرر)إن وجدت(:  -7

 مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية: -8

 

 



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

367 
 

 ب ( األهداف 

 لم األساسية للطلبة املسجلني يف هذا املقرر:وصف موجز لنواتج التع -1

 على مفهوم التحليل العاملي وأساسياته: العامل، المعادالت األساسية، الطلبة تعرف ي

التباين المشترك والتباين الفريد، تشبعات العوامل، االرتباطات بين المتغيرات 

 والعوامل، االرتباطات بين العوامل بداللة التشبعات.

 ة على أساليب استخالص العوامل: تحليل المكونات األساسية، تحليل تعرف الطلبي

 العامل المشترك.

 .يميز الطلبة بين تحليل المكونات األساسية وتحليل العوامل األساسية 

 التي تفسر البيانات الخاصة بالمتغيرات يحدد الطلبة عدد العوامل. 

 مائلة)فاريماكس، كوارتيماكس، يطور الطلبة الفهم لعملية تدوير العوامل المتعامدة وال

 بروماكس، اوبليمين( والغرض منها.

 .يميز الطلبة بين تدوير العوامل المتعامدة وتدوير العوامل المائلة 

  يتعرف الطلبة على مفهوم التحليل العاملي التوكيدي وشروطه وخصائصه

 واستخداماته.

 ملي التوكيدي.يميز الطلبة بين التحليل العاملي االستكشافي والتحليل العا 

  استخدام برمجية يكتسب الطلبة مهارةSPSS   وبرمجيةLIZREL  في إجراء

 التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي.

 .يكتسب الطلبة مهارة المناقشة والحوار والتعلم الذاتي والعمل في فريق 

 .يكتسب الطلبة مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت 

 

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

يتم متابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية  متخصصة  سواء باللغة اإلنجليزية أو   -

 في هذا المجال. الحاصلبة التطور لمواك موضوعات التحليل العامليالعربية في 

 على تغذية راجعة منهم حول المقرر.المناقشات بين أعضاء هيئة التدريس والحصول    -

  استطالع رأي الطلبة في المقرر واالستفادة من المعلومات المتوفرة في تطوير المقرر.  -

 ) منوذج اهليئة الوطنية(           

تواكب التغيرات والتطورات الحاصلة في مجال قرر للخطة المالدورية منتظمة المراجعة ال  -

  .التحليل العاملي
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( وصف املقرر الدراسي: )مالحظة: يرفق الوصف العام للمقرر املوجود يف النشرة أو الدليل ج 

 بالقسم(

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: – 1

عدد  قائمة املوضوعات 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 4 2 مراجعة لتحليل االنحدار واالرتباط -1

 6 3  للتحليل العامليأساسيات التحليل العاملي والنموذج األساسي  -2

 6 3  أساليب استخالص العوامل -3

 2 1 المناسب بحسب محكات معينة عدد العوامل -4

 4 2 تدوير العوامل -5

 2 1 درجات العوامل -6

 4 2 التحليل العاملي التوكيدي -0

 

 

 مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس يف الفصل الدراسي( -2

العملي / امليداني / التدريب  الدروس اخلاصة اضرةاحمل

التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

15 - - 2 

 

 ساعات 4ساعات دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  يف األسبوع:  – 3
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 تطوير نواتج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم – 4

 التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح :    لكل جمال من جماالت 

 ملخص موجز  للمعرفة أو املهارات  اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.  -( 1) 

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

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

 

 املعرفة: -أ

 وصف املعرفة اليت سيتم اكتسابها يف املقرر: -7

التحليل العاملي وغرضه، التشبعات، العامل، المتغير، أساليب استخراج العوامل، تحليل  مفهوم

المكونات األساسية، تحليل العوامل األساسية، الدرجات العاملية، تدوير العوامل، التدوير 

 تدوير المائل، معايير تحديد عدد العوامل، التحليل التوكيدي.المتعامد وال

 اسرتاتيجيات التعليم )التدريس( املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة: -8

 المناقشة والحوار -

 المحاضرة -

 األمثلة استخدام -

 الوسائل التعلمية التي تساعد في عملية العرض. استخدام -

 التعلم التعاوني -

 لذهني العصف ا -

 حل المشكالت -

 طرق تقييم املعرفة املكتسبة: -9

 ) فصلية ونهائية(اختبارات  -ٌ

 بيتيةسواء أثناء المحاضرة أو وتدريبات واجبات   - 

 ة في المناقشات والحواراتالمشارك  -
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 اإلدراكية: -املهارات املعرفية  -ب

 اإلدراكية املطلوب تطويرها:-املهارات املعرفية -7

 التفكير العلميمهارات   -

 مهارة حل المشكالت         -

  مهارات التحليل والنقد  -

 اإلدراكية:-اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية -8

 المناقشة والحوار -

 التعلم التعاوني  -

 العصف الذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

      مشكالتالحل  -

 اإلدراكية املكتسبة:-فيةطرق تقييم املهارات املعر -9

  ةالمناقشات والمشارك  -

 األعمال الفردية والجماعية. -

  االختبارات -

 مشروع  -

 

 مع اآلخرين  وحتمل املسؤولية: التعاملمهارات  -ج

 وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها : -7

 ظروف والقدر المناسبين.طلب المساعدة من االخرين في ال  -

 االستماع والمشاركة داخل المحاضرة.  -

 العمل بفاعلية مع زمالئه  في تنفيذ الواجبات المختلفة.  -

     .القدرة على التعامل مع اآلخرين والتعاون  معهم -
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          .مهارة تحمل المسؤولية   -

 والقدرات :اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات  -8

 التعليم التعاوني من خالل مجموعات -

 لى إيضاح المفاهيم للطلبة اآلخرينعالتدرب  -

 المناقشة والحوار -

 العصف ذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

      حل مشكالت -

 طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على حتمل املسؤولية : -9

 الواجبات -

 المشتركة ريباتالتد -

 المالحظة  -

 األعمال الفردية والجماعية -

 

 :العدديةمهارات التواصل ، وتقنية املعلومات، واملهارات  -د

 وصف املهارات العددية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها:  -7

 .إجراء التحليالت ااإلحصائية المطلوبة واكتساب مهارة تفسير نتائجها -

 لمي.التفكير العمهارة  -

 .حل المسألةمهارات  -

 من خالل أدوات اإلتصال الحديثة. تطوير مهارات الحصول على المعرفة -

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات : -8

 المناقشة والحوار -

 الواجبات - 

 التعلم التعاوني  -
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 العصف الذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

 مشكالتالحل  -

 م اكتساب الطلبة ملهارات التواصل ، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية :طرق تقيي -9

 الواجباتتقييم  -

  ة في المناقشات والحوارالمشارك -

 ألداء الطالب خالل الفصل المالحظة  -

 األعمال الفردية والجماعية -

 االختبارات   -

 

 املهارات احلركية  النفسية )إن وجدت(: -ها

ت احلركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( املطلوب تطويرها يف هذا وصف للمهارا -10

 ال يوجداجملال: 

 ال يوجداسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات احلركية :  -11

 ال يوجدطرق تقويم املهارات احلركية النفسية لدى الطالب:  -12

 

 :لبة وفقها خالل الفصل الدراسيحتديد اجلدول الزمين ملهام التقويم اليت يتم تقييم الط-5

رقم 

 التقييم 

طبيعة مهمة التقييم  )مثال: مقالة، أو 

اختبار قصري، أو مشروع مجاعي، أو 

 اختبار فصلي... اخل(

األسبوع احملدد 

 له

نسبته من  

التقييم 

 النهائي

 %27 الثامن أول اختبار 1

 %47 الخامس عشر نهائي اختبار 2

 %15 أسبوعية الواجبات 3

 %5 طوال الفصل المشاركة في المناقشات والحوار 4
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 %27 الرابع عشر المشروع 5

 

 د( الدعم املقدم للطلبة:

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصح:

    ، البريد االلكترونياألسبوعية الساعات المكتبية

  ها ( مصادر التعلم:

 الكتاب )الكتب ( املقررة املطلوبة:  -1

  Mulaik, S. A. (2010). Foundations of factor analysis (2nd ed.). Boca   

          Raton, FL: Chapman & Hall / CRC. 

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

Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied 

research.        New York: The Guilford Press. 

 Dunteman, G. H. (1989). Principal components analysis. Newbury      

        Park, CA: SAGE. 

 Pett, M. A., Lackey, N. R., & Sullivan, J. J. (2003). Making sense of   
         factor analysis. Thousand Oaks, CA: SAGE. 

 Mulaik, S. A. (2010). Foundations of factor analysis (2nd ed.). Boca    

         Raton, FL: Chapman & Hall / CRC. 

 Gorsuch, R. L. (1983). Factor analysis. Hillsdale, NJ: Lawrence          

         Erlbaum Associates, Publishers.  

Reis, S.P., Waller, N.G., & Comrey, A.L. (2000). Factor analysis and  

         scale revision. Psychological Assessment, 12(3), 287-297. 

 

 

 الكتب واملراجع اليت يوصى بها)اجملالت العلمية، التقارير، ... اخل(: -3

ت العالمية المتخصصة في اإلحصاء أو التربية وعلم النفس التي يوجد فيها دراساالدوريات 

 متعلقة بالتحليل العاملي.

 املراجع اإللكرتونية، مواقع اإلنرتنت...اخل: -4

EBISCO 

مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو املعايري  -5
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 املهنية أو األنظمة: 

 LIZREL، وبرمجية SPSSبرمجية 

 و ( املرافق املطلوبة

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

 واملختربات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر .. اخل(.

 املرافق التعليمية:-1

 طالباً. 25تسع تقاعة دراسية  -ٌٌٌٌٌٌ

 أجهزة الكمبيوتر:-2

 شاشة عرض بيانات الحاسوب)داتاشو(     -

كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات أو أرفق مثال: إذا  –مصادر أخرى )حددها  -3

 ال يوجدقائمة(: 

 

 ز( تقييم املقرر وعمليات التحسني:

 اسرتاتيجيات احلصول على تغذية راجعة  من الطالب عن جودة التعليم :-1

 أعمال الطالب. -

 استمارة تقويم عضو هيئة التدريس والمقرر الدراسي.  -

 المالحظة.  -

 فصلية/ النهائية .االختبارات ال  -

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

 القسم:  

 استطالع آراء الطالب حول المقرر. -   

 النقاش مع أعضاء هيئة التدريس -   

 تقرير البرنامج  -   

 تقويم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس  -   
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 االختباراتنتائج  -السنوي تقريرال -    

 الحظات الزمالء في المواد األخرىم -   

 عمليات حتسني التعليم:-3

 مناقشة األساتذة اللذين يدرسون نفس المقرر.

 االلتحاق بدورات تدريبية في مجال التدريس الفعال

 وسائل وتقنيات حديثة مثل الحاسوب استخدام

 تشجيع الطلبة على المشاركة 

 األسلوب التعاوني ماستخدا

 عمليات التحقق من مستويات إجناز الطلبة:-4

 تقييم أداء الطالب -

 االختباراتنتائج  - 

  مالحظات الزمالء في المواد األخرى - 

 التكليف ببعض الواجبات - 

 الدورية جلودة املقرر والتخطيط للتحسني: للمراجعةصف  العمليات واخلطط املعدة  -13

 .لطالب المتعلقة بتقييم التدريس والمقرر الدراسيتحليل استجابات ا -

 .استطالع أراء الخريجين بفائدة المقرر في مجال التخصص أو العمل -

 التحليل العاملي.مواكبة التطورات الحديثة في مجال  -

التوسع في عملية نقل الطلبة من مرحلة المعرفة النظرية إلى مرحلة التطبيق العملي من  -

 واستخدام البرامج اإلحصائية المناسبة. ة التدريب خالل التوسع في عملي

 .عيق تعلم الطلبة للمادةتإجراء دراسات علمية للتعرف على أهم المشكالت والعوائق التي  -
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

   اإلحصاءنظرية دخل لى امل توصيف مقرر
 جامعة أم القرىة: املؤسس

 كلية التربية/ قسم علم النفسالكلية/القسم: 

 

 أ ( التعريف باملقرر ومعلومات عامة عنه: 

 063  اإلحصاءنظرية مدخل إلى الاسم املقرر الدراسي ورمزه:  –1

 2عدد الساعات املعتمدة:   –2

 الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها:  –3

 ه إحصاء وبحوثدكتورا     

 اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس  املقرر: -4

 جاد الرب.د. زايد الحارثي، د. عبدهللا الصيرفي، أ.د. ربيع طه، أ.د. يوسف سوالمه، د. هشام أ

 السنة األولى/ الفصل األولاملستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذا املقرر فيه:  -5

 ال يوجدا املقرر)إن وجدت(: املتطلبات السابقة هلذ -6

 ال يوجداملتطلبات املصاحبة هلذا املقرر)إن وجدت(:  -7

 مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية: -8
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 ب ( األهداف 

 وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف هذا املقرر: -1

 النظرية لإلحصاءألساسيات ل يطور الطلبة المعرفة والفهم. 

 تعرف الطلبة المتغيرات العشوائية المنفصلة والمتصلةي. 

 دوال االحتمال ودوال التوزيع لمتغير واحد ومتغيرين.الطلبة تعرف ي 

 .يجد الطلبة التوقع في حالة متغير واحد ومتغيرين 

 .يتعرف الطلبة الكثافة االحتمالية الهامشية والمشروطة 

 عزوم ويجد الدوال المولدة للعزوم.يحسب الطلبة ال 

  يتعرف الطلبة بعض التوزيعات الخاصة مثل التوزيع الطبيعي وتوزيع ذات الحدين

 وتوزيع بوسون.

  يشتق الطلبة التوزيعات اإلحصائية ويجروا التحويالت المناسبة بين المتغيرات

 اإلحصائية.

 عمل في فريق.يكتسب الطلبة مهارة المناقشة والحوار والتعلم الذاتي وال 

 .يكتسب الطلبة مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت 

 

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

يتم متابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية  متخصصة  سواء باللغة اإلنجليزية أو   -

 في هذا المجال. الحاصلبة التطور ء لمواكإلحصاموضوعات نظرية االعربية في 

 المناقشات بين أعضاء هيئة التدريس والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر.   -

  استطالع رأي الطلبة في المقرر واالستفادة من المعلومات المتوفرة في تطوير المقرر.  -

 ) منوذج اهليئة الوطنية(           

تواكب التغيرات والتطورات الحاصلة في مجال قرر للخطة المالدورية منتظمة المراجعة ال  -

  .اإلحصاء
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ج ( وصف املقرر الدراسي: )مالحظة: يرفق الوصف العام للمقرر املوجود يف النشرة أو الدليل 

 بالقسم(

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: – 1

عدد  قائمة املوضوعات 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 4 2 صاءات الوصفية   اإلح -1

 4 2 االحتماالت: االفتراضات، القوانين ، النظريات، نظرية بيز -2

التوزيعات االحتمالية المنفصلة)المتقطعة(: المتغير العشوائي،  -3

القيمة المتوقعة لمتغير عشوائي، دوال المتغير العشوائي، توزيع ذات 

 الحدين، توزيع بوسون، الدوال المولدة للعزوم. 

3 6 

التوزيعات االحتمالية المتصلة: المتغير العشوائي، القيمة   -4

المتوقعة لمتغير عشوائي، دوال المتغير العشوائي، التوزيع المنتظم، 

 التوزيع الطبيعي، الدوال المولدة للعزوم.

3 6 

التوزيعات االحتمالية متعددة المتغيرات: التوزيعات متعددة  -5

امشية والمشروطة، التوزيعات العشوائية المتغيرات، التوزيعات اله

المستقلة، القيم المتوقعة لدوال المتغيرات العشوائية، التباين المشترك 

 واالرتباط، الدوال الخطية للمتغيرات العشوائية

4 8 

 

 

 مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس يف الفصل الدراسي( -2

العملي / امليداني / التدريب  الدروس اخلاصة  احملاضرة

التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

15 - - 2 

 

 ساعات 4ساعات دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  يف األسبوع:  – 3
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 تطوير نواتج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم – 4

 لي جيب توضيح :    لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما ي

 ملخص موجز  للمعرفة أو املهارات  اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.  -( 1) 

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

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

 املعرفة: -أ

 وصف املعرفة اليت سيتم اكتسابها يف املقرر: -10

تغير العشوائي مال، العشوائي المنفصل ، المتغيراإلحصاء واإلحصاءات الوصفية مفهوم

الكثافة االحتمالية، قوانين االحتمال ونظرياته، نظرية بيز، قيمة التوقع وقوانينه، ، المتصل

 ع بوسون، التوزيع المنتظم، التوزيع الطبيعي،التوزيع اإلحصائي، توزيع ذات الحدين، توزي

 عزوم والدوال المولدة لها.، الواالرتباط بينهما التباين المشترك لمتغيرين

 اسرتاتيجيات التعليم )التدريس( املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة: -11

 المناقشة والحوار -

 المحاضرة -

 األمثلة استخدام -

 ة التي تساعد في عملية العرض.الوسائل التعلمي استخدام -

 التعلم التعاوني -

 العصف الذهني  -

 حل المشكالت -

 طرق تقييم املعرفة املكتسبة: -12

 ) فصلية ونهائية(اختبارات  -ٌ

 بيتيةواجبات سواء أثناء المحاضرة أو   - 

 في المناقشات والحواراتالمشاركات   -
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 اإلدراكية: -املهارات املعرفية  -ب

 اإلدراكية املطلوب تطويرها:-ت املعرفيةاملهارا -10

 مهارات التفكير العلمي  -

 مهارة حل المشكالت         -

  مهارات التحليل والنقد  -

 اإلدراكية:-اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية -11

 المناقشة والحوار -

 التعلم التعاوني  -

 العصف الذهني  -

 اج البحث  واالستنت -

      مشكالتالحل  -

 اإلدراكية املكتسبة:-طرق تقييم املهارات املعرفية -12

 المناقشات والمشاركات   -

 األعمال الفردية والجماعية. -

   االختبارات -

 

 مع اآلخرين  وحتمل املسؤولية: التعاملمهارات  -ج

 طويرها :وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب ت -10

 طلب المساعدة من االخرين في الظروف والقدر المناسبين.  -

 االستماع والمشاركة داخل المحاضرة.  -

 العمل بفاعلية مع زمالئه  في تنفيذ الواجبات المختلفة.  -

 القدرة على التعامل مع اآلخرين والتعاون  معهم     -

 مهارة تحمل المسؤولية            -
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 لتعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات :اسرتاتيجيات ا -11

 التعليم التعاوني من خالل مجموعات -

 لى إيضاح المفاهيم للطلبة اآلخرينعالتدرب  -

 المناقشة والحوار -

 العصف ذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

      مشكالتالحل  -

 هم على حتمل املسؤولية :طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرت -12

 الواجبات -

 المشتركة التدريبات -

 المالحظة  -

 األعمال الفردية والجماعية -

 

 :العدديةمهارات التواصل ، وتقنية املعلومات، واملهارات  -د

 وصف املهارات العددية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها:  -10

 .المعطيات والمطلوب في المسائل المختلفةتحديد  -

 . تحديد طريقة الحل وتقييم الحل -

 .للتوقع واالحتمال لحدث أو أكثرحساب القيمة العددية  -

 .إجراء التحويالت المناسبة بين التوزيعات اإلحصائية -

 .  اشتقاق الدوال المولدة للعزوم لمتغيرات منفصلة ومتغيرات متصلة -

 التفكير العلمي.مهارة  -

 .حل المسألةمهارات  -

 من خالل أدوات اإلتصال الحديثة. ر مهارات الحصول على المعرفةتطوي -

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات : -11
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 المناقشة والحوار -

 الواجبات - 

 التعلم التعاوني  -

 العصف الذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

 مشكالتالحل  -

 ، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية :طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات التواصل  -12

 الواجباتتقييم  -

  ة في المناقشات والحوارالمشارك -

 ألداء الطالب خالل الفصل المالحظة  -

 األعمال الفردية والجماعية -

 االختبارات   -

 

 املهارات احلركية  النفسية )إن وجدت(: -ها

نفسي( املطلوب تطويرها يف هذا  وصف للمهارات احلركية )مهارات عضلية ذات منشأ -14

 ال يوجداجملال: 

 ال يوجداسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات احلركية :  -15

 ال يوجدطرق تقويم املهارات احلركية النفسية لدى الطالب:  -16

 

 :حتديد اجلدول الزمين ملهام التقويم اليت يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي-5

قم ر

 التقييم 

طبيعة مهمة التقييم  )مثال: مقالة، أو 

اختبار قصري، أو مشروع مجاعي، أو 

 اختبار فصلي... اخل(

األسبوع احملدد 

 له

نسبته من  

التقييم 

 النهائي

 %27 الثامن أول اختبار 1
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 %57 الخامس عشر نهائي اختبار 2

 %25 أسبوعية الواجبات 3

 %5 طوال الفصل رالمشاركة في المناقشات والحوا 4

 د( الدعم املقدم للطلبة:

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصح:

    ، البريد االلكترونياألسبوعية الساعات المكتبية

  ها ( مصادر التعلم:

 الكتاب )الكتب ( املقررة املطلوبة:  -1

  Larsen, R. and Morris, M. (2717). An Introduction to mathematical 

statistics and its application (4
th

 ed.). Upper Sadle River, NJ: 

Prentice-Hall. 

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

 . الرياض: جامعة الملك سعود.مقدمة في النظرية اإلحصائية(. 2771عودة، أحمد. )

Berry, Donald A., and Bernard W. Lindgren.(1996), Statistics:  

       Theory and Methods, ( 2nd edition). Belmont, CA:  

        Duxbury/Wadsworth.  

Hastings, Kevin J.(1997) Probability and Statistics. Reading, MA:  

       Addison-Wesley Longman.  

Hogg, Robert V., and Elliot A. Tanis.(2000) Probability and Statistical  

        Inference(6
th

 ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.  

*Larsen, Richard J., and Morris L. Marx. (2717). An Introduction to  

         Mathematical  Statistics and Its Applications(4
th 

ed.). Upper  
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         Saddle River, NJ: Prentice-Hall.  

Wackerly, Dennis D., William Mendenhall III, and Richard L.  

       Scheaffer,(1996). Mathematical Statistics with Applications (5th  

       edition). Belmont, CA: Duxbury/Wadsworth. 

 لمية، التقارير، ... اخل(:الكتب واملراجع اليت يوصى بها)اجملالت الع -3

 العالمية المتخصصة في اإلحصاءالدوريات 

 املراجع اإللكرتونية، مواقع اإلنرتنت...اخل: -4

EBISCO 

مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو املعايري  -5

 املهنية أو األنظمة: 

 ال يوجد

 و ( املرافق املطلوبة

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

 واملختربات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر .. اخل(.

 املرافق التعليمية:-1

 طالباً. 25تسع تقاعة دراسية  -ٌٌٌٌٌٌ

 أجهزة الكمبيوتر:-2

 شاشة عرض بيانات الحاسوب)داتاشو(     -

مثال: إذا كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات أو أرفق  –ددها مصادر أخرى )ح -3

 ال يوجدقائمة(: 

 ز( تقييم املقرر وعمليات التحسني:

 اسرتاتيجيات احلصول على تغذية راجعة  من الطالب عن جودة التعليم :-1

 أعمال الطالب. -
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 استمارة تقويم عضو هيئة التدريس والمقرر الدراسي.  -

  المالحظة. -

 االختبارات الفصلية/ النهائية .  -

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

 القسم:  

 استطالع آراء الطالب حول المقرر. -   

 النقاش مع أعضاء هيئة التدريس -   

 تقرير البرنامج  -   

 التدريستقويم رئيس القسم لعضو هيئة   -   

 االختباراتنتائج  -السنوي التقرير -    

 الحظات الزمالء في المواد األخرىم -   

 عمليات حتسني التعليم:-3

 مناقشة األساتذة اللذين يدرسون نفس المقرر. -

 االلتحاق بدورات تدريبية في مجال التدريس الفعال -

 وسائل وتقنيات حديثة مثل الحاسوب استخدام -

 المشاركة تشجيع الطلبة على  -

 األسلوب التعاوني استخدام -

 عمليات التحقق من مستويات إجناز الطلبة:-4

 تقييم أداء الطالب -

 االختباراتنتائج  -

  مالحظات الزمالء في المواد األخرى -

 التكليف ببعض الواجبات - -

 الدورية جلودة املقرر والتخطيط للتحسني: للمراجعةصف  العمليات واخلطط املعدة  -17

 ابات الطالب المتعلقة بتقييم التدريس والمقرر الدراسيتحليل استج -

 استطالع أراء الخريجين بفائدة المقرر في مجال التخصص أو العمل -

 مواكبة التطورات الحديثة في مجال اإلحصاء -

التوسع في عملية نقل الطلبة من مرحلة المعرفة النظرية إلى مرحلة التطبيق العملي من  -

 دريب خالل التوسع في عملية الت
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 عيق تعلم الطلبة للمادةتإجراء دراسات علمية للتعرف على أهم المشكالت والعوائق التي  -
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 النظرية احلديثة يف القياس توصيف مقرر
 جامعة أم القرىاملؤسسة: 

 كلية التربية/ قسم علم النفسالكلية/القسم: 

 

 لتعريف باملقرر ومعلومات عامة عنه: أ ( ا

 083النظرية الحديثة في القياس اسم املقرر الدراسي ورمزه:  –1

 2عدد الساعات املعتمدة:   –2

 الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها:  –3

 دكتوراه قياس وتقويم     

 اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس  املقرر: -4

 جاد الربزايد الحارثي، د. عبدهللا الصيرفي، أ.د. ربيع طه، أ.د. يوسف سوالمه، د. هشام  .د.أ

 الثاني/ الفصل الثانيةالسنة املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذا املقرر فيه:  -5

 ال يوجداملتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:  -6

 ال يوجدجدت(: املتطلبات املصاحبة هلذا املقرر)إن و -7

 مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية: -8
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 ب ( األهداف 

 وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف هذا املقرر: -1

 على النظرية الحديثة في القياس والحاجة إليها وافتراضاتها في مقابل الطلبة تعرف ي

 ليدية في القياس.النظرية التق

 تعرف الطلبة على منحنى خصائص الفقرة واشكاله.ي 

  يتعرف الطلبة على النماذج ثنائية االستجابة في نظرية االستجابة للفقرة ويميزوا

 بينها.

 .يفسر الطلبة مفهوم الالتغير في معالم الفقرة والقدرة 

 قصى احتمال  واسلوب يتعرف الطلبة على كيفية تقدير معالم الفقرة باستخدام أسلوبي أ

 بييز.

 .يتعرف الطلبة على منحنى خصائص االختبار 

 .يتعرف الطلبة على كيفية تقدير قدرة المفحوص 

 .يتعرف الطلبة على دالة المعلومات للفقرة واالختبار 

  يستخدم الطلبة النظرية الحديثة في معايرة االختبارات وفي بناء االختبارات التكيفية

 ضلي وبنوك األسئلة.  ودراسة األداء التفا

  استخدام البرمجيات الخاصة بنظرية االستجابة للفقرة )مثل يكتسب الطلبة مهارة

BILOG ،WINSTEP وغيرها( في تحليل البيانات المتوفرة عن االختبارات ،

 وتفسير النتائج بطريقة مناسبة.

 .يكتسب الطلبة مهارة المناقشة والحوار والتعلم الذاتي والعمل في فريق 

 .يكتسب الطلبة مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت 

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

يتم متابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية  متخصصة  سواء باللغة اإلنجليزية أو   -

 في هذا المجال. الحاصلبة التطور لمواك موضوعات النظرية الحديثة في القياسالعربية في 

 المناقشات بين أعضاء هيئة التدريس والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر.   -

  استطالع رأي الطلبة في المقرر واالستفادة من المعلومات المتوفرة في تطوير المقرر.  -

 ) منوذج اهليئة الوطنية(           

  قرر.لخطة المدورية المنتظمة المراجعة ال  -
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ج ( وصف املقرر الدراسي: )مالحظة: يرفق الوصف العام للمقرر املوجود يف النشرة أو الدليل 

 بالقسم(

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: – 1

عدد  قائمة املوضوعات 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 4 2 النظرية الحديثة  في القياس مقابل النظرية التقليدية -1

 2 1  منحنى خصائص الفقرة -2

 4 2  النماذج الثنائية لنظرية االستجابة للفقرة -3

 4 2 تقدير معالم الفقرة -4

 2 1 منحنى خصائص االختبار  -5

 2 1 تقدير قدرة المفحوص -6

 4 2 دالة المعلومات -0

معايرة االختبارات وبعض التطبيقات العملية للنظرية في دراسة  -8

 فاضلي واالختبارات التكيفيةاألداء الت

3 6 

 

 مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس يف الفصل الدراسي( -2

العملي / امليداني / التدريب  الدروس اخلاصة  احملاضرة

التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

15 - - 2 

 

 ساعات 4علم متوقعة من الطلبة  يف األسبوع: ساعات دراسة إضافية خاصة/ ساعات ت – 3
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 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.  -( 1) 

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

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

 املعرفة: -أ

 وصف املعرفة اليت سيتم اكتسابها يف املقرر: -13

الفقرة، معالم  مفهوم االستجابة للفقرة، افتراضات نظرية االستجابة للفقرة، منحنى خصائص

الفقرة، تقدير معالم الفقرة، معالم المفحوص، تقدير قدرة المفحوص، نماذج نظرية االستجابة 

وبعض   الثنائية للفقرة، دالة معلومات الفقرة، دالة معلومات االختبار، معايرة االختبار.

 ختبارات التكيفية.التطبيقات العملية للنظرية في دراسة األداء التفاضلي للفقرات واالختبار واال

 اسرتاتيجيات التعليم )التدريس( املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة: -14

 المناقشة والحوار -

 المحاضرة -

 األمثلة استخدام -

 الوسائل التعلمية التي تساعد في عملية العرض. استخدام -

 التعلم التعاوني -

 العصف الذهني  -

 حل المشكالت -

 املكتسبة: طرق تقييم املعرفة -15

 ) فصلية ونهائية(اختبارات  -ٌ

 بيتيةسواء أثناء المحاضرة أو وتدريبات واجبات   - 

 مشروع  -

 ة في المناقشات والحواراتالمشارك  -
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 اإلدراكية: -املهارات املعرفية  -ب

 اإلدراكية املطلوب تطويرها:-املهارات املعرفية -13

 مهارات التفكير العلمي  -

 شكالت       مهارة حل الم  -

  مهارات التحليل والنقد  -

 اإلدراكية:-اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية -14

 المناقشة والحوار -

 التعلم التعاوني  -

 العصف الذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

      حل مشكالت -

 اإلدراكية املكتسبة:-طرق تقييم املهارات املعرفية -15

  ةقشات والمشاركالمنا  -

 األعمال الفردية والجماعية. -

   االختبارات -

 مع اآلخرين  وحتمل املسؤولية: التعاملمهارات  -ج

 وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها : -13

 طلب المساعدة من االخرين في الظروف والقدر المناسبين.  -

 اركة داخل المحاضرة.االستماع والمش  -

 العمل بفاعلية مع زمالئه  في تنفيذ الواجبات المختلفة.  -

     .القدرة على التعامل مع اآلخرين والتعاون  معهم -

          .مهارة تحمل المسؤولية   -

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات : -14

 موعاتالتعليم التعاوني من خالل مج -
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 لى إيضاح المفاهيم للطلبة اآلخرينعالتدرب  -

 المناقشة والحوار -

 العصف ذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

      حل مشكالت -

 طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على حتمل املسؤولية : -15

 الواجبات -

 المشتركة التدريبات -

 المالحظة  -

 ردية والجماعيةاألعمال الف -

 :العدديةمهارات التواصل ، وتقنية املعلومات، واملهارات  -د

 وصف املهارات العددية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها:  -13

إالقيام بتحليل  فقرات مقياس والحصول علىى تقىديرات لمعالمهىا بحسىب النظريىة الحديثىة فىي  -

 .القياس واكتساب مهارة تفسير نتائجها

 التفكير العلمي. مهارة -

 .حل المسألةمهارات  -

 من خالل أدوات اإلتصال الحديثة. تطوير مهارات الحصول على المعرفة -

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات : -14

 المناقشة والحوار -

 الواجبات - 

 التعلم التعاوني  -

 العصف الذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

 حل مشكالت -
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 طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات التواصل ، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية : -15

 الواجباتتقييم  -

  ة في المناقشات والحوارالمشارك -

 ألداء الطالب خالل الفصل المالحظة  -

 األعمال الفردية والجماعية -

 االختبارات   -

 املهارات احلركية  النفسية )إن وجدت(: -ها

وصف للمهارات احلركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( املطلوب تطويرها يف هذا  -18

 ال يوجداجملال: 

 ال يوجداسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات احلركية :  -19

 ال يوجدطرق تقويم املهارات احلركية النفسية لدى الطالب:  -20

 :تم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسيحتديد اجلدول الزمين ملهام التقويم اليت ي-5

رقم 

 التقييم 

طبيعة مهمة التقييم  )مثال: مقالة، أو 

اختبار قصري، أو مشروع مجاعي، أو 

 اختبار فصلي... اخل(

األسبوع احملدد 

 له

نسبته من  

التقييم 

 النهائي

 %27 الثامن أول اختبار 1

 %47 الخامس عشر نهائي اختبار 2

 %15 أسبوعية  الواجبات 3

 %5 طوال الفصل المشاركة في المناقشات والحوار 4

 %27 الرابع عشر المشروع 5
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 د( الدعم املقدم للطلبة:

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصح:

    ، البريد االلكترونياألسبوعية الساعات المكتبية

  ها ( مصادر التعلم:

 قررة املطلوبة: الكتاب )الكتب ( امل -1

Baker, T. (2001).  The basics of item response theory. The United  

           States of America: Eric clearinghouse on assessment and  

           evaluation. 

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

Baker, T. (2001).  The basics of item response theory. The United  

           States of America: Eric clearinghouse on assessment and  

           evaluation. 

 

Embretson, S. and Reise, S. (2000). Item response theory for  

            psychologists. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum  

            Associates. 
 

Hambleton, R. and Swaminathan, H. (1985). Item response theory:  

          Principles and applications. Norwell, MA: Kluwer Academic  

          Publisher.  

 

Lord, F. (1980). Applications of item response theory to practical  

          testing problems. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 الكتب واملراجع اليت يوصى بها)اجملالت العلمية، التقارير، ... اخل(: -3

العالمية المتخصصة في القياس التي يوجد فيها دراسات متعلقة بالنظرية الحديثة في الدوريات 

 القياس.

 لكرتونية، مواقع اإلنرتنت...اخل:املراجع اإل -4

EBISCO 
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مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو املعايري  -5

 املهنية أو األنظمة: 

  BILOG ً،WINISTEPبرمجية 

 و ( املرافق املطلوبة

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

 واملختربات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر .. اخل(.

 املرافق التعليمية:-1

 طالباً. 25تسع تقاعة دراسية  -ٌٌٌٌٌٌ

 أجهزة الكمبيوتر:-2

 شاشة عرض بيانات الحاسوب)داتاشو(     -

أرفق  مثال: إذا كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات أو –مصادر أخرى )حددها  -3

 ال يوجدقائمة(: 

 ز( تقييم املقرر وعمليات التحسني:

 اسرتاتيجيات احلصول على تغذية راجعة  من الطالب عن جودة التعليم :-1

 أعمال الطالب. -

 استمارة تقويم عضو هيئة التدريس والمقرر الدراسي.  -

 المالحظة.  -

 االختبارات الفصلية/ النهائية .  -

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

 القسم:  

 استطالع آراء الطالب حول المقرر. -   

 النقاش مع أعضاء هيئة التدريس -   

 تقرير البرنامج  -   

 تقويم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس  -   
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 االختباراتنتائج  -السنوي التقرير -    

 زمالء في المواد األخرىمالحظات ال -   

 

 عمليات حتسني التعليم:-3

 مناقشة األساتذة اللذين يدرسون نفس المقرر.

 االلتحاق بدورات تدريبية في مجال التدريس الفعال

 وسائل وتقنيات حديثة مثل الحاسوب استخدام

 تشجيع الطلبة على المشاركة 

 األسلوب التعاوني استخدام

 ت إجناز الطلبة:عمليات التحقق من مستويا-4

 تقييم أداء الطالب -

 االختباراتنتائج  - 

  مالحظات الزمالء في المواد األخرى - 

 التكليف ببعض الواجبات - 

 الدورية جلودة املقرر والتخطيط للتحسني: للمراجعةصف  العمليات واخلطط املعدة  -21

 .تحليل استجابات الطالب المتعلقة بتقييم التدريس والمقرر الدراسي -

 .استطالع أراء الخريجين بفائدة المقرر في مجال التخصص أو العمل -

 التحليل العاملي.مواكبة التطورات الحديثة في مجال  -

التوسع في عملية نقل الطلبة من مرحلة المعرفة النظرية إلى مرحلة التطبيق العملي من  -

 .واستخدام البرامج اإلحصائية المناسبة خالل التوسع في عملية التدريب 

 .عيق تعلم الطلبة للمادةتإجراء دراسات علمية للتعرف على أهم المشكالت والعوائق التي  -
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 حتليل التباين املتعدد توصيف مقرر
 جامعة أم القرىاملؤسسة: 

 كلية التربية/ قسم علم النفسالكلية/القسم: 

 

 يف باملقرر ومعلومات عامة عنه: أ ( التعر

 068تحليل التباين المتعدد اسم املقرر الدراسي ورمزه:  –1

 2عدد الساعات املعتمدة:   –2

 دكتوراه إحصاء وبحوث     الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها:  –3

 اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس  املقرر: -4

 / الفصل األولالثانيةالسنة املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذا املقرر فيه:  -5

 066املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:  -6

 ال يوجداملتطلبات املصاحبة هلذا املقرر)إن وجدت(:  -7

 مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية: -8
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 ب ( األهداف 

 وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف هذا املقرر: -1

 بين التحليل متعدد المتغيرات التابعة والتحليل وحيد المتغير التابع.الطلبة ميز ي 

 فيذ التحليالت متعددة المتغيرات اآلتية:تعرف الطلبة على كيفية تني 

 تحليل أحادي متعدد المتغيرات -

 تحليل ثنائي متعدد المتغيرات -

 المقارنات المتعددة في التحليل متعدد المتغيرات -

 التحليل التمييزي -

 تحليل البروفايل -

 التحليل العنقودي -

 .تحليل المسار -

  برمجية  استخداميكتسب الطلبة مهارةSPSS حليالت متعددة المتغيرات.في إجراء الت 

 .يكتسب الطلبة مهارة المناقشة والحوار والتعلم الذاتي والعمل في فريق 

 .يكتسب الطلبة مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت 

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

أبحاث علمية  متخصصة  سواء باللغة اإلنجليزية أو يتم متابعة آخر ما صدر من كتب و  -

 في هذا المجال. الحاصلبة التطور لمواك موضوعات التحليل متعدد المتغيراتالعربية في 

 المناقشات بين أعضاء هيئة التدريس والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر.   -

  ومات المتوفرة في تطوير المقرر.استطالع رأي الطلبة في المقرر واالستفادة من المعل  -

 ) منوذج اهليئة الوطنية(           

تواكب التغيرات والتطورات الحاصلة في مجال قرر للخطة المالدورية منتظمة المراجعة ال  -

  .التحليل متعدد المتغيرات التابعة
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النشرة أو الدليل ج ( وصف املقرر الدراسي: )مالحظة: يرفق الوصف العام للمقرر املوجود يف 

 بالقسم(

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: – 1

عدد  قائمة املوضوعات 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 One Way MANOVA 2 4  تحليل متعدد أحادي -1

 Two Way MANOVA  2 4تحليل متعدد ثنائي -2

 Multipleالمقارنات المتعددة في التحليل متعدد المتغيرات -3

Comparisons  

2 4 

 Discriminant Analysis  2 4التحليل التمييزي -4

 Profile Analysis 2 4تحليل البروفايل  -5

 Cluster Analysis 2 4التحليل العنقودي  -6

 Path Analysis  2 4 تحليل المسار -0

 

 مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس يف الفصل الدراسي( -2

العملي / امليداني / التدريب  الدروس اخلاصة  رةاحملاض

التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

15 - - 2 

 

 ساعات 4ساعات دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  يف األسبوع:  – 3

  



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

411 
 

 تطوير نواتج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم – 4

 التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح :    لكل جمال من جماالت 

 ملخص موجز  للمعرفة أو املهارات  اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.  -( 1) 

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

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

 املعرفة: -أ

 وصف املعرفة اليت سيتم اكتسابها يف املقرر: -16

التحليل متعدد المتغيرات ومميزاته وشروط استخدامه، المقارنات المتعددة في التحليل  مفهوم

متعدد المتغيرات، مفهوم كل من التحليل التمييزي، تحليل البروفايل، التحليل العنقودي، تحليل 

 وط وكيفية استخدامها.المسار وشر

 اسرتاتيجيات التعليم )التدريس( املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة: -17

 المناقشة والحوار -

 المحاضرة -

 األمثلة استخدام -

 الوسائل التعلمية التي تساعد في عملية العرض. استخدام -

 التعلم التعاوني -

 العصف الذهني  -

 حل المشكالت -

 فة املكتسبة:طرق تقييم املعر -18

 ) فصلية ونهائية(اختبارات  -ٌ

 بيتيةواجبات سواء أثناء المحاضرة أو   - 

 في المناقشات والحواراتالمشاركات   -
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 اإلدراكية: -املهارات املعرفية  -ب

 اإلدراكية املطلوب تطويرها:-املهارات املعرفية -16

 مهارات التفكير العلمي  -

 مهارة حل المشكالت         -

  مهارات التحليل والنقد  -

 اإلدراكية:-اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية -17

 المناقشة والحوار -

 التعلم التعاوني  -

 العصف الذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

      مشكالتالحل  -

 اإلدراكية املكتسبة:-طرق تقييم املهارات املعرفية -18

 ت المناقشات والمشاركا  -

 األعمال الفردية والجماعية. -

   االختبارات -

 

 مع اآلخرين  وحتمل املسؤولية: التعاملمهارات  -ج

 وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها : -16

 طلب المساعدة من االخرين في الظروف والقدر المناسبين.  -

 حاضرة.االستماع والمشاركة داخل الم  -

 العمل بفاعلية مع زمالئه  في تنفيذ الواجبات المختلفة.  -

 القدرة على التعامل مع اآلخرين والتعاون  معهم     -

 مهارة تحمل المسؤولية            -

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات : -17
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 التعليم التعاوني من خالل مجموعات -

 لى إيضاح المفاهيم للطلبة اآلخرينعالتدرب  -

 المناقشة والحوار -

 العصف ذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

      مشكالتالحل  -

 طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على حتمل املسؤولية : -18

 الواجبات -

 المشتركة التدريبات -

 المالحظة  -

 مشروع -

 والجماعيةاألعمال الفردية  -

 

 :العدديةمهارات التواصل ، وتقنية املعلومات، واملهارات  -د

 وصف املهارات العددية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها:  -16

 .المعطيات والمطلوب في المسائل المختلفةتحديد  -

 .إجراء التحليالت ااإلحصائية المطلوبة واكتساب مهارة تفسير نتائجها -

 لعلمي.التفكير امهارة  -

 .حل المسألةمهارات  -

 من خالل أدوات اإلتصال الحديثة. تطوير مهارات الحصول على المعرفة -

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات : -17

 المناقشة والحوار -

 الواجبات - 

 التعلم التعاوني  -



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

413 
 

 العصف الذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

 مشكالتالحل  -

 

 تقييم اكتساب الطلبة ملهارات التواصل ، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية :طرق  -18

 الواجباتتقييم  -

  ة في المناقشات والحوارالمشارك -

 ألداء الطالب خالل الفصل المالحظة  -

 األعمال الفردية والجماعية -

 االختبارات   -

 

 املهارات احلركية  النفسية )إن وجدت(: -ها

هارات احلركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( املطلوب تطويرها يف هذا وصف للم -22

 ال يوجداجملال: 

 ال يوجداسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات احلركية :  -23

 ال يوجدطرق تقويم املهارات احلركية النفسية لدى الطالب:  -24

 

 :الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي حتديد اجلدول الزمين ملهام التقويم اليت يتم تقييم-5

رقم 

 التقييم 

طبيعة مهمة التقييم  )مثال: مقالة، أو 

اختبار قصري، أو مشروع مجاعي، أو 

 اختبار فصلي... اخل(

األسبوع احملدد 

 له

نسبته من  

التقييم 

 النهائي

 %27 الثامن أول اختبار 1

 %47 الخامس عشر نهائي اختبار 2

 %15 أسبوعية الواجبات 3
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 %5 طوال الفصل المشاركة في المناقشات والحوار 4

 %27 الرابع عشر المشروع 5

 د( الدعم املقدم للطلبة:

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصح:

    ، البريد االلكترونياألسبوعية الساعات المكتبية

  ها ( مصادر التعلم:

 بة: الكتاب )الكتب ( املقررة املطلو -1

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2006). Using Multivariate Statistics  
          (5th Ed.) New York: Allyn & Bacon. 

 

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

Stevens, J. P. (2002). Applied multivariate statistics for the social          
            sciences (4th ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum.. 

Tatsuoka, M.M. (1971). Multivariate analysis: Techniques for              
  
          educational and psychological research. NY: Wiley. 
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2006). Using Multivariate Statistics  
          (5th Ed.) New York: Allyn & Bacon. 

Johnson and Wichern, Applied Multivariate Statistical Analysis 

Dillon and Goldstein, Multivariate Analysis: Methods and 

Applications 

Hair, Anderson, Tatham, and Black, Multivariate Data Analysis 

Bray and Maxwell, Multivariate Analysis of Variance 

Aldenderfer and Blashfield, Cluster Analysis 

 

 الكتب واملراجع اليت يوصى بها)اجملالت العلمية، التقارير، ... اخل(: -3

 العالمية المتخصصة في اإلحصاءالدوريات 

 املراجع اإللكرتونية، مواقع اإلنرتنت...اخل: -4

EBISCO 
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مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو املعايري  -5

 املهنية أو األنظمة: 

 ال يوجد

 

 

 و ( املرافق املطلوبة

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

 لكمبيوتر .. اخل(.واملختربات ومدى توافر أجهزة ا

 املرافق التعليمية:-1

 طالباً. 25تسع تقاعة دراسية  -ٌٌٌٌٌٌ

 أجهزة الكمبيوتر:-2

 شاشة عرض بيانات الحاسوب)داتاشو(     -

 

مثال: إذا كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات أو أرفق  –مصادر أخرى )حددها  -3

 ال يوجدقائمة(: 

 

 ات التحسني:ز( تقييم املقرر وعملي

 اسرتاتيجيات احلصول على تغذية راجعة  من الطالب عن جودة التعليم :-1

 أعمال الطالب. -

 استمارة تقويم عضو هيئة التدريس والمقرر الدراسي.  -

 المالحظة.  -

 االختبارات الفصلية/ النهائية .  -

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

 القسم:  
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 استطالع آراء الطالب حول المقرر. -   

 النقاش مع أعضاء هيئة التدريس -   

 تقرير البرنامج  -   

 تقويم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس  -   

 االختباراتنتائج  -السنوي التقرير -    

 مالحظات الزمالء في المواد األخرى -   

 

 ليم:عمليات حتسني التع-3

 مناقشة األساتذة اللذين يدرسون نفس المقرر.

 االلتحاق بدورات تدريبية في مجال التدريس الفعال

 وسائل وتقنيات حديثة مثل الحاسوب استخدام

 تشجيع الطلبة على المشاركة 

 األسلوب التعاوني استخدام

 عمليات التحقق من مستويات إجناز الطلبة:-4

 تقييم أداء الطالب -

 االختبارات نتائج - 

  مالحظات الزمالء في المواد األخرى - 

 التكليف ببعض الواجبات - 

 الدورية جلودة املقرر والتخطيط للتحسني: للمراجعةصف  العمليات واخلطط املعدة  -25

 تحليل استجابات الطالب المتعلقة بتقييم التدريس والمقرر الدراسي -

 التخصص أو العملاستطالع أراء الخريجين بفائدة المقرر في مجال  -

 مواكبة التطورات الحديثة في مجال اإلحصاء -

التوسع في عملية نقل الطلبة من مرحلة المعرفة النظرية إلى مرحلة التطبيق العملي من  -

 خالل التوسع في عملية التدريب 

 عيق تعلم الطلبة للمادةتإجراء دراسات علمية للتعرف على أهم المشكالت والعوائق التي  -
  



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

417 
 

 

 

 هيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديميال

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 حتليل التباين والتغاير توصيف مقرر
 جامعة أم القرىاملؤسسة: 

 كلية التربية/ قسم علم النفسالكلية/القسم: 

 أ ( التعريف باملقرر ومعلومات عامة عنه: 

 066تحليل التباين والتغاير اسم املقرر الدراسي ورمزه:  –1

 2د الساعات املعتمدة: عد  –2

 الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها:  –3

 إحصاء وبحوث  دكتوراه     

 اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس  املقرر: -4

 لثانيالسنة األولى/ الفصل السنة اليت سيتم تقديم هذا املقرر فيه: املستوى أو ا -5

 ال يوجداملتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:  -6

 ال يوجداملتطلبات املصاحبة هلذا املقرر)إن وجدت(:  -7

 مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية: -8
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 ب ( األهداف 

 وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف هذا املقرر: -1

  لبيانات التربوية والنفسية التي يتم الحصول عليها على تحليل التباين لالطلبة يتعرف

  .من تصميم العشوائية الكاملة

  على تحليل التباين للبيانات التربوية والنفسية التي يتم الحصول عليها الطلبة يتعرف

 تصميم القياسات المتكررة. من

  لبيانات التربوية والنفسية التي يتم الحصول عليها على تحليل التباين لالطلبة يتعرف

 من التصاميم العاملية بما فيها من تفاعالت. 

  لبيانات التربوية والنفسية التي يتم الحصول عليها على تحليل التباين لالطلبة يتعرف

 .الجاتمن تصميم المجموعات ضمن المع

  لبيانات التربوية والنفسية التي يتم الحصول عليها على تحليل التباين لالطلبة يتعرف

 .من تصميم القطعة المنشقة

  على تحليل التباين للبيانات التربوية والنفسية التي يتم الحصول عليها الطلبة يتعرف

 .من تصميم المربع الالتيني

 تحليل التغاير( وشروطه وفاعليته النسبية.يتعرف الطلبة على تحليل التباين المصاحب( 

 في  التحليالت اإلحصائيةيكتسب الطلبة مهارة الكتابة األكاديمية الدقيقة فيما يتعلق ب

 التقارير البحثية.

 .يكتسب الطلبة مهارة المناقشة والحوار والتعلم الذاتي والعمل في فريق 

 .يكتسب الطلبة مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت 

 تقارير البحوث التربوية في التحليالت اإلحصائية قرأ الطلبة ويحللون وينقدون ي

 .والنفسية

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

يتم متابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية  متخصصة  سواء باللغة اإلنجليزية أو   -

 في هذا المجال. الحاصللمواكبة التطور  موضوعات تحليل التباين العربية في

 المناقشات بين أعضاء هيئة التدريس والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر.   -

  استطالع رأي الطلبة في المقرر واالستفادة من المعلومات المتوفرة في تطوير المقرر.  -

 ) منوذج اهليئة الوطنية(           

تواكب التغيرات والتطورات الحاصلة في مجال قرر للخطة المالدورية منتظمة المراجعة ال  -

  .وتطبيقاته في المجاالت التربوية والنفسية اإلحصاء
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 . يتم مواكبة آخر ما صدر من برامج إحصائية -  

 

و الدليل ج ( وصف املقرر الدراسي: )مالحظة: يرفق الوصف العام للمقرر املوجود يف النشرة أ

 بالقسم(

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: – 1

عدد  قائمة املوضوعات 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 4 2 تحليل التباين في تصميم العشوائية الكاملة -1

 4 2 تحليل التباين في تصميم القياسات المتكررة -2

 6 3 تحليل التباين في التصاميم العاملية -3

 4 2 في تصميم القطعة المنشقةتحليل التباين   -4

 4 2 تحليل التباين في تصميم المربع الالتيني -5

 6 3 تحليل التباين المصاحب -6

 

 مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس يف الفصل الدراسي( -2

العملي / امليداني / التدريب  الدروس اخلاصة  احملاضرة

طلبة التعاوني أو االمتياز ل

 التخصصات الصحية

 أخرى

15 - - 2 

 

 ساعات 4ساعات دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  يف األسبوع:  – 3
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 تطوير نواتج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم – 4

 لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح :    

 ملهارات  اليت صمم املقرر من أجل تطويرها. ملخص موجز  للمعرفة أو ا -( 1) 

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

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

 

 املعرفة: -أ

 رر:وصف املعرفة اليت سيتم اكتسابها يف املق -19

لبيانات في تصميم العشوائية تحليل التباين وافتراضاته،  تحليل التباين ل مفهوم

لبيانات تحليل التباين ل الكاملة، تحليل التباين للبيانات في تصميم القياسات المتكررة، 

لبيانات  في تصميم المجموعات ضمن تحليل التباين لفي التصاميم العاملية ، 

لبيانات في تصميم القطعة المنشقة،  تحليل التباين للبيانات ين لتحليل التبا المعالجات، 

حليل التباين المصاحب)تحليل التغاير( وشروطه في تصميم المربع الالتيني، وت

 وفاعليته النسبية.

 اسرتاتيجيات التعليم )التدريس( املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة: -20

 المناقشة والحوار -

 المحاضرة -

 األمثلة ومراجعة األبحاث العلمية اماستخد -

 الوسائل التعلمية التي تساعد في عملية العرض. استخدام -

 التعلم التعاوني -

 العصف الذهني  -

 البحث  وحل المشكالت -

 طرق تقييم املعرفة املكتسبة: -21
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 ) فصلية ونهائية(اختبارات  -       

 واجبات سواء أثناء المحاضرة أو منزلية  -       

 في المناقشات والحواراتالمشاركات   -

 المالحظة  -

 ٌالبحث )تقرير( -

 اإلدراكية: -املهارات املعرفية  -ب

 اإلدراكية املطلوب تطويرها:-املهارات املعرفية -19

 مهارات التفكير العلمي  -

 مهارة حل المشكالت        -

 مهارات التحليل والنقد -

 مهارات التصميم  -

       البحثيةالتقارير الجداول اإلحصائية في  مهارة كتابة -

 اإلدراكية:-اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية -20

 المناقشة والحوار -

 التعلم التعاوني  - 

 العصف الذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

      مشكالتالحل  -

 اإلدراكية املكتسبة:-طرق تقييم املهارات املعرفية -21

 المناقشات والمشاركات   -

 المالحظة   -

 البحث )تقرير(  -

 األعمال الفردية والجماعية. -

   االختبارات -



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

412 
 

 مع اآلخرين  وحتمل املسؤولية: التعاملمهارات  -ج

 وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها : -19

 ظروف والقدر المناسبين.طلب المساعدة من االخرين في ال  -

 االستماع والمشاركة داخل المحاضرة.  -

 العمل بفاعلية مع زمالئه  في تنفيذ الواجبات المختلفة.  -

 القدرة على التعامل مع اآلخرين والتعاون  معهم     -

 مهارة تحمل المسؤولية            -

 مهارة صنع واتخاذ القرار  -

 مة يف تطوير هذه املهارات والقدرات :اسرتاتيجيات التعليم املستخد -20

 التعليم التعاوني من خالل مجموعات -

 التدرب غلى إيضاح المفاهيم للطلبة اآلخرين -

 المناقشة والحوار -

 العصف ذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

      مشكالتالحل  -

 سؤولية :طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على حتمل امل -21

 الواجبات -

 المشاريع المشتركة -

 المالحظة  -

 البحث )تقرير(  -

 األعمال الفردية والجماعية -

   االختبارات -

 :العدديةمهارات التواصل ، وتقنية املعلومات، واملهارات  -د

 وصف املهارات العددية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها:  -19
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 عف في  التصاميم التجريبية.تحديد نقاط القوة ونقاط الض -

 تحديد األسلوب أو األساليب اإلحصائية المناسبة لإلجابة على أسئلة البحث التجريبي. - -

   إستخدام البرامج اإلحصائية في تحليل البيانات. -

 مهارة الحوار -

  مهارات التعامل مع الحاسوب والشبكة العنكبوتية -

 تطوير هذه املهارات :اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف  -20

 

 المناقشة والحوار -

 الواجبات - 

 التعلم التعاوني  -

 العصف الذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

 مشكالتالحل  -

 طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات التواصل ، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية : -21

 

 الواجبات -

 المناقشات والمشاركات  -

 المالحظة  -

 بحث )تقرير( ال -

 األعمال الفردية والجماعية -

ٌٌٌاالختبارات -

 املهارات احلركية  النفسية )إن وجدت(: -ها

وصف للمهارات احلركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( املطلوب تطويرها يف هذا  -26

 ال يوجداجملال: 

 ال يوجداسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات احلركية :  -27
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 ال يوجدطرق تقويم املهارات احلركية النفسية لدى الطالب:  -28

 :حتديد اجلدول الزمين ملهام التقويم اليت يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي-5

 

رقم 

 التقييم 

طبيعة مهمة التقييم  )مثال: مقالة، أو 

اختبار قصري، أو مشروع مجاعي، أو 

 اختبار فصلي... اخل(

حملدد األسبوع ا

 له

نسبته من  

التقييم 

 النهائي

 %27 الثامن أول اختبار 1

 %47 الخامس عشر نهائي اختبار 2

 %15 الرابع عشر الواجبات 3

 %5 طوال الفصل المناقشات والمشاركات 4

 %27 الرابع عشر المشروع 5

 د( الدعم املقدم للطلبة:

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصح:

 ، البريد االلكترونياألسبوعية الساعات المكتبية

    

 ها ( مصادر التعلم:

 الكتاب )الكتب ( املقررة املطلوبة:  -1

 Montgomery, D. (2009).  Design and Analysis of Experiments (7th  

           edition).  New York: John Wiley & Sons. 
 

    

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

 .. عمان : دار الفكراإلحصاء التحليلي( .1880عدس ، عبد الرحمن .)
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 . اإلحصاء للباحث في التربية والعلوم اإلنسانية(.1888عوده ، احمد و الخليلي، خليل .)

 .عمان : دار الفكر      

 

 

Field, A. (2005). Discovering Statistics using SPSS (2nd Ed.).  

        Thousand Oaks, CA: Sage Publications Inc.  

Glass, G. & Hopkins, K. (1984). Statistical Methods in Education  and 

Psychology   (2nd ed.). Englewood Cliffs, New Jersey:  

Prentice-Hall.                                              

Gravetter, F. O.(1988). Statistics for the Behavioral Sciences. New 

York: West Publishing  Company.  

Hays, W. (1989).Statistics (4
th

  ed). New York: Holt Rinehart 

Winston. 

Minium,  F. , King, B., &Bear,  G.(1993). Statistical Reasoning in 

Psychology and Education . New York: John Wiley and Sons.                                                                                                                                                                    

Kirk, R. E.(1982). Experimental Design Procedures for the 

Behavioral Sciences(2
nd

 ed.). New York: Brooks/Cole 

Publishing Company. 

 Mason , R. L. , Gunst ,R. F. & Hess , J. L. (1989). Statistical Design 

and  Analysis of Experiments. New York :Jone Wiley &sons.    
 

 -التقارير، ... اخل(:الكتب واملراجع اليت يوصى بها)اجملالت العلمية،  -3

 املراجع اإللكرتونية، مواقع اإلنرتنت...اخل: -4

                                                                            EBISCO 

مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو املعايري  -5

 SPSSة: برجمية املهنية أو األنظم
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 و ( املرافق املطلوبة

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

 واملختربات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر .. اخل(.

 املرافق التعليمية:-1

 طالباً. 25تسع تقاعة دراسية  -      

 أجهزة الكمبيوتر:-2

 يوترهاز كمبج 27   -

 شاشة عرض بيانات الحاسوب)داتاشو(      -

 طابعة  -

مثال: إذا كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات أو أرفق  –مصادر أخرى )حددها  -3

 ال يوجدقائمة(: 

 

 

 ز( تقييم املقرر وعمليات التحسني:

 اسرتاتيجيات احلصول على تغذية راجعة  من الطالب عن جودة التعليم :-1

 ل الطالب.أعما -

 استمارة تقويم عضو هيئة التدريس والمقرر الدراسي.  -

 المالحظة.  -

 االختبارات الفصلية/ النهائية . -

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

 القسم:  

 استطالع آراء الطالب حول المقرر. -   

 هيئة التدريسالنقاش مع أعضاء  -   

 تقرير البرنامج  -   
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 تقويم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس  -   

 االختباراتنتائج  -السنوي التقرير -    

 الحظات الزمالء في المواد األخرىم -   

 عمليات حتسني التعليم:-3

 مناقشة األساتذة اللذين يدرسون نفس المقرر.

 يس الفعالااللتحاق بدورات تدريبية في مجال التدر

 وسائل وتقنيات حديثة مثل الحاسوب استخدام

 تشجيع الطلبة على المشاركة 

 األسلوب التعاوني استخدام

 عمليات التحقق من مستويات إجناز الطلبة:-4

 تقييم أداء الطالب -

 االختباراتنتائج  - 

 مالحظات الزمالء في المواد األخرى  - 

 التكليف ببعض الواجبات -

 المشتركةالمشاريع  -

 الدورية جلودة املقرر والتخطيط للتحسني: للمراجعةصف  العمليات واخلطط املعدة  -29

 تحليل استجابات الطالب المتعلقة بتقييم التدريس والمقرر الدراسي -

 استطالع أراء الخريجين بفائدة المقرر في مجال التخصص أو العمل -

 مواكبة التطورات الحديثة في مجال اإلحصاء -

عملية نقل الطلبة من مرحلة المعرفة النظرية إلى مرحلة التطبيق العملي من  التوسع في -

 خالل التوسع في عملية التدريب 

 عيق تعلم الطلبة للمادةتإجراء دراسات علمية للتعرف على أهم المشكالت والعوائق التي  -
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المم،كة العرةية السعودية
 

 

  

  تطبيقات القياس النفسى والرتبوى توصيف مقرر

   جامعة أم اليرى :المؤسسة

 ك،ية الترةية/قسم ع،م النفس: الك،ية/اليسم 

 أ(التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 216-487/تطةييات اليياس النفسي والترةوىاسم ورمز الميرر الدراسي: 
 عتاهعدد الساعات المعتمدة: سا

 الةرنامج أو الةرامج الذي ييدم ضمنل الميرر الدراسي. 
 ةرنامج الدكتوراه تخصص تيويم وقياس

 اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عه الميرر الدراسي: 
 السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطي فيل الميرر الدراسي: 

  واالختةارات  151وجدت(: االختةارات النفسية/ المتط،ةات الساةية لوذا الميرر)إه
 181الترةوية/

 المتط،ةات اآلنية لوذا الميرر )إه وجدت(: 
 488ح،ية ةحث في اليياس والتيويم/ -

 موقع تيديم الميرر إه لم يكه داخل المةني الرئيس ل،مؤسسة التع،يمية: ك،ية الترةية 
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  ب( األهداف:

 األساسية ل،ط،ةة المسج،يه في الميرر: وص  موجز لنتائج التع،م -5
 ةعد االنتواء مه دراسة هذا الميرر يتوقع أه يكوه الطال  قادرا ع،ي أه :

 1تكت  نةذة عه نشأة اليياس النفسي والترةوى وتطوره -
 1توضح كي  ظورت الحاجة ل،يياس النفسي والترةوى  -
 1تعر  طةيعة اليياس وتحدد أهم خصائصل -
 1لنفسي والترةوىتشرح أهدا  اليياس ا -
 1تميز ةيه أسالي  اليياس المستخدمة في ةناء وتح،يل االختةارات وتفسير نتائجوا -
 1تميز ةيه االختةارات والمياييس وأدوات اليياس الالختةارية -
 1تحدد خطوات ةناء االختةار النفسي -
 تطةق نماذج مه االختةارات النفسية التي تمثل المجاالت المخت،فة ل،يياس)الذكاء  -

 1(11111االستعدادات  الميول 
تكت  تيريرا عه كل اختةار قامت ةتطةييل مع نيد وتيييم االختةار في ضوء شروطل  -

 1السيكومترية
 1تشرح األسس التي يستند ع،يوا قياس التحصيل الدراسي -
ل،نواتج  الالفعتحدد معايير ومواصفات الورقة االمتحانية الحديثة ةما يضمه اليياس  -

 1مستودفةالتع،يمية ال
 1تحدد خطوات ةناء االختةار التحصي،ي -
 1تياره ةيه االختةار التحصي،ي جماعي المرجع واالختةار محكي المرجع -
 1تعد أداة مه أدوات اليياس -
 1تعطي تعريفا لةنك األسئ،ة -
 1تميز ةيه ةنك األسئ،ة ومستودع األسئ،ة -
 1ياس النفسي والترةوىتشرح خطوات ةناء ةنك األسئ،ة في ضوء التوجوات الحديثة في الي -
 

 خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسيه  الميرر الدراسي .  -2
 1إدراج المادة ع،ي الموقع االلكتروني الخاص ةالجامعة بعطاء الطال  فرص ل،تع،م الذاتي-      تح

    الطال  ع،ي التع،م الذاتي مه خالل الةحث في مصادر المع،ومات مثل  تحفيز -        
 1استخدام المكتةة واستخدام إمكانات الحاس  وشةكة المع،ومات            
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 1في موضوع مه موضوعات الميرر مه مراجع مه واقع اختيار الطال  قراءات إضافية  -

  : توصي  الميرر الدراسيج( 
 الموضوعات التي  ينةغي تناولوا:-5

 ساعات التدريس  عدد األساةيع قائمة الموضوعات

النفسي والترةوى: )نشأتل وتطوره   تعريفاتل المخت،فة   أوال: اليياس 
 أهدافل  وتطةييات اليياس النفسي والترةوى(

5 6 

 الصدق  : الموضوعية والترةوي النفسيثانيا: شروط اليياس 
 "العم،ية" سوولة االستخدام المعايير  الثةات 

6 7 

رات المستخدمة في ةناء وتح،يل االختةاثالثا : أسالي  اليياس 
 جماعية /ومحكية المرجع أسالي  اليياس التي،يدية):وتفسير نتائجوا

 1()نظرية االستجاةة ل،مفردة(الموضوعي أسالي  اليياس  و 

6 7 

 أدوات اليياس:راةعا : 
 1االختةارات النفسية وأنواعوا  ونماذج منوا -
أدوات اليياس الالختةارية)المالحظة   المياة،ة   االستةياه    -

 1يل الكيفي لألداء(التح،

7 8 

االختةارات التحصي،ية : المشكالت التي تواجل قياس  سادسا: 
التحصيل الدراسي   تعري  االختةار التحصي،ي المينه والغير 

مينه   أنواع اختةارات التحصيل   خطوات ةناء االختةار 
 1التحصي،ي

5 2 

نوك األسئ،ة التوجوات المستية،ية ل،يياس النفسي والترةوى:)ةساةعا : 
 Tailored Testsوةنائوا  االختةارات التكيفية المحوسةة 

 1والتيويم التوثييي(

6 7 

   مكونات الميرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -6

 المحاضرة:

 ساعة 65

 أخرى: عملي/  تدريبي المختبر مادة  الدرس:
2 
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 لتع،م المتوقع أه يستوفيوا الطال  أسةوعيًا. ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات ا-5

 1ساعة في حدود المتوسط وذلك في الفصل الدراسي 61حوالي 

 

 االت التع،م  تطوير نتائج التع،م في  مخت،  مج -7

                                                                                                                                                                                                                                                                 المعارف:                                                                                                    

 توصي  ل،معار  المراد اكتساةوا:
 مه دراستل إلي تنمية المعرفة ةةة : االنتواءيسعي هذا الميرر ةعد 

 1ابحاطة ةالتطور التاريخي لحركة اليياس النفسي والترةوى وكي  ظورت الحاجة إليل -
 1اكتسا  المعرفة األساسية ةطةيعة اليياس النفسي والترةوى وأهميتل وخصائصل -
 1ا  اليياس الس،وكيابلمام ةأهد -
)التي،يدية  والترةويةالتعر  ع،ي أسالي  اليياس المستخدمة في ةناء االختةارات النفسية  -

 1والحديثة(
 وا في اليياساتع،ي المفاهيم واألسس الع،مية لالختةارات والمياييس واستخدام التعر  -

 الترةويو  النفسي
 ةمجاالت اليياس المخت،فة  ابلمام ةأدوات اليياس المتعددة )الكمية والكيفية( -
التعر  ع،ي مواصفات الورقة االمتحانية واالتجاهات الحديثة في تصميموا ةما يضمه  -

 1اليياس الفعال ل،نتائج التع،يمية المستودفة
 1(والمعايير)الصدق والثةات والموضوعية التعر  ع،ي معايير جودة االختةارات  -
 1لالختةاروالمفردات الناجحة   كيفية تمييز األسئ،ة -
 كيفية تمييز الةدائل الناجحة ألسئ،ة االختةار المتعدد االختيارات  -
 التوجوات الحديثة في اليياس النفسي والترةوى وتطةيياتوا  -
 1ةنوك األسئ،ة وماهيتوا ومميزاتوا وخطوات ةنائوا في ضوء اليياس المعاصر -

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية ت،ك المعار : -6
 0حاضرةالم-
 1المناقشة مه خالل طرح األسئ،ة -
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 1التع،م التنافسي -
تعاوني ةتيسيم الطال  إلي مجموعات ثم تك،  كل مجموعة ةعرض وتيديم موضوع مه التع،م ال-

 1موضوعات الميرر
 1التع،م الذاتي ةتك،ي  كل طال  ةيراءات إضافية في موضوع مه موضوعات الميرر -
 سةة:طرق تيويم المعار  المكت-5

 1ةود  المشاركة والتفاعل -ع،ي مدار المحاضرات  –االختةارات الشفوية  -    
  1االختةارات التحريرية وتتمثل في اختةاريه دورييه لكل اختةار  واختةار نوائي  -    

 1وتشمل هذه االختةارات أسئ،ة موضوعية وأسئ،ة ميالية        
 1ةات واألنشطةم،  إنجاز الطال  الذى يتضمه الواج -    
 1العروض الفردية والجماعية -    

 المهارات اإلدراكية: 

 توصي  ل،موارات ابدراكية المراد تنميتوا: -5
 يود  هذا الميرر ةعد االنتواء مه دراستل إلي تنمية قدرة الطال  ع،ي :

 1استخالص أهمية اليياس النفسي والترةوى والحاجة إليل -
دراك أوجل الشةل وأوجل االختال  فيما ةينواالميارنة ةيه قياس التي،يد -  1ية وا 
 1نيد أسالي  اليياس التي،يدية المستخدمة في ةناء االختةارات -
(وتحديد االستةياه المياة،ة  المالحظة التمييز ةيه االختةار وأدوات اليياس األخرى ) -

 1صالحية كل منوا في ضوء الود  مه اليياس ومجال اليياس
تةار المناس  وفيا ل،مجال المراد قياسل في ضوء معايير جودة تحديد واختيار االخ -

 1االختةار الجيد
تيديم االقتراحات  الجيد معتيييم وتح،يل االختةار المستخدم في ضوء معايير االختةار  -

 1بمكانية تطويره 
عداد الورقة االمتحانية الجيدة -  1إدراك العالقة ةيه األهدا  ابجرائية وا 
 1ةنك األسئ،ة ومستودع األسئ،ة والعالقة ةينوماإدراك الفرق ةيه  -

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية ت،ك الموارات: -6
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 1المحاضرة -    
 1المناقشة عه طريق طرح األسئ،ة -    
 1التع،م عه طريق حل المشكالت -    
 1ةاألنشطة التدريةية التي ترتةط ةةعض الموضوعات اتي تناقش في المحاضر  -    

 طرق تيويم الموارات ابدراكية لدى الطال :-5
 االختةارات الشفوية ع،ي المحاضرات -    
 االختةارات التحريرية  -    
 الواجةات المنزلية -    
 1العروض الفردية  والجماعية -    

 ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية: 

 يدرة ع،ي تحمل المسؤولية المط،و  تطويرها:وص  لموارات العالقات الشخصية وال-5
 ةانتواء دراسة هذا الميرر يتوقع أه يكوه الطال  قادرا ع،ي:

 1المناقشة والحوار والتعةير عه الرأى أما الزمالء -
 1المشاركة مع فريق العمل لتنفيذ الموام الجماعية المك،فيه ةوا -
 1قيادة فريق العمل  -
 والدفاع عنل العرض الفعال ل،موضوع الذى ييدمل -
   1تحمل المسئولية الةحث هه مع،ومات جديدة مه قواعد الةيانات المخت،فة -    

 
 استراتيجيات التع،يم المستخدمة في تطوير هذه الموارات:-6

 1الحوار والمناقشة مه خالل طرح األسئ،ة وذلك أثناء تيديم العروض المخت،فة -     
  1التع،م الذاتي -     
 1،م الجماعيالتع -     

 طرق تيويم موارات التعامل مع اآلخريه واليدرة ع،ي تحمل المسؤولية لدى الطال :-5
 1االختةارات الشفوية ةود  تيييم المشاركة والتفاعل الصفي -     
 1األعمال والواجةات المنزلية -     
 1مالحظة الطال  في قاعة الدراسة -     
 1المك،  ةل تيييم عرض الطال  ل،موضوع -     
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 1مالحظة الطال  أثناء العمل الجماعي -     

 د. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية:  

 توصي  ل،موارات المراد تنميتوا في هذا المجال:-5
 1استخدام الحاس  اآللي وشةكة المع،ومات في التواصل والةحث عه المع،ومات -             

 1استخدام المكتةة في الةحث واالطالع عه مراجع إضافية في مجال التيويم الترةوى -           -
  1التواصل المستمر مع أستاذ المادة لت،يي التغذية المرتدة عما ييوم ةل مه أعمال -            
 1اليياس واتأد  التح،يل الكمي ل،ةيانات التي حصل ع،يوا مه تطةيق -        

 التدريس المستخدمة لتنمية ت،ك الموارات:استراتيجيات -6
 1التع،م التعاوني -       
 1التع،م الذاتي -       
 1التع،م التنافسي -       
 1استخدام أسالي  العرض الفعال لالتع،م النشط مه خال -       

 طرق تيويم الموارات العددية وموارات التواصل لدى الطال :-5
 1فرديةتيييم الواجةات ال -     
 1ت الجماعيةاتيييم الواجة -     
 1التجاو  والمشاركة -     

 )إن وجدت(: النفسحركيةهـ. المهارات 

 المراد تنميتوا ومستوى األداء المط،و : النفسحركيةتوصي  ل،موارات -5
 1تطةيق نماذج مه االختةارات النفسية التي تمثل مجاالت اليياس المخت،فة  -
 1كل اختةار مع تيييم االختةارات في ضوء شروطوا السيكومتريةكتاةة تيرير عه  -
 . والتحيق مه صدقوا وثةاتوا ةناء أداة مه أدوات اليياس -

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية ت،ك الموارات:-6
 1المحاضرة -     
    ةتصميموا التع،م الذاتي ةتك،ي  كل طال  ةاختيار أداة مه أدوات اليياس ثم ييوم  -     

 1وحسا  صدقوا وثةاتوا       
 1مناقشة إنتاجات الطال  -      
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 1االطالع ع،ي كت  ومراجع إضافية -      

 طرق تيويم الموارات الحركية النفسية لدى الطال :-5
 1تيييم األعمال الفردية  -    
 1المتاةعة والتغذية الراجعة المستمرة -    

 ال  خالل الفصل الدراسي:. جدول موام تيويم الط1

مومة التيويم )كتاةة ميال  اختةار  مشروع  التيويم
 جماعي  اختةار نوائي...الخ(

نسةتل مه  األسةوع المحدد لل
 التيويم النوائي

 %51 ع،ي مدار الفصل واجةات فردية 5

 %51 ع،ي مدار الفصل واجةات جماعية 6

 %51 ع،ي مدار الفصل اختةارات شفوية 5

 %51 األسةوع الراةع 1تةار دورى اخ 7

 %51 األسةوع الثامه 6اختةار دورى  1

نواية الفصل  االختةار النوائي 2
 الدراسي

11% 

 د. الدعم الطالبي:

 :تداةير تيديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات وابرشاد األكاديمي ل،طال  -5

 1ساعات أسةوعيا 2الساعات المكتةية ةواقع  -      

 1التواصل مع الطالةات عةر الةريد االلكتروني والمنتديات -        

 

  



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

426 
 

 هـ . مصادر التعلم:

 توجد ال المط،وةة:الكت  الميررة -5
 ة:يالمراجع الرئيس-6
(: اليياس والتيويم لماذا وكي    معود الدراسات والةحوث 6117أماني سعيدة أةو زيد ) -

 الترةوية  جامعة    
 1الياهرة      

القاهرة : مكتبة األنجلو  ،( : الفروق الفردية في القدرات العقلية  6992سني الجبالي ) ح -
 المصرية.

دار  :  عماه  األرده6اليياس والتيويم في الترةية وع،م النفس  ط (:6116)سامي محمد م،حم-
 الميسرة ل،نشر والتوزيع والطةاعة  

 الياهرة: والمعوقيه لألسوياء  والترةوي النفسي( : اليياس 6114فاروق عةد الفتاح موسي ) -
  زهراء  مكتةة
 1الشرق    

 (: القدرات العقلية . القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية.6928فؤاد أبو حطب )   -   
 

 :الكت  و المراجع التي يوصي ةوا )المجالت الع،مية  التيارير ...الخ( 
دار الي،ةةةم الكويةةةت :  5حصةةةيل الدراسةةةي  طقيةةةاس وتيةةويم الت (:5984)رجةةاء محمةةةود أةةةةو عةةةالم -

      ل،نشر و
 الطةاعة.   

دار األنةةةةدلس ل،نشةةةةر :  عمةةةةاه  األرده 5  الييةةةةاس والتيةةةةويم  ط(:5998)محمةةةةود محمةةةةد  ةةةةانم -
 والتوزيع.

 :  االسةةةكندرية  مصةةةر5التيةةةويم والييةةةاس النفسةةةي والترةةةةوي  ط (:5999)أحمةةةد محمةةةد الطةيةةة  -
 المكت  

  1الجامعي الحديث   
  عمةةاه  5الييةةاس والتيةةويم فةةي الترةيةةة وع،ةةم الةةنفس  ط (:6116) مةةرواه أةةةو حةةويج و خةةروه -

  :األرده 
 الدار الع،مية الدولية ل،نشر والتوزيع ودار الثيافة ل،نشر والتوزيع.    

 دار :األرده  عمةاه  5أساسيات اليياس في الع،وم الس،وكية  ط (:6117)موسي النةواه -
 الشروق ل،نشر 
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  1علتوزيوا

 تترك ل،طال  المراجع ابلكترونية  مواقع ابنترنت...الخ:-7
مواد تع،يمية أخرى مثل الةرامج المعتمدة ع،ي الحاس  اآللي/األسطوانات المدمجة  والمعايير -1

 ال يوجد /ال،وائح التنظيمية الفنية:
 و . المرافق الالزمة:

 خ(:المةاني )قاعات المحاضرات  المختةرات ...ال-5
طالةة  61توفير قاعات تدريس مجوزة ومريحة لكل مه مدرس المادة والطالةات   وتتسع لة  -

 1ع،ي األكثر

 مصادر الحاس  اآللي:-6
 تزويد قاعة المحاضرات ةحاس   لي خاصة مع طال  الدراسات الع،يا لتيديم   -

  1عروض الطال      
 1شاشة عرض -   
 1فارة الس،كية -   

رى )حددها...مثل: الحاجة إلي تجويزات مخةرية خاصة  أذكرها  أو أرفق قائمة مصادر أخ-5
 ةوا(:

  1سةورة ضوئية -   

 1أقالم م،ونة -    

 ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 

 استراتيجيات الحصول ع،ي التغذية الراجعة مه الطال  ةخصوص فعالية التدريس :-5

ياه سرى لتيييم فاع،ية تدريس الميرر تعةأ الكترونيا ع،ي موقع إكمال استمارة استة -     
 1الجامعة
عيد لياءات ةيه مدرس الميرر وعدد مه الطال  لالستماع إلي مالحظاتوم وتيييماتوم  -     

 لفاع،ية 
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  1التدريس       
 1إعطاء فرص ل،طال  لتيديم ميترحاتوم حول زيادة فاع،ية التدريس -    

 ت أخرى لتيييم عم،ية التدريس مه قةل المدرس أو اليسم :استراتيجيا-6

 1استخدام ةطاقة مالحظة تعةأ مه قةل الطال  لتيييم التدريس  -
 1التيويم المستيل ل،معايير التي حييوا الطال  -    
  1متاةعة رئيس اليسم ووكالؤه ألداء عضو هيئة التدريس -    
 1موام والواجةات التي ييوم ةوا كل طال التوصيات والمالحظات المستي،ة ل، -    

 عم،يات تطوير التدريس :-5

حضور ورش العمل التي تيام حول طرق واستراتيجيات التدريس الفعال وكذلك االتجاهات  -
 الحديثة 
 1في التيويم الترةوى       
 1األخذ ةتوصيات المراجع الداخ،ي والمراجع الخارجي ل،ميرر -
 1ات التدريس الحديثة والموصي ةوامراجعة استراتيجي -    

 :عم،يات التحيق مه معايير ابنجاز لدى الطال  -7

 مراجعة عينة مه أوراق إجاةات الطال  ع،ي االختةارات الدورية والنوائية وعينة مه الواجةات          -
 1واألعمال التي قاموا ةوا مه قةل أعضاء  خريه ةاليسم مه ذوى التخصص          

االستعانة ةمراجع مه ك،ية أخرى ل،مراجعة والتدقيق في تصحيح عينة مه االختةارات  -     
 وأعمال 
 1الطال         

 إجراءات التخطيط ل،مراجعة الدورية لمدى فعالية  الميرر الدراسي والتخطيط لتطويرها: -1

 1مراجعة توصي  الميرر ةشكل دورى وتحديثل -    
 المستخدمة في تدريس الميرر ل،تأكد مه مواكةة التطورات  تحديث مصادر التع،م -    
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 1المستجدة في المجال       
  1ع،ي توصي  ميررات مشاةوة في جامعات أخرى االطالع -
 1ع،ي الكت  واألةحاث الجديدة في موضوعات الميرر االطالع -
 1استطالع  راء الطال  حول الميرر -    
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 عتماد األكاديميالهيئة الوطنية للتقويم واال

 المم،كة العرةية السعودية
 

 

  

 2اإلحصاء الالبارامرتي مقررتوصيف 
 املؤسسة التعليمية

 قسم علم النفس –الكلية/القسم        كلية الرتبية 

 أ ( حتديد املقرر واملعلومات العامة 

 (769) 2مزه:  اإلحصاء الالبارامرتياسم املقرر و ر –1

 ساعة 2  الساعات املعتمدة:  –2

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

 أ.د. ربيع سعيد طه   اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس  املقرر: -4

 الثاني   املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذه املقرر فيه: -5

 -1إحصاء استداللي –إلحصاء :    املدخل إىل ااملتطلبات املسبقة هلذه املقرر)إن وجدت( -6

 2إحصاء استداللي

 :    ال يوجداملتطلبات املصاحبة هلذه املقرر)إن وجدت( -7

 :    كلية الرتبيةمكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية -8
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 ب ( األهداف 

 املقرر: للطلبة املسجلني يف هذا التعلم األساسية واتجوصف موجز لن -1

 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 -  

 لب مهارة حل املشكالتجمموعة من التمارين التطبيقية إلكساب الطا إعطاء -  

 (بالقسملنشرة أو الدليل وجد يف ااملللمقرر عام الوصف يرفق الج ( وصف املقرر: )مالحظة: 

 :املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا – 1

 املوضوع
عدد 

 األسابيع

إلعطاء ااالتصال )ساعات 

 الفعلية(

مراجعة األساليب اإلحصائية  -1

 عامة 

2 4 

ارامرتي مقارنة بني اإلحصاء الب -2

 والالبارامرتي

1 2 

األساليب اإلحصائية  -3

 (2الالبارمرتية الفارقة)

5 10 

األساليب اإلحصائية  -4

 (2الالبارمرتية االرتباطية)

5 10 

 4 2 (2تطبيقات تربوية عامة) -5

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

 

 الدروس اخلاصة احملاضرة
/ التدريب العملي / امليداني 

التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 أخرى



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

432 
 

 التخصصات الصحية

 2 - - ساعة 15

 

 ال يوجد: دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  يف األسبوعساعات  – 3

 

 التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم واتجتطوير ن – 4

 :     لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح

 . ات  اليت صمم املقرر من أجل تطويرهالمعرفة أو املهارلملخص موجز   - (1) 

 . اتوصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو املهار -(2) 

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

 

 املعرفة: -أ

 : فة اليت سيتم اكتسابها يف املقررصف املعرو -22

 استرجاع المعلومات الخاصة باإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداللي 

  والالبارامرتية البارا مرتيةاملقارنة بني األساليب اإلحصائية 

  املقارنة بني األساليب اإلحصائية الالبارمرتية الفارقة املختلفة ومتى تستخدم 

 ليب اإلحصائية الالبارمرتية االرتباطية املختلفة ومتى تستخدماملقارنة بني األسا 

 .فهم خطوات حتديد االسلوب اإلحصائي الالبارامرتي املالئم وكيفية تطبيقه واختاذ القرار 

 :سرتاتيجيات التعليم )التدريس( املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفةا -23

 احملاضرة -

 العروض التقدميية -

 املناقشات -
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 لتعلم التعاونيا -

 :طرق تقييم املعرفة املكتسبة -24

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

 تقديم التقارير -       

 أسئلة شفهية  -       

 اختبارات نظرية -       

 اإلدراكية: -املهارات املعرفية  -ب

 :املطلوب تطويرها اإلدراكية-املهارات املعرفية -22

 تحديد األسلوب اإلحصائي الالبارمتري المناسب 

   تطبيق االسلوب اإلحصائي الالبارمتري في تحليل البيانات 

    تفسير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام األساليب الالبارامترية 

   الربط بين نتائج التحليل اإلحصائي واتخاذ القرار 

 :اإلدراكية-ارات املعرفيةاسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير امله -23

 املناقشة -

 أسلوب حل املشكالت اإلحصائية وصياغة التقارير -

 عرض مشكلة حبث علمي وحتديد األساليب اإلحصائية -

 :املكتسبة اإلدراكية-طرق تقييم املهارات املعرفية -24

 اختبار يتطلب التذكر والتخطيط واستدعاء القوانني اإلحصائية وحل املشكالت -      

 تصحيح التقارير -       

 املالحظة -       

 واملسئولية: مع اآلخرين مهارات العالقات  -ج

وصف ملهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على حتمل املسئولية املطلوب  -22

 تطويرها :
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 العمل ضمن فريق عمل وتقديم أوراق بحثية 

 ة المشاركة في اختيار األساليب اإلحصائية المناسب 
 االشتراك في مجموعات عمل لحل المشكالت اإلحصائية 
 التعاون مع الزمالء 
 تقبل الرأي اآلخر 
  المسؤوليةالمثابرة وتحمل 

 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات : -23

  تقسيم الطالب إىل جمموعات ومالحظتهم 

 املناقشة اجلماعية 

 إتاحة الفرصة لعرض األفكار 

 التعلم التعاوني 

 

 :طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على حتمل املسئولية  -24

 املالحظة 

 تكليف كل طالب بكل جمموعة بإلقاء جزء من ورقة البحث 

 تقييم درجات املشاركة 

 تقييم درجات العمل ضمن فريق 
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 حلسابية )العددية(:مهارات االتصال ، وتقنية املعلومات، واملهارات ا -د

 وصف املهارات العددية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها:  -22

 تنمية املهارات العددية وفقا لطبيعة مقررات اإلحصاء 

  تطوير ما يعرف باالستدالل احلسابي واستخدام األعداد 

 على برنامج  بتنمية مهارات التقنية واستخدامات احلاسب بالتدريSpss 

  العنكبوتيةالبحث يف الشبكة 

 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات : -23

 احملاضرة 

 تدريب على استخدام احلاسب اآللي لتحليل البيانات باألساليب الالبارمرتية 

 تدريب على البحث يف الشبكة العنكبوتية عن موضوعات عن األساليب الالبارمرتية 

 متارين حسابية منزلية 

  

اب الطلبة ملهارات االتصال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احلسابية طرق تقييم اكتس -24

 :)العددية( 

 االختبارات 

 التمارين املنزلية 

 املالحظة 

 :(املهارات احلركية  )إن كانت مطلوبة -ها

وصف للمهارات احلركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( املطلوب تطويرها يف هذا  -30

 :الاجمل

 جهاز احلاسب اآللي مبرونة القدرة على استخدام 

 :اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات احلركية  -31

 احلاسب اآللي 

 :)مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات احلركية  -32

 املالحظة 

 اختبار شفهي 

 :خالل الفصل الدراسيحتديد اجلدول الزمين ملهام التقويم اليت يتم تقييم الطلبة وفقها -5

نسبة الدرجة إىل درجة  األسبوع طبيعة مهمة التقييم  )مثال: رقم 
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مقالة، أو اختبار قصري، أو مشروع  التقييم

 (مجاعي، أو اختبار فصلي... اخل

 التقييم النهائي املستحق

 15 كل أسبوع واجبات منزلية 1

 30 السابع اختبار نصفي 2

 5 احلادي عشر ورقة حبث 3

 50  اختبار نهائي 4

 

 :الدعم املقدم للطلبةد( 

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصح

 تواجد من خالل الساعات املكتبية  -

 :ها ( مصادر التعلم

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة املطلوبة:  -1

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

 ( حتليل بيانات البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية. دار الفكر 2000عالم، صالح .)

 العربي. القاهرة

 ( اإلحصاء الالبارامرتي يف العلوم النفسية والرتبوية 2009الشربيين، زكريا .)

 واالجتماعية. مكتبة االجنلو املصرية. القاهرة

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

   -  The Electronic Journal of Statistics 

 مواقع االنرتنت ... اخل: و  املواد االلكرتونية -33

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

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

http://www.aitrs.org/union/stat-union.htm
http://www.aitrs.org/union/stat-union.htm
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مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو املعايري -5

 :املهنية أو األنظمة

  برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةspss   

 و ( املرافق املطلوبة

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

 واملختربات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر .. اخل(.

 التعليمية:املرافق -1

 ( طالب20قاعة تدريسية لعدد ) 

  معمل الحاسب اآللي 

 :أجهزة الكمبيوتر -2

 توفري جهاز حاسب آلي لكل طالب 

 

مثال: إذا كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات أو أرفق  –أخرى )حددها  صادرم -3

 :قائمة(

 جهاز عرض 

 وعمليات التحسني: تقييم املقررز( 

 تغذية راجعة عن جودة التعليم اسرتاتيجيات احلصول على -1

 استطالع رأي الطالب ومناقشتهم شفهيا 

 استبانة تقدم للطالب 

 مركز القياس والتقويم باجلامعة 

يق األستاذ أو عن طريق إما عن طر التعليمعملية  تقييم املتبعة يف االسرتاتيجيات األخرى  -2

 القسم:  

 متابعة رئيس القسم 

 جلنة من بعض أعضاء القسم 

 :عمليات حتسني التعليم-3
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 ندوات علمية عن جودة التعليم 

 ورش عمل عن طرق التدريس احلديثة 

 

 لبة:عمليات التحقق من مستويات إجناز الط-4

 تقييم أداء الطالب، ومدى حتقق األهداف التعليمية للمقرر 

ف  العمليات واخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط ص -34

 :للتحسني

  على أراء الطالب ومالحظات رئيس القسم وجلنة القياس والتقويم باالطالععمل تقييم 

 عمل تقويم ألوجه اخللل والنقص يف العملية التدريسية 

 

 سعيد طهاسم أستاذ املقرر الذي عبأ التوصيف:  أ.د. ربيع  -

 التوقيع:   -

 ها7/3/1433تاريخ إكمال التقرير:    -

 تاريخ استالم منسق القسم له: -
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المم،كة العرةية السعودية
 

 

  

 االحندار املتعدد توصيف مقرر
 املؤسسة التعليمية

 قسم علم النفس –الكلية/القسم        كلية الرتبية 

 حتديد املقرر واملعلومات العامة أ ( 

 (767االحندار املتعدد )    :مزهاسم املقرر و ر –1

 ساعة 2  الساعات املعتمدة:  –2

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

   

 أ.د. ربيع سعيد طه   اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس  املقرر: -4

 الثاني   ستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذه املقرر فيه:امل -5

 :    ال يوجداملتطلبات املسبقة هلذه املقرر)إن وجدت( -6

 :    ال يوجداملتطلبات املصاحبة هلذه املقرر)إن وجدت( -7

 :    كلية الرتبيةمكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية -8
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 ( األهداف ب 

 ملسجلني يف هذا املقرر:التعلم األساسية للطلبة ا واتجوصف موجز لن -1

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

 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء يف جمال العلوم الرتبوية -  

 وار أثناء التدريساستخدام أسلوب املناقشة واحل -  

 جمموعة من التمارين التطبيقية إلكساب الطالب مهارة حل املشكالت إعطاء -  

 (بالقسملنشرة أو الدليل وجد يف ااملللمقرر عام الوصف يرفق الج ( وصف املقرر: )مالحظة: 

 :املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا – 1

 املوضوع
عدد 

 األسابيع

إلعطاء ااالتصال )ساعات 

 لفعلية(ا

مراجعة عامة على االحندار  -6

 البسيط

1 2 

 2 1 االحندار اخلطي وغري اخلطي -7

شروط استخدام االحندار  -8

اخلطي املتعدد وحلول خمالفات تلك 

 الشروط

1 2 

 4 2 طريقة االحندارات املمكنة -9

 4 2 طريقة احلذف العكسي -10

 4 2 طريقة احلذف األمامي -11

 4 2 االحندار املتعدد التدرجيي -12

خدام املصفوفات يف است -13

 حتليل االحندار

2 4 
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تطبيقات تربوية عامة  -14

 باستخدام االحندار املتعدد

2 4 

15-  15 30 

 

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

 الدروس اخلاصة احملاضرة

العملي / امليداني / التدريب 

متياز لطلبة التعاوني أو اال

 التخصصات الصحية

 أخرى

 2 - - ساعة 15

 

 ال يوجد: دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  يف األسبوعساعات  – 3

 التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم واتجتطوير ن – 4

 لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح :    

 . ات  اليت صمم املقرر من أجل تطويرهالمعرفة أو املهارلملخص موجز   - (1) 

 . اتوصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو املهار -(2) 

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

 املعرفة: -أ

 : ها يف املقررفة اليت سيتم اكتسابوصف املعر -25

 استرجاع المعلومات الخاصة باالنحدار البسيط 

 املقارنة بني االحندار البسيط واملتعدد واخلطي وغري اخلطي 

 معرفة فرضيات استخدام االحندار املتعدد 

  املقارنة بني الطرق املختلفة حلساب معادلة التنبؤ 

 لقرار.فهم خطوات حتديد الطريقة املالئمة وكيفية تطبيقها واختاذ ا 
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 :سرتاتيجيات التعليم )التدريس( املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفةا -26

 احملاضرة -

 العروض التقدميية -

 املناقشات -

 التعلم التعاوني -

 :طرق تقييم املعرفة املكتسبة -27

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

 تقديم التقارير -       

 أسئلة شفهية  -       

 متارين ومسائل حسابية -       

 اإلدراكية: -املهارات املعرفية  -ب

 املطلوب تطويرها: اإلدراكية-املهارات املعرفية -25

 تحديد أسلوب االنحدار المناسب 

   تطبيق أسلوب االنحدار المناسب في تحليل البيانات 

  لمتعدد  تفسير نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام االنحدار ا 

  الربط بين نتائج التحليل اإلحصائي باستخدام االنحدار المتعدد واتخاذ
 القرار  

 :اإلدراكية-اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية -26

 املناقشة -

 أسلوب حل املشكالت اإلحصائية وصياغة التقارير -

 اسبة للتحليل اإلحصائيعرض مشكلة حبث علمي وحتديد طريقة االحندار املن -

 :املكتسبة اإلدراكية-طرق تقييم املهارات املعرفية -27

 اختبار يتطلب التذكر والتخطيط واستدعاء القوانني اإلحصائية وحل املشكالت -      
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 تصحيح التقارير -       

 املالحظة -       

 واملسئولية: مع اآلخرين مهارات العالقات  -ج

الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على حتمل املسئولية املطلوب  وصف ملهارات العالقات -25

 تطويرها :

 العمل ضمن فريق عمل وتقديم أوراق بحثية 

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

 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات : -26

  تقسيم الطالب إىل جمموعات ومالحظتهم 

 املناقشة اجلماعية 

 إتاحة الفرصة لعرض األفكار 

 التعلم التعاوني 

 :طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على حتمل املسئولية  -27

 املالحظة 

 يف كل طالب بكل جمموعة بإلقاء جزء من ورقة البحثتكل 

 تقييم درجات املشاركة 

 تقييم درجات العمل ضمن فريق 

 

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

 وصف املهارات العددية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها:  -25

  مقرر اإلحصاءتنمية املهارات العددية وفقا لطبيعة 

  تطوير ما يعرف باالستدالل احلسابي واستخدام األعداد 

 على برنامج  بتنمية مهارات التقنية واستخدامات احلاسب بالتدريSpss 

 البحث يف الشبكة العنكبوتية 
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 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات : -26

 احملاضرة 

 تدريب على استخدام احلاسب اآللي 

 على البحث يف الشبكة العنكبوتية تدريب 

 متارين حسابية منزلية 

  

طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات االتصال ، وتقنية املعلومات، واملهارات احلسابية  -27

 :)العددية( 

 االختبارات 

 التمارين املنزلية 

 املالحظة 

 :(املهارات احلركية  )إن كانت مطلوبة -ها

ضلية ذات منشأ نفسي( املطلوب تطويرها يف هذا وصف للمهارات احلركية )مهارات ع -35

 :الاجمل

 القدرة على استخدام جهاز احلاسب اآللي مبرونة 

 :اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات احلركية  -36

 احلاسب اآللي 

 :)مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات احلركية  -37

 املالحظة 

 فهياختبار ش 
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 :حتديد اجلدول الزمين ملهام التقويم اليت يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي-5

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

 15 كل أسبوع بات منزليةواج 1

 30 السابع اختبار نصفي 2

 5 احلادي عشر ورقة حبث 3

 50  اختبار نهائي 4

 

 :الدعم املقدم للطلبةد( 

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصح

 تواجد من خالل الساعات املكتبية  -

 :ها ( مصادر التعلم

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة املطلوبة:  -1

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

(، "المدخل إلى تحليل االنحدار"، دار الحريـة للطباعـة والنشـر، جامعـة الموصـل، العـراق،  7000الراوي، خاشع محمود )
 .663-605ص

 ( حتليل بيانات البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية. دار الفكر2000عالم، صالح .) 

 العربي. القاهرة

Applied Linear Statistical Models, 5th Edition, John Wiely & Sons, 2005 

Mantgomry, D.C. And A.P. Elizabeth, Introduction to linear Regression Analysis,   John Wiely 

& Sons, 2000 
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 .. اخل( )يرفق قائمة بذلك(:الكتب واملراجع املوصى بها  ) الدوريات العلمية، التقارير. -3

   -  The Electronic Journal of Statistics 

 مواقع االنرتنت ... اخل: و  املواد االلكرتونية -38

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

     http://www.aitrs.org/union/stat-union.htm  
مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو املعايري -5

 :املهنية أو األنظمة

  برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةspss   

 

 و ( املرافق املطلوبة

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

 واملختربات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر .. اخل(.

 التعليمية:املرافق -1

 ( طالب20قاعة تدريسية لعدد ) 

  معمل الحاسب اآللي 

 :أجهزة الكمبيوتر -2

 توفري جهاز حاسب آلي لكل طالب 

مثال: إذا كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات أو  –أخرى )حددها  صادرم -39

 :أرفق قائمة(

 جهاز عرض 

 

 وعمليات التحسني: تقييم املقررز( 

 تغذية راجعة عن جودة التعليم اسرتاتيجيات احلصول على -1

 استطالع رأي الطالب ومناقشتهم شفهيا 

http://www.aitrs.org/union/stat-union.htm
http://www.aitrs.org/union/stat-union.htm
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 استبانة تقدم للطالب 

 مركز القياس والتقويم باجلامعة 

ستاذ أو عن طريق إما عن طريق األ التعليمعملية  تقييم املتبعة يف االسرتاتيجيات األخرى  -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 

 لبة:عمليات التحقق من مستويات إجناز الط-4

 تقييم أداء الطالب، ومدى حتقق األهداف التعليمية للمقرر 

ليات واخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط صف  العم -40

 :للتحسني

  على أراء الطالب ومالحظات رئيس القسم وجلنة القياس والتقويم باالطالععمل تقييم 

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

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 البحوث النوعية: التصميمات وحتليل البيانات توصيف مقرر

 كلية الرتبية –جامعة أم القري :املؤسسة

 قسم علم النفس: الكلية/القسم 

 :سي ومعلومات عامة عنه التعريف باملقرر الدراأ(

 770البحوث النوعية: التصميمات وحتليل البيانات اسم ورمز املقرر الدراسي: 

 2عدد الساعات املعتمدة: 

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال

 مج()يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربا

 جاد الربد. هشام فتحي  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي

 الدراسات العليا :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي

 : طرق البحث يف الرتبية وعلم النفساملتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(

 ال يوجد :وجدت(املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن 

 مقر الكلية :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية

 

  :األهدافب( 

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

 تعريف الطالب والطالبات الفروق  بني البحوث الكمية والنوعية ومميزات البحوث النوعية -

 البحوث النوعية ومبادئالطالب والطالبات مفهوم  وأغراض إكساب  -

بطرق مجع البيانات املناسبة للبحوث النوعية: املقابلة املنظمة جزئيا و املالحظة تعريف الطالب والطالبات  -
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 واجملموعات البؤرية، والسجالت القصصية

 تعريف الطالب والطالبات بطرائق ومناهج البحوث النوعية -

 املعتمدة علي الفينومينولوجياالطالبات بالطرق تعريف الطالب و -

 تعريف الطالب والطالبات بطرق دراسة احلالة -

 تعريف الطالب والطالبات بأدوار الباحث يف البحوث النوعية -

 تعريف الطالب والطالبات بطبيعة البيانات النوعية  -

  تعريف الطالب والطالبات بطرق حتليل البيانات النوعية -

 Discourse Analysisلطالبات مبهارات حتليل اخلطاب تعريف الطالب وا -

 تعريف الطالب والطالبات مبعايري جودة البحوث النوعية -

 مهارات كتابة تقارير البحوث النوعية إكساب الطالب والطالبات -

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

علومات أو مراجع اإلنرتنت, والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال لتقنية امل

  الدراسة(.  

 استخدام أساليب التعلم التعاوني والتعلم النشط يف تدريس املقرر 

  استخدام شبكة اإلنرتنت يف القيام بعرض ملهارات البحث عن املصادر

 واملراجع يف املكتبات باستعمال االنرتنت

 علي البحوث احلديثة يف جماالتهم باالطالعليف الطالب والطالبات تك 

 االستعانة باملقاالت العلمية ومناقشتها كنماذج واقعية للبحث العلمي 

  إشراك الطالب والطالبات يف تقديم العروض مما يساعد على تنمية مهارات

 العرض لديهم 

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

 التعريفية أو الدليل (.  

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 ساعتان 1 الفروق  بني البحوث الكمية والنوعية ومميزات البحوث النوعية-1

 1 البحوث النوعية ومبادئمفهوم  وأغراض -2
 انساعت

 ساعات 4 2طرق مجع البيانات املناسبة للبحوث النوعية: املقابلة املنظمة جزئيا و املالحظة  -3
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 واجملموعات البؤرية، والسجالت القصصية

 ساعات 6 3 طرائق ومناهج البحوث النوعية -4

 ساعتان 1 املعتمدة علي الفينومينولوجياالطرق -5

 ساعات 4 1 طرق دراسة احلالةٌ-6

 ساعات 4 1 وار الباحث يف البحوث النوعيةأدٌ-7

 ساعات 4 1 طبيعة البيانات النوعية  -8

 ساعتان 1  طرق حتليل البيانات النوعية -9

 ساعتان Discourse Analysis 1حتليل اخلطاب -10

 ساعتان 1 جودة البحوث النوعية-11

 ساعتان 1 كتابة تقارير البحوث النوعية -12

 15  

 

ساعة 30 مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

  
 احملاضرة:

 ساعة 15

عملي/ميداني/       :املخترب الدرس:  مادة

 : تدرييب

- 

  أخرى:

2 

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

  ا املتوسط لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسبوع(:ميثل هذ

  ساعتان أسبوعيا للقيام بالواجبات املنزلية واالطالع علي شبكة االنرتنت 
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 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 

  يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتهاموجز سريع للمعارف أو املهارات اليت . 

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف . ف ف

 : توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 إملام الطالب والطالبات بكل من املعارف األتية                 

 الفروق  بني البحوث الكمية والنوعية   -

 مقارنة بالبحوث الكيفية مميزات البحوث النوعية -

 البحوث النوعية ومبادئوأغراض   مفهوم -

 البحوث النوعية مبادئ -

 طرق مجع البيانات املناسبة للبحوث النوعية -

 املقابلة املنظمة جزئيا و املالحظة واجملموعات البؤرية، والسجالت القصصية -

 طرائق ومناهج البحوث النوعية -

 املعتمدة علي الفينومينولوجياالطرق  -

 طرق دراسة احلالة -

 يف البحوث النوعية أدوار الباحث -

 طبيعة البيانات النوعية  -

  طرق حتليل البيانات النوعية -

 معايري جودة البحوث النوعية -

 معايري كتابة تقارير البحوث النوعية -

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 احملاضرات. -

 الواجبات املنزلية. -

 لواجبات املنزلية.استخدام مراجع من املكتبات إلجناز ا-

 إجراء املناقشات حول بعض املوضوعات. -

 طريقة حل املشكالت -
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 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 االختبارات املوضوعية  بأمناطها املختلفة 

  دراكية:املهارات اإل

 إكساب الطالب والطالبات املهارات األتية: :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 ار مشكلة البحث اليت تناسب البحوث النوعيةاختي 

 إدارة موقف املقابلة املنظمة جزئيا 

 أخذ املالحظات يف املواقف الطبيعية 

  استخدام السجالت القصصية كمصدر من مصادر املعلومات يف البحوث

 الكيفية

 إدارة اجملموعات البؤرية  

  مهارات حتليل اخلطابDiscourse Analysis 

 رير البحوث النوعيةمهارات كتابة تقا 

 مهارة التفكري الناقد 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 استخدام شبكة االنرتنت 

 حيث لعب الطالب دور الباحث يف البحوث النوعية  طريقة لعب األدوار

 ويؤدون أدواره املختلفة

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

 ت املقالية القائمة على عرض مشكالت حبثية تقتضي توظيفا االختبارا

 للمهارات واملعلومات اليت تعلمها الطالب

 عرض الطالب والطالبات مناذج حبثية من واقع البحوث يقوم بنقدها 

 وعرض إجيابياتها وسلبياتها

  بأدوار الباحث يف البحوث النوعيةالتقويم من خالل قيام الطالب 

  :مع اآلخرين و حتمل املسؤولية مهارات التعاملج. 

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

 

 العمل يف فريق 
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 العمل اجلماعي 

 احرتام أراء األخرين 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 طريقة التعلم التعاوني 

 طريقة حل املشكالت 

 ة املناقشة واحلوارطريق 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 تقويم املشاركة 

 تقويم العمل اجلماعي 

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 كة االنرتنت يف الوصول للمعلومات البحثية مهارات استخدام شب 

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 الواجبات املنزلية 

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 تقويم األعمال اليت قام بها الطالب والطالبات باستخدام شبكة االنرتنت 

 :)إن وجدت( النفسية كيةهـ. املهارات احلر

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 ال يوجد

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ال يوجد

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 ال يوجد

 :لفصل الدراسي. جدول مهام تقويم الطالب خالل ا5
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, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %15 السادس اختبار فصلي موضوعي 1

 %15 الثاني عشر اختبار فصلي مقالي 2

التعلم المشاركة في األنشطة الخاصة بالمقرر من خالل مجموعات  3

 التعاوني

على مدار 

 الفصل

5% 

 الواجبات المنزلية 4

 لعب األدوار

على مدار 

 الفصل

15% 

 %51 نهاية الفصل االختبار النهائي: موضوعي ومقالي 5

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أيتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل  الوقت الذي يتوقع أن

 نظام الساعات املكتبية ) مثانية ساعات (. -1

 اإلرشاد األكادميي -2

 متابعة القسم لتواجد عضو اهليئة يف مكتبة أثناء الساعات املكتبية املخصصة له. -3

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 Frost, N. (2011). Qualitative Research Methods in 

Psychology.  

 :املراجع الرئيسة-2

 Willig, C. (2008). Introducing Qualitative research in 

Psychology.  

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -3

 حسب طبيعة التخصص ورأي أستاذ املادة 
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 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4

 Google scholar 

 Eric Database 

 PsycInfo Database 

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري -5

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

 امج أقراص مدمجة تحتوي على موضوعات المادة معروضة ببرن

power point 

 :و . املرافق الالزمة

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

 الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.  

 

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

 للعرض  بأجهزةودة قاعات مزData Show –  

  السبورة الذكية 

  طالب أو طالبة 41اال يزيد عدد الطالب في كل شعبة عن 

 :مصادر احلاسب اآللي-2

  تزويد مكتبة الكلية بعدد من  أجهزة الكمبيوتر يتناسب مع أعداد
 المتعلمين من أجل البحث عن المعلومات

 الطالبات أجهزة الحاسوب أو  الطالب لالستخداممعمل الحاسب  استخدام

 من شبكة االنترنت الدراسيتتعلق بالمقرر  معلوماتفي الحصول على 

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

  علي املتعلمني يف نهاية الفصل الدراسي  ملعرفة األهداف التعليمية  استبياناتتطبيق
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 اليت مت حتقيقها من تدريس املقرر 

  علي املتعلمني من اجل التعرف على طرق التدريس والوسائل  استبانةتطبيق

 التعليمية والتقنية املستخدمة يف تدريس املقرر 

  التحصيلية وأساليب التقويم  يتم معرفة مدي مناسبة  االختباراتمن خالل نتائج

 يف تدريس املقرر للفروق الفردية بني املتعلمني. املستخدمةطرق التدريس 

  عرض مناذج من األحباث والتقارير البحثية اليت قام الطالب والطالبات بإعدادها

 ملعرفة جوانب القوة ونقاط الضعف

 :يجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم اسرتات-2

 ٌٌٌالدراسياليومٌٌانتهاءقيامٌاألساتذةٌبالتقويمٌٌالذاتيٌٌوذلكٌبعد

 ٌالمتعلمينتقويمٌاألساتذةٌإلدائهمٌٌمنٌخاللٌمعرفةٌنتائجٌتقويم 

 ٌتبادلٌالمشاوراتٌمعٌالزمالءٌمنٌأعضاءٌهيئةٌالتدريس

 جامعةٌلتطويرٌمهاراتٌالتدريسحضورٌدوراتٌوندواتٌتقيمهاٌال 

 مناقشةٌبعضٌالطرقٌواالستراتيجياتٌالمتبعةٌمعٌبعضٌالزمالء 

 :عمليات تطوير التدريس -3

  إجراء ورش عمل للتدرب على بعض المهارات الخاصة بموضوعات
 المقرر

  التنوع في استخدام طرق تدريس تتناسب مع طبيعة موضوعات المقرر
 طالب.وتغطي الفروق الفردية بين ال

 استخدام الوسائط التعليمية المتطورة في عرض موضوعات المقرر 

عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

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

 :أخرى(طاقم تدريس من مؤسسة 

 التقويم التكويين املالزم أثناء تدريس موضوعات املقرر 

 استخدام بعض األسئلة الشفهية مع نهاية كل موضوع 

 االختبارات الدورية 

 التقويم يف نهاية الفصل الدراسي 

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

 ب أو للطالبات في نهاية الفصل الدراسي متمثل في تقديم سؤال للطال

 مدى استفادتهم من المقرر

   الفصلية على المتعلمين بعد  باالختباراتتوزيع اوراق اإلجابة الخاصة
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 تصحيحها  لالستفادة من أخطائهم.

  توجيه بعض األسئلة للطالب حول مدى الفائدة الخاصة باستخدام بعض
 الطرق التدريسية

  الواجبات المنزلية واألبحاث التي تم إعدادها لمعرفة مناقشة بعض
 اجوانب القوه وجوانب القصور فيه
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 البحوث شبه التجريبية تصميم وحتليل توصيف مقرر

 كلية الرتبية –جامعة أم القري :املؤسسة

 قسم علم النفس: الكلية/القسم 

 :يف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه التعرأ(

 761البحوث شبه التجريبية  تصميم وتحليلاسم ورمز املقرر الدراسي: 

 3عدد الساعات املعتمدة: 

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال

 ذه الربامج()يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة به

 جاد الربد. هشام فتحي  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي

 الدراسات العليا :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي

 : طرق البحث يف الرتبية وعلم النفساملتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(

 ال يوجد :قرر )إن وجدت(املتطلبات اآلنية هلذا امل

 مقر الكلية :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية

 

  :األهدافب( 

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

  للعلم وعالقته بالتجريب والطالبات املفاهيم األساسيةإكساب الطالب 

  لالستدالل العلي )السبب  لطالبات املفاهيم األساسيةواإكساب الطالب

 والنتيجة(

  بني البحث التجرييب وشبه والطالبات مهارة التمييز إكساب الطالب
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 التجرييب

 تعرف الطالب علي مفاهيم الصدق الداخلي والصدق اخلارجي ومهدداتها 

  والطالبات مفهوم ومنطق البحوث شبه التجريبية الطالبتعرف 

 والطالبات مهارة حتديد العناصر اليت متيز البحث  بالطال إكساب

 التجرييب يف البحوث

  معارف عن أهم أنواع التصميمات شبه إكساب الطالب والطالبات

 التجريبية

  تعرف الطالب والطالبات علي التصميمات شبه التجريبية بدون جمموعات

 ضابطة

 حتتوي علي تعرف الطالب والطالبات علي التصميمات شبه التجريبية اليت 

 جمموعات ضابطة ولكن بدون قياسات قبلية

  تعرف الطالب والطالبات علي التصميمات شبه التجريبية اليت حتتوي علي

 جمموعات ضابطة وكذلك قياسات قبلية

  تعرف الطالب والطالبات علي التصميمات شبه التجريبية اليت جتمع بني

 عناصر جتريبية متنوعة

 هارة بناء التصميمات شبه التجريبية املثاليةإكساب الطالب والطالبات م 

  تعرف الطالب والطالبات علي التصميمات شبه التجريبية للسالسل

 الزمنية غري املتصلة

 إكساب الطالب والطالبات فكرة عامة عن تصميمات احلالة الواحدة 

دام املتزايد املقرر الدراسي . )مثل االستخ صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

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

  الدراسة(.  

 استخدام أساليب التعلم التعاوني والتعلم النشط يف تدريس املقرر 

 استخدام شبكة اإلنرتنت 

  علي البحوث شبه التجريبية يف باالطالعتكليف الطالب والطالبات 

 جماالتهم

  االستعانة باملقاالت العلمية ومناقشتها كنماذج واقعية للبحث شبه

 التجرييب

  إشراك الطالب والطالبات يف تقديم العروض مما يساعد على تنمية مهارات

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

 فية أو الدليل (.  التعري

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

  3 1 للعلم وعالقته بالتجريب املفاهيم األساسية -1

  3 1 لالستدالل العلي )السبب والنتيجة( املفاهيم األساسية-2

  6 2 البحث التجرييب وشبه التجرييب -3

  6 2 داخلي والصدق اخلارجي ومهدداتهاالصدق ال -4

  3 1 العناصر اليت متيز البحث التجرييب يف البحوث -5

  12 4 أهم أنواع التصميمات شبه التجريبية -6

  6 2 بناء التصميمات شبه التجريبية املثاليةٌ-7

  3 1 التصميمات شبه التجريبية للسالسل الزمنية غري املتصلة-8

  3 1 ة الواحدةتصميمات احلال -9

 15 45 

 

ساعة 45 مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

  
 احملاضرة:

 ساعة 15

عملي/ميداني/       :املخترب الدرس:  مادة

 : تدرييب

 

 أخرى:

3 

 

قع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتو-3

  ميثل هذا املتوسط لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسبوع(:
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 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 

 تنميتهاموجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل  . 

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف

 : توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 إملام الطالب والطالبات بكل من املعارف األتية                 

 للعلم وعالقته بالتجريب املفاهيم األساسية 

 لالستدالل العلي )السبب والنتيجة( املفاهيم األساسية 

 لي والصدق اخلارجي ومهدداتهامفاهيم الصدق الداخ 

 مفهوم ومنطق البحوث شبه التجريبية 

 أهم أنواع التصميمات شبه التجريبية 

 التصميمات شبه التجريبية بدون جمموعات ضابطة 

  التصميمات شبه التجريبية اليت حتتوي علي جمموعات ضابطة ولكن

 بدون قياسات قبلية

 وعات ضابطة وكذلك التصميمات شبه التجريبية اليت حتتوي علي جمم

 قياسات قبلية

 التصميمات شبه التجريبية اليت جتمع بني عناصر جتريبية متنوعة 

 التصميمات شبه التجريبية للسالسل الزمنية غري املتصلة 

 تصميمات احلالة الواحدة 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 احملاضرات. -

 الواجبات املنزلية. -

 خدام مراجع من املكتبات إلجناز الواجبات املنزلية.است-

 إجراء املناقشات حول بعض املوضوعات. -

 طريقة حل املشكالت -

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3
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 االختبارات املوضوعية  بأمناطها املختلفة 

  دراكية:املهارات اإل

 والطالبات املهارات األتية:إكساب الطالب  :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 كيفية اختيار وصياغة مشكلة البحث شبه التجرييب 

  بني البحث التجرييب وشبه التجرييبالتمييز 

 )حتديد العالقات العلية )السبب والنتيجة 

 حتديد العناصر اليت متيز البحث التجرييب يف البحوث 

 بناء التصميمات شبه التجريبية املثالية 

  

  :لتدريس املستخدمة لتنمية تلك املهاراتاسرتاتيجيات ا-2

 استخدام شبكة االنرتنت 

 طريقة املشروعات 

 وتسليمه نهاية الفصل الدراسي كتابة حبث 

 

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

  االختبارات املقالية القائمة على عرض مشكالت حبثية تقتضي توظيفاع

 الطالبللمهارات واملعلومات اليت تعلمها 

  عرض الطالب والطالبات مناذج حبثية شبه جتريبية من واقع البحوث يقوم

 الطالب بتلخيصها ووصفها وحتليلها ونقدها

  التقويم من خالل قيام الطالب مبشروع حبثي مجاعي حول مشكلة حبثية

 شبه جتريبية معينة يف جمال التخصص

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 

 العمل يف فريق 

 العمل اجلماعي 

 احرتام أراء األخرين 
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 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 طريقة التعلم التعاوني 

 طريقة حل املشكالت 

 طريقة املناقشة واحلوار 

 :مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب طرق تقويم-3

 تقويم املشاركة 

 تقويم العمل اجلماعي 

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 البحثية  مهارات استخدام شبكة االنرتنت يف الوصول للمعلومات 

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 الواجبات املنزلية 

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 تقويم األعمال اليت قام بها الطالب والطالبات باستخدام شبكة االنرتنت 

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية للمهارات احلركية  توصيف-1

 ال يوجد

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ال يوجد

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 ال يوجد

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع مجاعي, رقويم )كتابة مقال, اختبامهمة الت التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

464 
 

 النهائي

 %15 السادس اختبار فصلي موضوعي 1

 %15 الثاني عشر اختبار فصلي مقالي 2

المشاركة في األنشطة الخاصة بالمقرر من خالل مجموعات التعلم  3

 التعاوني

على مدار 

 الفصل

5% 

 الواجبات المنزلية 4

 بحث شبه تجريبي جماعي

على مدار 

 الفصل

15% 

 %51 نهاية الفصل االختبار النهائي: موضوعي ومقالي 5

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أئة التدريس هلذا الغرض يف كل الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هي

 نظام الساعات املكتبية ) مثانية ساعات (. -4

 اإلرشاد األكادميي -5

 متابعة القسم لتواجد عضو اهليئة يف مكتبة أثناء الساعات املكتبية املخصصة له. -6

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 William R. Shadish, Thomas D. Cook, Donald Thomas 
Campbell (2002). Experimental and Quasi-Experimental 
Designs for Generalized Causal Inference 

 :املراجع الرئيسة-2

 مناهج الباحث في العلوم النفسية والتربوية   :رجاء أبو عالم 

 

 ق قائمة بها( الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرف-3

 حسب طبيعة التخصص ورأي أستاذ املادة 

 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4
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 Google scholar 

 Eric Database 

 PsycInfo Database 

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري -5

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

  أقراص مدمجة تحتوي على موضوعات المادة معروضة ببرنامج

power point 

 :و . املرافق الالزمة

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

 الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.  

 

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

  للعرض  بأجهزةقاعات مزودةData Show –  

  السبورة الذكية 

  طالب أو طالبة 41اال يزيد عدد الطالب في كل شعبة عن 

 :مصادر احلاسب اآللي-2

  تزويد مكتبة الكلية بعدد من  أجهزة الكمبيوتر يتناسب مع أعداد
 المعلوماتالمتعلمين من أجل البحث عن 

 أو الطالبات أجهزة الحاسوب  الطالب لالستخداممعمل الحاسب  استخدام

 من شبكة االنترنت الدراسيتتعلق بالمقرر  معلوماتفي الحصول على 

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 تطويره تقييم املقرر الدراسي وعمليات  . ز

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

  علي املتعلمني يف نهاية الفصل الدراسي  ملعرفة األهداف التعليمية  استبياناتتطبيق

 اليت مت حتقيقها من تدريس املقرر 

  سائل علي املتعلمني من اجل التعرف على طرق التدريس والو استبانةتطبيق
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 التعليمية والتقنية املستخدمة يف تدريس املقرر 

  التحصيلية وأساليب التقويم  يتم معرفة مدي مناسبة  االختباراتمن خالل نتائج

 يف تدريس املقرر للفروق الفردية بني املتعلمني. املستخدمةطرق التدريس 

 بإعدادها  عرض مناذج من األحباث والتقارير البحثية اليت قام الطالب والطالبات

 ملعرفة جوانب القوة ونقاط الضعف

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 ٌٌٌالدراسياليومٌٌانتهاءقيامٌاألساتذةٌبالتقويمٌٌالذاتيٌٌوذلكٌبعد

 ٌالمتعلمينتقويمٌاألساتذةٌإلدائهمٌٌمنٌخاللٌمعرفةٌنتائجٌتقويم 

 ٌمنٌأعضاءٌهيئةٌالتدريسٌتبادلٌالمشاوراتٌمعٌالزمالء

 حضورٌدوراتٌوندواتٌتقيمهاٌالجامعةٌلتطويرٌمهاراتٌالتدريس 

 مناقشةٌبعضٌالطرقٌواالستراتيجياتٌالمتبعةٌمعٌبعضٌالزمالء 

 :عمليات تطوير التدريس -3

  إجراء ورش عمل للتدرب على بعض المهارات الخاصة بموضوعات
 المقرر

 ع طبيعة موضوعات المقرر التنوع في استخدام طرق تدريس تتناسب م
 وتغطي الفروق الفردية بين الطالب.

 استخدام الوسائط التعليمية المتطورة في عرض موضوعات المقرر 

عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

تبارات أو عينة من الواجبات مع بواسطة مدرسني  مستقلني, والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االخ

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

 التقويم التكويين املالزم أثناء تدريس موضوعات املقرر 

 استخدام بعض األسئلة الشفهية مع نهاية كل موضوع 

 االختبارات الدورية 

 التقويم يف نهاية الفصل الدراسي 

 :املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية -5

  تقديم سؤال للطالب أو للطالبات في نهاية الفصل الدراسي متمثل في

 مدى استفادتهم من المقرر

   الفصلية على المتعلمين بعد  باالختباراتتوزيع اوراق اإلجابة الخاصة
 تصحيحها  لالستفادة من أخطائهم.

 دة الخاصة باستخدام بعض توجيه بعض األسئلة للطالب حول مدى الفائ
 الطرق التدريسية
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  مناقشة بعض الواجبات المنزلية واألبحاث التي تم إعدادها لمعرفة
 اجوانب القوه وجوانب القصور فيه
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 التعيينات توصيف مقرر

 لية الرتبيةك –جامعة أم القري :املؤسسة

 قسم علم النفس: الكلية/القسم 

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 764التعيينات اسم ورمز املقرر الدراسي: 

 2عدد الساعات املعتمدة: 

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال

 ذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج()يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين ه

 جاد الربد. هشام فتحي  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي

 الدراسات العليا :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي

 : طرق البحث يف الرتبية وعلم النفساملتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(

 ال يوجد :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(

 مقر الكلية :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية

 

  :األهدافب( 

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

، العينة، العينة البارامرتحملدد، حجم اجملتمع، تعريف الطالب والطالبات باملفاهيم األساسية: اجملتمع ا-

 العيين، التحيز، خطأ متوسط املربعات، وغريها االحتمالية، االحصاءة، التصميم

 تعريف الطالب والطالبات بالتعيينات متساوية االحتماالت -

 مبفهوم خمططات التعيينات املنتظمة وإجراءاتهاتعريف الطالب والطالبات  -
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 ب والطالبات بالتعيينات غري متساوية االحتماالتتعريف الطال -

 تعريف الطالب والطالبات بالتعيينات الطبقية -

 تعريف الطالب والطالبات بالتعيينات متعددة املراحل -

 تعريف الطالب والطالبات بالتوزيعات العينية وأخطاء املعاينات -

 تقدير البارامرتات  تعريف الطالب والطالبات مبفهوم -

  عريف الطالب والطالبات بطرق تقدير البارامرتاتت -

 تعريف الطالب والطالبات بالتقدير باالحندار -

 تعريف الطالب والطالبات بالتطورات معاصرة املتعلقة بنظريات املعاينة -

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

علومات أو مراجع اإلنرتنت, والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال لتقنية امل

  الدراسة(.  

 استخدام أساليب التعلم التعاوني والتعلم النشط يف تدريس املقرر 

  استخدام شبكة اإلنرتنت يف القيام بعرض ملهارات البحث عن املصادر

 واملراجع يف املكتبات باستعمال االنرتنت

 الستعانة بالربامج اليت حتاكي املعاينات من خالل تكوين بيانات ا

افرتاضية وترسم توزيعتها وحتسب إحصاءاتها مع معلومية بارامرتات 

 اجملتمعات

  إشراك الطالب والطالبات يف تقديم العروض مما يساعد على تنمية مهارات

 العرض لديهم 

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

 التعريفية أو الدليل (.  

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

، العينة، العينة البارامرتتعريفات أساسية: اجملتمع احملدد، حجم اجملتمع، -1

 ، التحيز، خطأ متوسط املربعات، وغريهاالعيين االحتمالية، االحصاءة، التصميم
 ساعتان 1

 ساعات 4 2 التعينينات متساوية االحتماالت-2

 ساعات 4 2 خمططات التعيينات املنتظمة -3
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 ساعات 4 2 التعينينات غري متساوية االحتماالت -4

 ساعتان 1 التعيينات الطبقية-5

 ساعتان 1 التعيينات متعددة املراحلٌ-6

 ساعتان 1 ات العينية وأخطاء املعايناتالتوزيعٌ-7

 ساعات 4 2 تقدير البارامرتات  -8

 ساعتان 1  طرق تقدير البارامرتات -9

 ساعتان 1 التقدير باالحندار-10

 ساعتان 1 تطورات معاصرة-11

 15  

 

ساعة 30 مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

  
 احملاضرة:

 ساعة 15

عملي/ميداني/       :املخترب الدرس:  مادة

 : تدرييب

 

 أخرى:

2 

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

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

- 

 

   خمتلف جماالت التعلم  تطوير نتائج التعلم يف-4

 

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف
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 : توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 ت بكل من املعارف األتيةإملام الطالب والطالبا                 

، العينة، العينة االحتمالية، البارامرتاملفاهيم األساسية لنظرية املعاينة: اجملتمع احملدد، حجم اجملتمع، -

 العيين، التحيز، خطأ متوسط املربعات، وغريها االحصاءة، التصميم

 التعينينات متساوية االحتماالت -

 هاخمططات التعيينات املنتظمة وإجراءات -

 التعينينات غري متساوية االحتماالت -

 التعيينات الطبقية -

 التعيينات متعددة املراحل -

 التوزيعات العينية وأخطاء املعاينات -

 تقدير البارامرتات  مفهوم -

  طرق تقدير البارامرتات -

 التقدير باالحندار-

 التطورات معاصرة املتعلقة بنظريات املعاينة-

  :ريس املستخدمة لتنمية تلك املعارفاسرتاتيجيات التد-2

 احملاضرات. -

 الواجبات املنزلية. -

 استخدام مراجع من املكتبات إلجناز الواجبات املنزلية.-

 إجراء املناقشات حول بعض املوضوعات. -

 طريقة حل املشكالت -

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 االختبارات املوضوعية  بأمناطها املختلفة 

  دراكية:رات اإلاملها

 إكساب الطالب والطالبات املهارات األتية: :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

   إجراءات دراسات احملاكاة االحصائية 

 التفكري الناقد 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 استخدام شبكة االنرتنت 

 املشروعات اجلماعية 

  :لدى الطالب دراكيةويم املهارات اإلطرق تق-3
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  االختبارات املقالية القائمة على عرض مشكالت حبثية تقتضي توظيفاع

 للمهارات واملعلومات اليت تعلمها الطالب

 عرض الطالب والطالبات مناذج حبثية من واقع البحوث يقوم بنقدها 

 وعرض إجيابياتها وسلبياتها

 تقويم املشروعات اجلماعية 

  :ارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤوليةج.  مه

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

 العمل يف فريق 

 العمل اجلماعي 

 احرتام أراء األخرين 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 طريقة التعلم التعاوني 

 شكالتطريقة حل امل 

 طريقة املناقشة واحلوار 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 تقويم املشاركة 

 تقويم العمل اجلماعي 

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

 استخدام شبكة االنرتنت يف الوصول للمعلومات البحثية  مهارات 

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 الواجبات املنزلية 

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 تقويم األعمال اليت قام بها الطالب والطالبات باستخدام شبكة االنرتنت 

 :)إن وجدت( النفسية هارات احلركيةهـ. امل
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 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 ال يوجد

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ال يوجد

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 ال يوجد

 :طالب خالل الفصل الدراسي. جدول مهام تقويم ال5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %15 السادس اختبار فصلي موضوعي 1

 %15 الثاني عشر اختبار فصلي مقالي 2

ل مجموعات التعلم المشاركة في األنشطة الخاصة بالمقرر من خال 3

 التعاوني

على مدار 

 الفصل
5% 

 الواجبات المنزلية 4

 المشروع الجماعي

على مدار 

 الفصل
15% 

 %51 نهاية الفصل االختبار النهائي: موضوعي ومقالي 5

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل الوق

 نظام الساعات املكتبية ) مثانية ساعات (. -7

 اإلرشاد األكادميي -8

 متابعة القسم لتواجد عضو اهليئة يف مكتبة أثناء الساعات املكتبية املخصصة له. -9
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 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 Sampath, S. (2011). Sampling Theory and Methods.  

 أي مرجع مناسب حيدده أستاذ املادة :املراجع الرئيسة-2

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -3

 حسب طبيعة التخصص ورأي أستاذ املادة 

 :نرتنت...اخلاملراجع اإللكرتونية, مواقع اإل-4

 Google scholar 

 Eric Database 

 PsycInfo Database 

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري -5

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

  أقراص مدمجة تحتوي على موضوعات المادة معروضة ببرنامج

power point 

 :زمةو . املرافق الال

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

 الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.  

 

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

  للعرض  بأجهزةقاعات مزودةData Show –  

 سبورة الذكية ال 

  طالب أو طالبة 41اال يزيد عدد الطالب في كل شعبة عن 

 :مصادر احلاسب اآللي-2

  تزويد مكتبة الكلية بعدد من  أجهزة الكمبيوتر يتناسب مع أعداد
 المتعلمين من أجل البحث عن المعلومات
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 أو الطالبات أجهزة الحاسوب  الطالب لالستخداممعمل الحاسب  استخدام

 من شبكة االنترنت الدراسيتتعلق بالمقرر  معلوماتعلى  في الحصول

 

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

  علي املتعلمني يف نهاية الفصل الدراسي  ملعرفة األهداف التعليمية  استبياناتتطبيق

 اليت مت حتقيقها من تدريس املقرر 

  علي املتعلمني من اجل التعرف على طرق التدريس والوسائل  استبانةتطبيق

 التعليمية والتقنية املستخدمة يف تدريس املقرر 

  يلية وأساليب التقويم  يتم معرفة مدي مناسبة التحص االختباراتمن خالل نتائج

 يف تدريس املقرر للفروق الفردية بني املتعلمني. املستخدمةطرق التدريس 

  عرض مناذج من األحباث والتقارير البحثية اليت قام الطالب والطالبات بإعدادها

 ملعرفة جوانب القوة ونقاط الضعف

 :من قبل املدرس أو القسم  اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس-2

 ٌٌٌالدراسياليومٌٌانتهاءقيامٌاألساتذةٌبالتقويمٌٌالذاتيٌٌوذلكٌبعد

 ٌالمتعلمينتقويمٌاألساتذةٌإلدائهمٌٌمنٌخاللٌمعرفةٌنتائجٌتقويم 

 ٌتبادلٌالمشاوراتٌمعٌالزمالءٌمنٌأعضاءٌهيئةٌالتدريس

 حضورٌدوراتٌوندواتٌتقيمهاٌالجامعةٌلتطويرٌمهاراتٌالتدريس 

 قشةٌبعضٌالطرقٌواالستراتيجياتٌالمتبعةٌمعٌبعضٌالزمالءمنا 

 :عمليات تطوير التدريس -3

  إجراء ورش عمل للتدرب على بعض المهارات الخاصة بموضوعات
 المقرر

  التنوع في استخدام طرق تدريس تتناسب مع طبيعة موضوعات المقرر
 وتغطي الفروق الفردية بين الطالب.

 المتطورة في عرض موضوعات المقرر استخدام الوسائط التعليمية 
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عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

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

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

 أثناء تدريس موضوعات املقرر التقويم التكويين املالزم 

 استخدام بعض األسئلة الشفهية مع نهاية كل موضوع 

 االختبارات الدورية 

 التقويم يف نهاية الفصل الدراسي 

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

 لدراسي متمثل في تقديم سؤال للطالب أو للطالبات في نهاية الفصل ا

 مدى استفادتهم من المقرر

   الفصلية على المتعلمين بعد  باالختباراتتوزيع اوراق اإلجابة الخاصة
 تصحيحها  لالستفادة من أخطائهم.

  توجيه بعض األسئلة للطالب حول مدى الفائدة الخاصة باستخدام بعض
 الطرق التدريسية

 تم إعدادها لمعرفة  مناقشة بعض الواجبات المنزلية واألبحاث التي
 اجوانب القوه وجوانب القصور فيه
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 بناء أدوات البحث توصيف مقرر

 كلية الرتبية –جامعة أم القري :املؤسسة

 قسم علم النفس: الكلية/القسم 

 :ة عنه التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامأ(

 765بناء أدوات البحث اسم ورمز املقرر الدراسي: 

 2عدد الساعات املعتمدة: 

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال

 )يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج(

 جاد الربد. هشام فتحي  :قرر الدراسياسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن امل

 الدراسات العليا :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي

 : طرق البحث يف الرتبية وعلم النفس, بناء االستفتاءاملتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(

 ال يوجد :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(

 مقر الكلية :يم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليميةموقع تقد

 

  :األهدافب( 

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

 تعريف الطالب والطالبات بفنيات املالحظة وأنواعها وجماالت استخدامها -1

 ت املالحظة وفنيات تطبيقهاتعريف الطالب والطالبات بفنيات إعداد أدوا-2

 املالحظة وترميزها وحتليلها وتفسريهاإكساب الطالب خطوات تفريغ بيانات -3

 تعريف الطالب والطالبات بفنيات املقابلة وأنواعها وجماالت استخدامها -4
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 تعريف الطالب والطالبات بفنيات إعداد أدوات املقابلة وفنيات تطبيقها -6

 املقابلة وترميزها وحتليلها وتفسريهافريغ بيانات إكساب الطالب خطوات ت-7

  تعريف الطالب والطالبات بفنيات االستبيانات وأنواعها وجماالت استخدامها وإعدادها وفنيات تطبيقها-8

 االستبيانات وترميزها وحتليلها وتفسريهاإكساب الطالب مهارات تفريغ بيانات -10

 سة احلالة وأهميتها وجماالت استخدامها وخطوات إعدادهاتعريف الطالب والطالبات بفنيات درا -11

 بفنيات املقاييس السوسيومرتية وأهميته واستخدامه وطبيعتهتعريف الطالب والطالبات  -12

 إكساب الطالب خطوات بناء املقاييس السوسيومرتية-13

 تعريف الطالب خبطوات تقنني املقاييس األجنبية علي البيئة احمللية-14

 ب الطالب مهارات عملية يف بناء أدوات البحث.إكسا-15

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

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

  الدراسة(.  

  التعاوني والتعلم النشط يف تدريس املقرراستخدام أساليب التعلم 

  استخدام شبكة اإلنرتنت يف القيام بعرض ملهارات البحث عن املصادر

 واملراجع يف املكتبات باستعمال االنرتنت

  علي أدوات حبثية خمتلفة يف جماالتهم باالطالعتكليف الطالب والطالبات 

 مناقشة ونقد بعض األدوات البحثية مع الطالب 

 لطالب والطالبات يف تقديم العروض مما يساعد على تنمية مهارات إشراك ا

 العرض لديهم 

)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 

 لتدريس ا

 ساعتان 1 املالحظة: أنواعها وجماالت استخدامها -1

 ساعتان 1 املالحظة: إعداد أدوات املالحظة وفنيات تطبيقها -2

 ساعتان 1 وترميزها وحتليلها وتفسريهااملالحظة: تفريغ البيانات -3

 ساعتان 1 املالحظة: تدريبات عملية -4

 ساعتان 1 املقابلة: أنواعها وجماالت استخدامها -5

 ساعتان 1 املقابلة: إعداد أدوات املقابلة وفنيات تطبيقها -6

 ساعتان 1 وترميزها وحتليلها وتفسريهااملقابلة: تفريغ البيانات -7



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

479 
 

 ساعتان 1 املقابلة: تدريبات عملية -8

 ساعتان 1  االستبيانات: أنواعها وجماالت استخدامها وإعدادها وفنيات تطبيقها -9

 ساعتان 1 تدريبات عملية-تبيانات: تفريغ البيانات والتحليل والتفسرياالس -10

 ساعتان 1 دراسة احلالة: أهميتها وجماالت استخدامها وخطوات إعدادها-11

 ساعتان 1 املقاييس السوسيومرتية: أهميته واستخدامه وطبيعته -12

 ساعتان 1 بناء املقاييس السوسيومرتية-13

 ساعتان 1 املقاييس السوسيومرتية تدريبات عملية علي-14

 ساعتان 1 تقنني املقاييس األجنبية علي البيئة احمللية -15

 15  

 

ساعة 30 مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -2

  
 احملاضرة:

 ساعة 15

عملي/ميداني/       :املخترب الدرس:  مادة

 : تدرييب

 أخرى:

2 

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

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

- 

 

 تطوير نتائج التعلم يف  خمتلف جماالت التعلم  -4

 

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :عارفامل
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 : توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 إملام الطالب والطالبات بكل من املعارف األتية                 

  فنيات املالحظة وأنواعها وجماالت استخدامها 

 اد أدوات املالحظة وفنيات تطبيقهافنيات إعد 

  املالحظة وترميزها وحتليلها وتفسريهاخطوات تفريغ بيانات 

  فنيات املقابلة وأنواعها وجماالت استخدامها 

  فنيات إعداد أدوات املقابلة وفنيات تطبيقها 

  املقابلة وترميزها وحتليلها وتفسريهاخطوات تفريغ بيانات 

  وجماالت استخدامها وإعدادها وفنيات تطبيقهافنيات االستبيانات وأنواعها  

  االستبيانات وترميزها وحتليلها وتفسريهاخطوات تفريغ بيانات 

 فنيات دراسة احلالة وأهميتها وجماالت استخدامها وخطوات إعدادها 

 فنيات املقاييس السوسيومرتية وأهميته واستخدامه وطبيعته 

 خطوات بناء املقاييس السوسيومرتية 

 قنني املقاييس األجنبية علي البيئة احملليةخطوات ت 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 احملاضرات. -

 الواجبات املنزلية. -

 استخدام مراجع من املكتبات إلجناز الواجبات املنزلية.-

 إجراء املناقشات حول بعض املوضوعات. -

 طريقة حل املشكالت -

 :عارف املكتسبةطرق تقويم امل-3

 االختبارات املوضوعية بأمناطها املختلفة 

  دراكية:املهارات اإل

 إكساب الطالب والطالبات املهارات األتية: :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

  املالحظة وترميزها وحتليلها وتفسريهاتفريغ بيانات مهارات 

 مهارات عملية يف إعداد بطاقات املالحظة 

 املقابلة وترميزها وحتليلها وتفسريهاتفريغ بيانات ارات مه 

 مهارات عملية يف إعداد بطاقات املقابلة 

 مهارات عملية يف إعداد االستبيانات 

 مهارات عملية يف إعداد املقاييس السوسيومرتية 

 مهارات التفكري الناقد 
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  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 بكة االنرتنتاستخدام ش 

 طريقة العروض العملية 

 طريقة املشاركة الطالبية 

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

  االختبارات املقالية القائمة على عرض مشكالت حبثية تقتضي توظيفا

 للمهارات واملعلومات اليت تعلمها الطالب

 ونقدها دادهاعرض الطالب والطالبات مناذج من األدوات اليت قاموا بإع 

 التقويم أعمال الطالب 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 العمل يف فريق 

 العمل اجلماعي 

 احرتام أراء األخرين 

 هارات:اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه امل-2

 طريقة التعلم التعاوني 

 طريقة حل املشكالت 

 طريقة املناقشة واحلوار 

 :طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب-3

 تقويم املشاركة 

 تقويم العمل اجلماعي 

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :ارات املراد تنميتها يف هذا اجملالتوصيف للمه-1

  مهارات استخدام شبكة االنرتنت يف الوصول للمعلومات البحثية 

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 الواجبات املنزلية 

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3
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 والطالبات باستخدام شبكة االنرتنت تقويم األعمال اليت قام بها الطالب 

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوبالنفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 ال يوجد

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ال يوجد

 :دى الطالبلالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 ال يوجد

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 اختبار نهائي...اخل(

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %15 السادس اختبار فصلي موضوعي 1

 %15 الثاني عشر اختبار فصلي مقالي 2

المشاركة في األنشطة الخاصة بالمقرر من خالل مجموعات التعلم  3

 التعاوني

على مدار 

 الفصل

5% 

 الواجبات المنزلية 4

 العروض العملية

على مدار 

 الفصل

15% 

 %51 نهاية الفصل االختبار النهائي: موضوعي ومقالي 5

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 نظام الساعات املكتبية ) مثانية ساعات (. -10

 اإلرشاد األكادميي -11
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 متابعة القسم لتواجد عضو اهليئة يف مكتبة أثناء الساعات املكتبية املخصصة له. -12

 :. مصادر التعلم هـ

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 Frost, N. (2011). Qualitative Research Methods in 

Psychology.  

 :املراجع الرئيسة-2

 Willig, C. (2008). Introducing Qualitative research in 

Psychology.  

 .اخل( )أرفق قائمة بها( الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,..-3

 حسب طبيعة التخصص ورأي أستاذ املادة 

 :املراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرتنت...اخل-4

 Google scholar 

 Eric Database 

 PsycInfo Database 

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري -5

 :مية الفنية/اللوائح التنظي

  أقراص مدمجة تحتوي على موضوعات المادة معروضة ببرنامج

power point 
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 :و . املرافق الالزمة

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

 (.  الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل

 

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

  للعرض  بأجهزةقاعات مزودةData Show –  

  السبورة الذكية 

  طالب أو طالبة 41اال يزيد عدد الطالب في كل شعبة عن 

 :مصادر احلاسب اآللي-2

  تزويد مكتبة الكلية بعدد من  أجهزة الكمبيوتر يتناسب مع أعداد
 أجل البحث عن المعلوماتالمتعلمين من 

 أو الطالبات أجهزة الحاسوب  الطالب لالستخداممعمل الحاسب  استخدام

 من شبكة االنترنت الدراسيتتعلق بالمقرر  معلوماتفي الحصول على 

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 راسي وعمليات تطويره تقييم املقرر الد . ز

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

  علي املتعلمني يف نهاية الفصل الدراسي  ملعرفة األهداف التعليمية  استبياناتتطبيق

 اليت مت حتقيقها من تدريس املقرر 

  التدريس والوسائل  علي املتعلمني من اجل التعرف على طرق استبانةتطبيق

 التعليمية والتقنية املستخدمة يف تدريس املقرر 

  التحصيلية وأساليب التقويم  يتم معرفة مدي مناسبة  االختباراتمن خالل نتائج

 يف تدريس املقرر للفروق الفردية بني املتعلمني. املستخدمةطرق التدريس 

 الب والطالبات بإعدادها عرض مناذج من األحباث والتقارير البحثية اليت قام الط

 ملعرفة جوانب القوة ونقاط الضعف

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم -2

 ٌٌٌالدراسياليومٌٌانتهاءقيامٌاألساتذةٌبالتقويمٌٌالذاتيٌٌوذلكٌبعد

 ٌالمتعلمينتقويمٌاألساتذةٌإلدائهمٌٌمنٌخاللٌمعرفةٌنتائجٌتقويم 

 ٌاتٌمعٌالزمالءٌمنٌأعضاءٌهيئةٌالتدريستبادلٌالمشاور



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

425 
 

 حضورٌدوراتٌوندواتٌتقيمهاٌالجامعةٌلتطويرٌمهاراتٌالتدريس 

 مناقشةٌبعضٌالطرقٌواالستراتيجياتٌالمتبعةٌمعٌبعضٌالزمالء 

 :عمليات تطوير التدريس -3

  إجراء ورش عمل للتدرب على بعض المهارات الخاصة بموضوعات
 المقرر

 دريس تتناسب مع طبيعة موضوعات المقرر التنوع في استخدام طرق ت
 وتغطي الفروق الفردية بين الطالب.

 استخدام الوسائط التعليمية المتطورة في عرض موضوعات المقرر 

عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

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

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

 التقويم التكويين املالزم أثناء تدريس موضوعات املقرر 

 استخدام بعض األسئلة الشفهية مع نهاية كل موضوع 

 االختبارات الدورية 

 التقويم يف نهاية الفصل الدراسي 

 :ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية-5

  تقديم سؤال للطالب أو للطالبات في نهاية الفصل الدراسي متمثل في

 مدى استفادتهم من المقرر

   الفصلية على المتعلمين بعد  باالختباراتتوزيع اوراق اإلجابة الخاصة
 تصحيحها  لالستفادة من أخطائهم.

  حول مدى الفائدة الخاصة باستخدام بعض توجيه بعض األسئلة للطالب
 الطرق التدريسية

  مناقشة بعض الواجبات المنزلية واألبحاث التي تم إعدادها لمعرفة
 اجوانب القوه وجوانب القصور فيه
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المم،كة العرةية السعودية
 

 

  

 تطبيقات لحصائية على احلاسب اآليل توصيف مقرر
 ة التعليميةاملؤسس

 قسم علم النفس –الكلية/القسم        كلية الرتبية 

 أ ( حتديد املقرر واملعلومات العامة 

 (760تطبيقات إحصائية على احلاسب اآللي )    :مزهاسم املقرر و ر –1

 ساعة 2  الساعات املعتمدة:  –2

 ه :  الدكتوراالربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها –3

   

 أ.د. ربيع سعيد طه   اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس  املقرر: -4

 الثاني   املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذه املقرر فيه: -5

 - 1إحصاء استداللي –:    املدخل إىل اإلحصاء املتطلبات املسبقة هلذه املقرر)إن وجدت( -6

 2إحصاء استداللي

 (    صاحبة هلذه املقرر)إن وجدتاملتطلبات امل -7

معمل  –:    كلية الرتبية مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية -8

 احلاسب االلي
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 ب ( األهداف 

 التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف هذا املقرر: واتجوصف موجز لن -1

 

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

 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء يف جمال العلوم الرتبوية -  

 استخدام أسلوب املناقشة واحلوار أثناء التدريس -  

 جمموعة من التمارين التطبيقية إلكساب الطالب مهارة حل املشكالت إعطاء -  

 

 

 (بالقسملنشرة أو الدليل وجد يف ااملللمقرر عام الوصف يرفق الظة: ج ( وصف املقرر: )مالح

 :املواضيع املطلوب حبثها ومشوهلا – 1

 

 املوضوع
عدد 

 األسابيع

إلعطاء ااالتصال )ساعات 

 الفعلية(

مراجعة عامة على األساليب  -16

 اإلحصائية

1 2 

 Spss 1 2معرفة نوافذ برنامج  -17

إدخال البيانات يف برنامج  -18

Spss 

1 2 

 2 1 كيفية تعديل البيانات -19

كيفية إدخال حالة وإدخال  -20

 متغري

1 2 
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 2 1 حساب الصدق والثبات -21

تطبيقات على اإلحصاء  -22

 الوصفي

2 4 

تطبيقات على اإلحصاء  -23

 االستداللي

3 6 

تطبيقات على اإلحصاء  -24

 الالبارامرتي

3 6 

 2 1 تطبيقات عامة -25

26-  15 30 

 

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

 الدروس اخلاصة احملاضرة

العملي / امليداني / التدريب 

التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

 2 - - ساعة 15

 

 ال يوجد: دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  يف األسبوعساعات  – 3

 

 التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم واتجوير نتط – 4

 لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح :    

 . ات  اليت صمم املقرر من أجل تطويرهالمعرفة أو املهارلملخص موجز   - (1) 

 . اتوصف السرتاتيجيات التعلم املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة أو املهار -(2) 
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 طرق تقييم الطالب املستخدمة يف املقرر لتقييم نتائج التعلم يف اجملال املعين. -(3) 

 

 املعرفة: -أ

 : فة اليت سيتم اكتسابها يف املقرروصف املعر -28

 استرجاع المعلومات الخاصة باإلحصاء الوصفي واالستداللي 

  التعرف على الربامج اإلحصائية 

  املقارنة بني نوافذ برنامجSPSS 

  خطوات حتليل البيانات بربنامج فهمSpss 

 

 :سرتاتيجيات التعليم )التدريس( املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفةا -29

 احملاضرة -

 العروض التقدميية -

 املناقشات -

 التعلم التعاوني -

 :طرق تقييم املعرفة املكتسبة -30

 اختبارات عملية -       

 تقديم التقارير -       

 شفهية أسئلة  -       

 املالحظة يف اجلانب التطبيقي -       

 

 اإلدراكية: -املهارات املعرفية  -ب

 املطلوب تطويرها: اإلدراكية-املهارات املعرفية -28

 تحديد األسلوب اإلحصائي المناسب 
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   التعامل مع برنامجSpss  لتحليل البيانات 

    تفسير نتائج التحليل اإلحصائي 

 حصائي واتخاذ القرار  الربط بين نتائج التحليل اإل 

 :اإلدراكية-اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية -29

 املناقشة -

 أسلوب حل املشكالت اإلحصائية وصياغة التقارير -

 Spssعرض مشكلة حبث علمي وحتديد األساليب اإلحصائية وحتليلها بربنامج  -

 :املكتسبة اإلدراكية-طرق تقييم املهارات املعرفية -30

 اختبار يتطلب التذكر والتخطيط واستدعاء األساليب اإلحصائية وحل املشكالت -      

 تصحيح التقارير -       

 املالحظة -       

 

 واملسئولية: مع اآلخرين مهارات العالقات  -ج

وصف ملهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة على حتمل املسئولية املطلوب  -28

 رها :تطوي

  عمل وتقديم أوراق بحثية فريقالعمل ضمن 

  المشاركة في اختيار األساليب اإلحصائية المناسبة 
 االشتراك في مجموعات عمل لحل المشكالت اإلحصائية 
  التعاون مع الزمالء في استخدام برنامجSpss 

 تقبل الرأي اآلخر 
  المسؤوليةالمثابرة وتحمل 

 

  تطوير هذه املهارات والقدرات :اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف -29

  تقسيم الطالب إىل جمموعات ومالحظتهم 

 املناقشة اجلماعية 

 إتاحة الفرصة لعرض األفكار 

 التعلم التعاوني 
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 :طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على حتمل املسئولية  -30

 املالحظة 

  ورقة البحثتكليف كل طالب بكل جمموعة بإلقاء جزء من 

 تقييم درجات املشاركة 

 تقييم درجات العمل ضمن فريق 

 

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

 وصف املهارات العددية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها:  -28

 على برنامج  بتنمية مهارات التقنية واستخدامات احلاسب بالتدريSpss 

 الشبكة العنكبوتيةالبحث يف  

 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات : -29

 احملاضرة 

 تدريب على استخدام احلاسب اآللي 

 تدريب على البحث يف الشبكة العنكبوتية 

  متارين عملية منزلية على برنامجSpss   

  

هارات احلسابية طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات االتصال ، وتقنية املعلومات، وامل -30

 :)العددية( 

 االختبارات العملية 

 التمارين املنزلية 

 املالحظة 
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 :(املهارات احلركية  )إن كانت مطلوبة -ها

وصف للمهارات احلركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( املطلوب تطويرها يف هذا  -41

 :الاجمل

 القدرة على استخدام جهاز احلاسب اآللي مبرونة 

 لتعامل مع برنامج القدرة على اSpss   

 :اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات احلركية  -42

 احلاسب اآللي 

 :)مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( طرق تقييم اكتساب الطلبة للمهارات احلركية  -43

 املالحظة 

 اختبار عملي 

 

 

 :خالل الفصل الدراسيحتديد اجلدول الزمين ملهام التقويم اليت يتم تقييم الطلبة وفقها -5

 

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

 20 كل أسبوع واجبات عملية منزلية 1

 30 السابع اختبار نصفي 2

 50  اختبار نهائي 3
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 :الدعم املقدم للطلبةد( 

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصح

 تواجد من خالل الساعات املكتبية  -

 :ها ( مصادر التعلم

 الكتاب )الكتب ( الرئيسة املطلوبة:  -1

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

  (. النظام اإلحصائي 2009)الزعيب، حممد و الطالفحة، عباسSpss .درر وائل للنشر .

 األردن

 ( التحليل اإلحصائي بربنامج 2003العقيلي، صاحل و الشايب، سامر .)Spss دار الشروق .

 للنشر. األردن

 

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

   -  Spss Survival Manual 

 

 مواقع االنرتنت ... اخل: و  املواد االلكرتونية -44

     http://www.Spss.com  
 

مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو املعايري -5

 :املهنية أو األنظمة

  برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةspss   

 

 

 و ( املرافق املطلوبة
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مبا يف ذلك حجم الفصول واملختربات )أي عدد املقاعد يف الفصول  دد متطلبات املقررح

 واملختربات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر .. اخل(.

 التعليمية:املرافق -1

 ( طالب20قاعة تدريسية لعدد ) 

  معمل الحاسب اآللي 

  برنامجSpss 

 :أجهزة الكمبيوتر -2

 توفري جهاز حاسب آلي لكل طالب 

مثال: إذا كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات أو  –أخرى )حددها  صادرم -45

 :أرفق قائمة(

 جهاز عرض 

 وعمليات التحسني: تقييم املقررز( 

 تغذية راجعة عن جودة التعليم اسرتاتيجيات احلصول على -1

 استطالع رأي الطالب ومناقشتهم شفهيا 

 استبانة تقدم للطالب 

 التقويم باجلامعةمركز القياس و 

إما عن طريق األستاذ أو عن طريق  التعليمعملية  تقييم املتبعة يف االسرتاتيجيات األخرى  -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 

 

 لبة:ق من مستويات إجناز الطعمليات التحق-4

 تقييم أداء الطالب، ومدى حتقق األهداف التعليمية للمقرر 
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صف  العمليات واخلطط املعدة ملراجعة التغذية الراجعة جلودة املقرر والتخطيط  -46

 :للتحسني

  على أراء الطالب ومالحظات رئيس القسم وجلنة القياس والتقويم باالطالععمل تقييم 

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

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 ( كتابة تقرير البحث2مناهج حبث ) توصيف مقرر

 كلية الرتبية –جامعة أم القري :ملؤسسةا

 قسم علم النفس: الكلية/القسم 

 :التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 762( كتابة تقرير البحث 2مناهج حبث )اسم ورمز املقرر الدراسي: 

 2عدد الساعات املعتمدة: 

 ي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. ذالربنامج أو الربامج ال

 حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة بهذه الربامج( )يف

 جاد الربد. هشام فتحي  :اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي

 الدراسات العليا :السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي

 : طرق البحث يف الرتبية وعلم النفسقرر)إن وجدت(املتطلبات السابقة هلذا امل

 ال يوجد :املتطلبات اآلنية هلذا املقرر )إن وجدت(

 مقر الكلية :موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية

 

  :األهدافب( 

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

مفاهيم الكتابة العلمية يف جمال العلوم السلوكية والطالبات الطالب  إكساب  -

 واالجتماعية

 بأنواع املقاالت العلمية اليت ميكن الرجوع إليها عند الكتابةوالطالبات  تعريف الطالب   -
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 باملعايري االخالقية والقانونية عند االقتباس والكتابة العلميةوالطالبات  تعريف الطالب  -

 حبقوق امللكية الفكرية والكتابة العلميةوالطالبات  ب تعريف الطال -

 مبحتوي التقرير العلمي وترتيبهوالطالبات  تعريف الطالب  -

 : اللغة واملصطلحاتفنيات الكتابة العلميةوالطالبات  إكساب الطالب  -

 APAمبعايري مجاعة علم النفس األمريكية والطالبات  تعريف الطالب  -

 مهارات تنظيم املنت وأسلوب الكتابة  والطالبات إكساب الطالب  -

ميكانيكية أسلوب الكتابة: مستويات العناوين، استخدام والطالبات  مهارات إكساب الطالب  -

  عالمات الرتقيم

 مهارات عرض النتائج: اجلداول واألشكالوالطالبات  إكساب الطالب  -

 جعاالقتباس والتوثيق وقائمة املراوالطالبات  مهارات إكساب الطالب  -

 بإجراءات النشر العلميوالطالبات  تعريف الطالب  -

املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد  صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني -2

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

  الدراسة(.  

 لتعلم التعاوني والتعلم النشط يف تدريس املقرراستخدام أساليب ا 

  استخدام شبكة اإلنرتنت يف القيام بعرض ملهارات البحث عن املصادر

 واملراجع يف املكتبات باستعمال االنرتنت

  علي البحوث احلديثة يف جماالتهم باالطالعتكليف الطالب والطالبات 

 قعية للبحث العلمياالستعانة باملقاالت العلمية ومناقشتها كنماذج وا 

  إشراك الطالب والطالبات يف تقديم العروض مما يساعد على تنمية مهارات

 العرض لديهم 

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

 التعريفية أو الدليل (.  

 :املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا-1

عدد  وعاتقائمة املوض

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 ساعتان 1 الكتابة العلمية يف جمال العلوم السلوكية واالجتماعية-1
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 1 أنواع املقاالت العلمية اليت ميكن الرجوع إليها عند الكتابة-2
 ساعتان

 ساعتان 1 املعايري االخالقية والقانونية عند االقتباس والكتابة العلمية-3

 ساعتان 1 الفكرية والكتابة العلميةحقوق امللكية  -4

 ساعتان 1 حمتوي التقرير العلمي وترتيبه-5

 ساعات 4 2 : اللغة واملصطلحاتفنيات الكتابة العلميةٌ-6

 ساعات APA 2 4معايري مجاعة علم النفس األمريكية ٌ-7

 ساعات 4 2 تنظيم املنت وأسلوب الكتابة  -8

 ساعتان 1  ات العناوين، استخدام عالمات الرتقيمميكانيكية أسلوب الكتابة: مستوي -9

 ساعتان 1 عرض النتائج: اجلداول واألشكال-10

 ساعتان 1 االقتباس والتوثيق وقائمة املراجع-11

 ساعتان 1 إجراءات النشر العلمي-12

 15  

 

ساعة 30 (: مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي-2

  
 احملاضرة:

 ساعة 15

عملي/ميداني/       :املخترب الدرس:  مادة

 : تدرييب

 

 أخرى:

2 

 

ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعيًا. )ينبغي أن -3

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

- 
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 علم يف  خمتلف جماالت التعلم  تطوير نتائج الت-4

 

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 

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

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     :املعارف

 : توصيف للمعارف املراد اكتسابها-1

 طالبات بكل من املعارف األتيةإملام الطالب وال                 

  مفاهيم الكتابة العلمية يف جمال العلوم السلوكية واالجتماعية 

 أنواع املقاالت العلمية اليت ميكن الرجوع إليها عند الكتابة 

 املعايري االخالقية والقانونية عند االقتباس والكتابة العلمية 

 حقوق امللكية الفكرية والكتابة العلمية 

 ير العلمي وترتيبهحمتوي التقر 

  معايري مجاعة علم النفس األمريكيةAPA  

 إجراءات النشر العلمي  

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف-2

 احملاضرات. -

 الواجبات املنزلية. -

 استخدام مراجع من املكتبات إلجناز الواجبات املنزلية.-

 إجراء املناقشات حول بعض املوضوعات. -

 طريقة حل املشكالت -

 :طرق تقويم املعارف املكتسبة-3

 االختبارات املوضوعية  بأمناطها املختلفة 

  دراكية:املهارات اإل

 إكساب الطالب والطالبات املهارات األتية: :املراد تنميتها دراكيةتوصيف للمهارات اإل-1

 اللغة واملصطلحاتفنيات الكتابة العلمية : 
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  وأسلوب الكتابةمهارات تنظيم املنت 

  ميكانيكية أسلوب الكتابة: مستويات العناوين، استخدام عالمات مهارات

  الرتقيم

 مهارات عرض النتائج: اجلداول واألشكال  

  االقتباس والتوثيق وقائمة املراجعمهارات  

 مهارة التفكري الناقد 

  :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 االنرتنت استخدام شبكة 

  طريقة املشروعات: إعداد تقرير حبثي مجاعي باستخدام فنيات الكتابة 

 تقويم حبوث علمية بها أخطاء متعمدة ومعدة سلفا 

  :لدى الطالب دراكيةطرق تقويم املهارات اإل-3

  االختبارات املقالية القائمة على عرض مشكالت حبثية تقتضي توظيفا

 ا الطالبللمهارات واملعلومات اليت تعلمه

 عرض الطالب والطالبات مناذج حبثية من واقع البحوث يقوم بنقدها 

 وعرض إجيابياتها وسلبياتها

 التقويم من خالل قيام الطالب مبشروع حبثي مجعي بكتابة تقرير حبثي 

  :ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية

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

 

 العمل يف فريق 

 العمل اجلماعي 

 احرتام أراء األخرين 

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:-2

 طريقة التعلم التعاوني 

 طريقة حل املشكالت 

 طريقة املناقشة واحلوار 

 :ؤولية لدى الطالبطرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املس-3

 تقويم املشاركة 
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 تقويم العمل اجلماعي 

   :د. مهارات التواصل, وتقنية املعلومات, واملهارات العددية

 :توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال-1

  مهارات استخدام شبكة االنرتنت يف الوصول للمعلومات البحثية 

 :ة تلك املهاراتاسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمي-2

 الواجبات املنزلية 

 :طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب-3

 تقويم األعمال اليت قام بها الطالب والطالبات باستخدام شبكة االنرتنت 

 :)إن وجدت( النفسية هـ. املهارات احلركية

 :األداء املطلوباملراد تنميتها ومستوى النفسية توصيف للمهارات احلركية -1

 ال يوجد

 :اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات-2

 ال يوجد

 :لدى الطالبالنفسية طرق تقويم املهارات احلركية -3

 ال يوجد

 :. جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي5

, مشروع مجاعي, رمهمة التقويم )كتابة مقال, اختبا التقويم

 ائي...اخل(اختبار نه

األسبوع 

 احملدد له

من  هنسبت

التقويم 

 النهائي

 %15 السادس اختبار فصلي موضوعي 1

 %15 الثاني عشر اختبار فصلي مقالي 2

المشاركة في األنشطة الخاصة بالمقرر من خالل مجموعات التعلم  3

 التعاوني

على مدار 

 الفصل

5% 
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 الواجبات المنزلية 4

 تقرير بحثي جماعي  

وع األسب

 الثامن

15% 

 %51 نهاية الفصل االختبار النهائي: موضوعي ومقالي 5

 :د. الدعم الطالبي

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

 سبوع(.  أالوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 املكتبية ) مثانية ساعات (. نظام الساعات -13

 اإلرشاد األكادميي -14

 متابعة القسم لتواجد عضو اهليئة يف مكتبة أثناء الساعات املكتبية املخصصة له. -15

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب املقررة املطلوبة-1

 American Psychological Association (2010). APA 

Publication Manual, sixth edition.  

 :راجع الرئيسةامل-2

 Lipson, C. (2002). Cite Right: A Quick Guide to Citation Styles-

-MLA, APA  

 الكتب و املراجع اليت يوصى بها )اجملالت العلمية, التقارير,...اخل( )أرفق قائمة بها( -3

 حسب طبيعة التخصص ورأي أستاذ املادة 

 :نت...اخلاملراجع اإللكرتونية, مواقع اإلنرت-4

 Google scholar 

 Eric Database 

 PsycInfo Database 

مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة, واملعايري -5

 :/اللوائح التنظيمية الفنية

http://library.nu/docs/8VM5H460ZN/Cite%20Right%3A%20A%20Quick%20Guide%20to%20Citation%20Styles--MLA%2C%20APA%2C%20Chicago%2C%20the%20Sciences%2C%20Professions%2C%20and%20More%20%28Chicago%20Guides%20to%20Writing%2C%20Editing%2C%20and%20Publishing%29
http://library.nu/docs/8VM5H460ZN/Cite%20Right%3A%20A%20Quick%20Guide%20to%20Citation%20Styles--MLA%2C%20APA%2C%20Chicago%2C%20the%20Sciences%2C%20Professions%2C%20and%20More%20%28Chicago%20Guides%20to%20Writing%2C%20Editing%2C%20and%20Publishing%29
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  أقراص مدمجة تحتوي على موضوعات المادة معروضة ببرنامج

power point 

 :ةو . املرافق الالزم

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

 الفصول الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل(.  

 

 :)قاعات احملاضرات, املختربات,...اخل( بانيامل-1

  للعرض  بأجهزةقاعات مزودةData Show –  

 رة الذكية السبو 

  طالب أو طالبة 41اال يزيد عدد الطالب في كل شعبة عن 

 :مصادر احلاسب اآللي-2

  تزويد مكتبة الكلية بعدد من  أجهزة الكمبيوتر يتناسب مع أعداد
 المتعلمين من أجل البحث عن المعلومات

 أو الطالبات أجهزة الحاسوب  الطالب لالستخداممعمل الحاسب  استخدام

 من شبكة االنترنت الدراسيتتعلق بالمقرر  معلوماتى في الحصول عل

رفق قائمة أخاصة, أذكرها, أو  ربيةىل جتهيزات خمإمصادر أخرى )حددها...مثل: احلاجة -3

 :بها(

 تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

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

 علي املتعلمني يف نهاية الفصل الدراسي  ملعرفة األهداف التعليمية  استبياناتيق تطب

 اليت مت حتقيقها من تدريس املقرر 

  علي املتعلمني من اجل التعرف على طرق التدريس والوسائل  استبانةتطبيق

 التعليمية والتقنية املستخدمة يف تدريس املقرر 

  وأساليب التقويم  يتم معرفة مدي مناسبة  التحصيلية االختباراتمن خالل نتائج

 يف تدريس املقرر للفروق الفردية بني املتعلمني. املستخدمةطرق التدريس 

  عرض مناذج من األحباث والتقارير البحثية اليت قام الطالب والطالبات بإعدادها

 ملعرفة جوانب القوة ونقاط الضعف

 :قبل املدرس أو القسم اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من -2
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 ٌٌٌالدراسياليومٌٌانتهاءقيامٌاألساتذةٌبالتقويمٌٌالذاتيٌٌوذلكٌبعد

 ٌالمتعلمينتقويمٌاألساتذةٌإلدائهمٌٌمنٌخاللٌمعرفةٌنتائجٌتقويم 

 ٌتبادلٌالمشاوراتٌمعٌالزمالءٌمنٌأعضاءٌهيئةٌالتدريس

 حضورٌدوراتٌوندواتٌتقيمهاٌالجامعةٌلتطويرٌمهاراتٌالتدريس 

 ٌبعضٌالطرقٌواالستراتيجياتٌالمتبعةٌمعٌبعضٌالزمالءمناقشة 

 :عمليات تطوير التدريس -3

  إجراء ورش عمل للتدرب على بعض المهارات الخاصة بموضوعات
 المقرر

  التنوع في استخدام طرق تدريس تتناسب مع طبيعة موضوعات المقرر
 وتغطي الفروق الفردية بين الطالب.

 تطورة في عرض موضوعات المقرراستخدام الوسائط التعليمية الم 

عمال الطلبة أعمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من -4

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

 :طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(

 اء تدريس موضوعات املقررالتقويم التكويين املالزم أثن 

 استخدام بعض األسئلة الشفهية مع نهاية كل موضوع 

 االختبارات الدورية 

 التقويم يف نهاية الفصل الدراسي 

 :صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها-5

 سي متمثل في تقديم سؤال للطالب أو للطالبات في نهاية الفصل الدرا

 مدى استفادتهم من المقرر

   الفصلية على المتعلمين بعد  باالختباراتتوزيع اوراق اإلجابة الخاصة
 تصحيحها  لالستفادة من أخطائهم.

  توجيه بعض األسئلة للطالب حول مدى الفائدة الخاصة باستخدام بعض
 الطرق التدريسية

  إعدادها لمعرفة مناقشة بعض الواجبات المنزلية واألبحاث التي تم
 اجوانب القوه وجوانب القصور فيه

 

 

 

  



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

515 
 

 

 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المم،كة العرةية السعودية
 

 

  

  حلقة حبث فى القياس والتقويم توصيف مقرر

   جامعة أم اليرى:المؤسسة

 ك،ية الترةية/قسم ع،م النفس: الك،ية/اليسم 

 قرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :أ(التعريف بالم

 216-488/ح،ية ةحث في اليياس والتيويماسم ورمز الميرر الدراسي : 
 عدد الساعات المعتمدة: ساعتاه

 الةرنامج أو الةرامج الذي ييدم ضمنل الميرر الدراسي. 
 ةرنامج الدكتوراه )متط،  إجةاري لشعةة اليياس والتيويم النفسي(       

 مني رةيع الطنطاوى 1ئة التدريس المسؤول عه الميرر الدراسي: داسم عضو هي
 السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطي فيل الميرر الدراسي: 

 ال يوجدالمتط،ةات الساةية لوذا الميرر)إه وجدت(: 
 ال يوجدالمتط،ةات اآلنية لوذا الميرر )إه وجدت(: 

 
 ي الرئيس ل،مؤسسة التع،يمية: ك،ية الترةية موقع تيديم الميرر إه لم يكه داخل المةن
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  ب( األهداف:

 وص  موجز لنتائج التع،م األساسية ل،ط،ةة المسج،يه في الميرر:-5
 ةعد االنتواء مه دراسة الميرر يتوقع أه يكوه الطال  قادرا ع،ي أه:

 1يعر  المفاهيم واألسس النظرية التي ييوم ع،يوا اليياس والتيويم  -
 1ة اليياس والتيويم ودورهما في العم،ية الترةويةيوضح أهمي -
 1يحدد واقع اليياس النفسي والترةوى في العالم العرةي -
 1ي،خص المشكالت التي تواجل عم،ية اليياس في مجال الةحث الترةوى -
 1ييدم ح،وال ع،مية لمشكالت اليياس -
 1نية ل،يياس النفسييستنةط المواق  والممارسات التي تنةثق مه المعايير األخالقية والمو -
 1يشرح أوجل اليصور في النظرية التي،يدية ل،يياس -
 1يستعرض مميزات نظرية اليياس الحديثة)نظرية االستجاةة ل،مفردة(ومس،ماتوا وافتراضاتوا -
ييدم ورقة ةحثية عه التطةييات العم،ية لنظرية االستجاةة ل،مفردة مع استعراض عدد مه  -

 1النظرية  الدراسات الع،مية التي استخدمت
  1يتناول التوجوات المستية،ية ل،تيويم الترةوى وتطةيياتوا ةالشرح والتح،يل -

 
 الميرر الدراسي . ص  ةإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسيه  -6

 مه الميترح لتطوير وتحسيه الميرر الدراسي:
النظرية إضافة موضوعات جديدة ل،ميرر وهي نظريات اليياس النفسي كما تتمثل في  -

التي،يدية وأوجل قصورها   والنظرية الحديثة كما تتمثل في نظرية االستجاةة ل،مفردة وذلك 
أله هذه النظرية أصةحت لوا السيادة في ةناء االختةارات وتح،ي،وا هذه ةابضافة إلي 

  1تطةيياتوا العم،ية األخرى ذات األهمية الواضحة في مجال اليياس النفسي والترةوى
تحفيز الطال  ع،ي التع،م الذاتي مه خالل الةحث في مصادر المع،ومات مثل محاولة  -

الستعراض الجديد في  استخدام المكتةة واستخدام إمكانات الحاس  وشةكة المع،ومات
 1مجال اليياس والتيويم النفسي والترةوى

 ل،طال  في موضوع مه موضوعات الميرر قراءات إضافية  -
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 :ي توصيف المقرر الدراسج( 
 الموضوعات التي  ينةغي تناولوا:-5

ساعات  عدد األساةيع قائمة الموضوعات
  يسالتدر 

األسةةةةس النظريةةةةة ل،ييةةةةاس والتيويم:)مراجعةةةةة سةةةةريعة ل،مفةةةةاهيم  -أوال
األساسية في اليياس والتيويم والعالقة ةينوا  وشروط اليياس الجيد  

 ية( وأنواع المياييس  وأهمية كل منوما في العم،ية الترةو 

6 7 

واقع اليياس الترةوى والنفسةي ) :مشكالت في اليياس والتيويم -ثانيا
  اليضةةةةةةايا والمشةةةةةةكالت النظريةةةةةةة والمنوجيةةةةةةة فةةةةةةي الةةةةةةوطه العرةةةةةةةي

وتيويموا  مشكالت اليياس  وابجرائية في ةناء االختةارات وتطةييوا
 في مجال الةحث الترةوى(

6 7 

 الصةةةةةدق  الثةةةةةةاتدير النظريةةةةةة التي،يديةةةةةة فةةةةةي الييةةةةةاس :)تيةةةةة -ثالثةةةةةا
  التمييز  خطأ اليياس  أوجل اليصور في النظرية(

6 7 

ل،مفةةةةردة: النظريةةةةة الحديثةةةةة فةةةةي الييةةةةاس )نظريةةةةة االسةةةةتجاةة  -راةعةةةةا
   وأهم نماذجوا( مس،ماتوا  افتراضاتوا  مميزاتوا

6 7 

التطةييات العم،ية لنظرية اليياس الحديثة: )تطةوير وتح،يةل -خامسا
الكشةةةة  عةةةةه التحيةةةةز فةةةةي  االختةةةةةارات  ةنةةةةاءدلةةةةة االختةةةةةارات  معا

االختةةةةةةةةةار  االختةةةةةةةةةارات المحةكةةةةةةةةة أو المفصةةةةةةةة،ة  أمث،ةةةةةةةةة لةةةةةةةةةعض 
 الدراسات(

6 7 

التوجوات المستية،ية ل،تيويم واليياس في الترةية الخاصة:  -سادسا
)التيويم المةرمج  ليا  التيويم المصور   ةنوك األسئ،ة  التيويم 

 الةديل( 

5 2 

 

   لميرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: مكونات ا-6

 7 أخرى:       تدريبىعملي/ المختبر مادة  الدرس:  ساعة 15المحاضرة:
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 ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التع،م المتوقع أه يستوفيوا الطال  أسةوعيًا.  -5
 

 

 :تطوير نتائج التع،م في  مخت،  مجاالت التع،م   -7

                                                                                                                                                                                                                                                المعارف:                                                                                                                      . ق ق

 توصي  ل،معار  المراد اكتساةوا:-5
 التعر  ع،ي: يتوقع مه الطال تدريس الميرر الدراسي  ةانتواء 

 1ليياس والتيويم المفاهيم واألسس النظرية األساسية المرتةطة ةا -       
 1واقع اليياس الترةوى والنفسي في الوطه العرةي -       

 1المعايير األخالقية والمونية في اليياس النفسي -       
 التكوينات الداخ،ية لالختةار في ضوء نظرية اليياس التي،يدية )التمييز    -       

 1اليياس( خطأ الثةات  الصدق           
 1كالت التي تواجل اليياس في ظل النظرية التي،يديةالمش -       
  افتراضاتوا  مس،ماتوا  مميزاتوا ل،مفردةة النظرية الحديثة في اليياس )نظرية االستجاة -       

 1  ونماذجوا(          
 1التطةييات العم،ية لنظرية االستجاةة ل،مفردة -      
 1والترةوى في مجال الترةية الخاصة التوجوات المستية،ية ل،تيويم النفسي -     

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية ت،ك المعار :  -6
 المحاضرة -    
 1المناقشة الجماعية والتفاعل مه خالل طرح األسئ،ة -    
 1استخدام مواقع تع،يمية ع،ي االنترنت -    
 1التك،يفات المنزلية -    
خالل تيسيم الطال  إلي مجموعات وتك،ي  كل مجموعة التع،م التعاوني وذلك مه  -    

 ةعرض     
 1موضوع مه موضوعات الميرر       
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الموضوعيه التالييه: تطةييات  أحد فيةتيديم ورقة ةحثية التع،م الذاتي ةتك،ي  كل طال   -   
ترةية المستية،ية ل،تيويم في مجال ال أو التوجواتنظرية االستجاةة ل،مفردة وأهم الدراسات  

 1الخاصة
 طرق تيويم المعار  المكتسةة: -5

 1%1االختةارات الشفوية ةود  المشاركة والتفاعل -    
 % مه درجة التيويم النوائي     61االختةارات التحريرية وتتمثل في اختةار نصفي ةنسةة  -    

 ختةارات أسئ،ة   وتشمل هذه اال 1% مه درجة التيويم النوائي11  واختةار نوائي ةنسةة        
 1موضوعية وأسئ،ة ميالية        
 1%51تيييم الورقة الةحثية  -
 1%51تك،يفات منزلية -
 1%1العرض والتيديم -

 المهارات اإلدراكية: 

 توصي  ل،موارات ابدراكية المراد تنميتوا: -5
 ةعد االنتواء مه دراسة الميرر يتوقع أه يكوه الطال  قادرا ع،ي :

 1والممارسات التي تنةثق مه المعايير األخالقية ل،يياس النفسياستنةاط المواق   -
إدراك وتح،يل العالقة ةيه النظرية التي،يدية والنظرية الحديثة في اليياس وةياه أوجل  -

 1االتفاق وأوجل االختال  ةينوما
 1تيديم ح،وال ل،مشكالت التي تواجل عم،ية اليياس في مجال الةحث الترةوى -
دراسات التي استخدمت نظرية اليياس الحديثة)نظرية االستجاةة تيييم نماذج مه ال -

 1ل،مفردة( وتطةيياتوا المخت،فة
ةحثية عه التطةييات العم،ية لنظرية االستجاةة ل،مفردة مع استعراض تيديم ورقة عمل  -

 1عدد مه الدراسات الع،مية التي استخدمت النظرية وتح،ي،وا وتيييموا 
 مستخدمة لتنمية ت،ك الموارات: استراتيجيات التدريس ال -6
 1المحاضرة -
 1المناقشة الجماعية -
 1تيديم نماذج تع،يمية ةاستخدام الحاس  اآللي -
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 1االطالع ع،ي مراجع ومصادر إضافية  -

 طرق تيويم الموارات ابدراكية لدى الطال :  -5
 1تيييم األعمال الفردية والجماعية -   
 1االختةارات الشفوية -   
 1التركيز ع،ي التفكير الناقد والرؤية ابةداعية فيما ييدمل مه واجةات -   

 ج.  مهارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية: 

 وص  لموارات العالقات الشخصية واليدرة ع،ي تحمل المسؤولية المط،و  تطويرها: -5
 ةانتواء دراسة هذا الميرر يتوقع أه يكوه الطال  قادرا ع،ي:

 1ناقشة والحوار والتعةير عه الرأى أما الزمالءالم -
 1المشاركة مع فريق العمل لتنفيذ الموام الجماعية المك،فيه ةوا -
 1قيادة فريق العمل  -
 1العرض الفعال ل،موضوع الذى ييدمل والدفاع عنل -
   1تحمل المسئولية الةحث هه مع،ومات جديدة مه قواعد الةيانات المخت،فة -

 ع،يم المستخدمة في تطوير هذه الموارات:استراتيجيات الت -6
 1الحوار والمناقشة مه خالل طرح األسئ،ة وذلك أثناء تيديم العروض المخت،فة -      
  1التع،يم الذاتي -     
 1التع،م الجماعي -     

 طرق تيويم موارات التعامل مع اآلخريه واليدرة ع،ي تحمل المسؤولية لدى الطال : -5
 1الشفوية ةود  تيييم المشاركة والتفاعل الصفياالختةارات  -
 1األعمال والواجةات المنزلية -
 1مالحظة الطال  في قاعة الدراسة -
 1تيييم عرض الطال  ل،موضوع المك،  ةل -
  1مالحظة الطال  أثناء العمل الجماعي-

 د. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية:  

 ات المراد تنميتوا في هذا المجال:توصي  ل،موار -5
 ةعد االنتواء مه دراسة الميرر ينةغي أه تكتس  الطالةة عدة موارات هي :

 1استخدام الحاس  اآللي وشةكة المع،ومات في التواصل والةحث عه المع،ومات -
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 1استخدام المكتةة في الةحث واالطالع عه مراجع إضافية في مجال اليياس والتيويم -
  1مستمر مع أستاذ المادة لت،يي التغذية المرتدة عما ييوم ةل مه أعمالالتواصل ال  -

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية ت،ك الموارات: -6
 1العرض والتيديماستخدام أسالي   -        
 1التع،م الذاتي -        
 1الواجةات المنزلية -        

 التواصل لدى الطال :طرق تيويم الموارات العددية وموارات  -5
 1تيييم الواجةات المنزلية -        

 1تيييم العرض والتيديم -          

 هـ. المهارات الحركية النفسية )إن وجدت(:

 توصي  ل،موارات الحركية النفسية المراد تنميتوا ومستوى األداء المط،و : ال يوجد -1

 ال يوجدلموارات: استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية ت،ك ا-2

 ال يوجد  طرق تيويم الموارات الحركية النفسية لدى الطال  : -5

 . جدول موام تيويم الطال  خالل الفصل الدراسي:1

مومة التيويم )كتاةة ميال  اختةار  مشروع  التيويم
 جماعي  اختةار نوائي...الخ(

نسةتل مه  األسةوع المحدد لل
 التيويم النوائي

ع،ي مدار الفصل  زليةواجةات من 5
 الدراسي

51% 

ع،ي مدار الفصل  عرض وتيديم 6
 الدراسي

1% 

ع،ي مدار الفصل  تيديم ةحث 5
 الدراسي

51% 

ع،ي مدار الفصل  اختةارات شفوية 7
 الدراسي

1% 

 %61 األسةوع الساةع اختةار تحريرى نصفي 1

 %11 نواية الفصل الدراسي اختةار تحريرى نوائي 2
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 طالبي:د. الدعم ال

 :تداةير تيديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات وابرشاد األكاديمي ل،طال  -5

 1ساعات أسةوعيا 2الساعات المكتةية ةواقع  -      

 1والمنتديات ابلكترونيالتواصل مع الطالةات عةر الةريد  -     

 هـ . مصادر التعلم:

 ال يوجد الكت  الميررة المط،وةة:-5
 لرئيسة:المراجع ا -6
  والترةوي النفسيمعاصرة في اليياس  اتجاهات( : 5992أنور محمد الشرقاوى و خروه ) -

 1األنج،و المصرية الياهرة  دار
 الطةعة الثانية الياهرة دار النوضة  النفسي(:التيويم الترةوي واليياس 5992جاةر عةد الحميد ) -

 1العرةية
والمعوقيه  الياهرة: لألسوياء  والترةوي النفسي ( : اليياس6114فاروق عةد الفتاح موسي ) -

  زهراء  مكتةة
 1الشرق    
جراءاتل"   الترةوي "أسسل(:التيويم 6115ماهر إسماعيل صةرى ومح  محمود الرافعي ) - وا 

   1 مكتةة الرشد الثالثة  الرياض الطةعة
 

 خ( )أرفق قائمة ةوا( الكت  و المراجع التي يوصي ةوا )المجالت الع،مية  التيارير ...ال-5
دار الي،ةةم الكويةةت :  5قيةةاس وتيةةويم التحصةةيل الدراسةةي  ط (:5984)رجةةاء محمةةود أةةةو عةةالم - 

      ل،نشر و
 الطةاعة.   

دار األنةةةةدلس ل،نشةةةةر :  عمةةةةاه  األرده 5  الييةةةةاس والتيةةةةويم  ط(:5998)محمةةةةود محمةةةةد  ةةةةانم -
 والتوزيع.

 :  االسةةةكندرية  مصةةةر5س النفسةةةي والترةةةةوي  طالتيةةةويم والييةةةا (:5999)أحمةةةد محمةةةد الطةيةةة  -
 المكت  

  1الجامعي الحديث   
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  عمةةاه  5الييةةاس والتيةةويم فةةي الترةيةةة وع،ةةم الةةنفس  ط (:6116) مةةرواه أةةةو حةةويج و خةةروه -
  :األرده 

 الدار الع،مية الدولية ل،نشر والتوزيع ودار الثيافة ل،نشر والتوزيع.    
 راألرده: دا  عمةةةةاه  5ت الييةةةةاس فةةةةي الع،ةةةةوم السةةةة،وكية  طأساسةةةةيا (:6117)موسةةةةي النةوةةةةاه-

  1الشروق ل،نشر

 المراجع ابلكترونية  مواقع ابنترنت...الخ:-7
Nitko, A . J .  (2004). Educational assessment of Student ( 4th edition). Upper 

Saddle River, NJ: Pearson 

Popham, J. (2003). Test Better, Teach Better: The Instructional  Role of 

Assessment. Alexandria, VA: ASCD. Qualification Curriculum Authority, 

UK.   http://www.qca.org.uk/ 

Kulieke, M; Bakker, J; Collins, C; Fennimore, T; Fire, C; Herman, J;   Jones, 

B. F; ---Raack, L; and Tinzmann, M.B. (1990). Why Should assessment be 

based on a vision of learning ? North Central Regional Education Laboratory , 

Oak Brook.   http://www.ncrel.org/. 

  Marzano, R; McTighe, J. and Pickering, D. (1993). Assessing Student 

Outcomes: Performance Assessment Using the Dimensions of Learning Model 

Alexandria , Virginia : ASCD.                                                                              

                                

ية أخرى مثل الةرامج المعتمدة ع،ي الحاس  اآللي/األسطوانات المدمجة  والمعايير مواد تع،يم-1
 ال يوجد /ال،وائح التنظيمية الفنية:

 

 و . المرافق الالزمة:

 المةاني )قاعات المحاضرات  المختةرات ...الخ(:-5
ةة ع،ي طال 61توفير قاعات تدريس مجوزة ومريحة لكل مه مدرس المادة والطالةات وتتسع لة 

 1األكثر

 مصادر الحاس  اآللي:-6
 تزويد قاعة المحاضرات ةحاس   لي خاصة مع طال  الدراسات الع،يا لتيديم   -

  1عروض الطال       
 شاشة عرض -  

http://www.qca.org.uk/
http://www.ncrel.org/
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 1فارة الس،كية -   

مصادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة إلي تجويزات مخةرية خاصة  أذكرها  أو أرفق قائمة -5
 ةوا(:
  1سةورة ضوئية -     
 1أقالم م،ونة -    

 :ز.  تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره 

 استراتيجيات الحصول ع،ي التغذية الراجعة مه الطال  ةخصوص فعالية التدريس :-5
إكمال استمارة استةياه سرى لتيييم فاع،ية تدريس الميرر تعةأ الكترونيا ع،ي موقع  -       
 1الجامعة
د لياءات ةيه مدرس الميرر وعدد مه الطال  لالستماع إلي مالحظاتوم وتيييماتوم عي -       
 لفاع،ية 

  1التدريس          
  1إعطاء فرص ل،طال  لتيديم ميترحاتوم حول زيادة فاع،ية التدريس -       

 استراتيجيات أخرى لتيييم عم،ية التدريس مه قةل المدرس أو اليسم : -6
 1مالحظة تعةأ مه قةل الطال  لتيييم التدريس استخدام ةطاقة  -

 1التيويم المستيل ل،معايير التي حييوا الطال  -    
  1متاةعة رئيس اليسم ووكالؤه ألداء عضو هيئة التدريس -    
 1التوصيات والمالحظات المستي،ة ل،موام والواجةات التي ييوم ةوا كل طال  -    
 عم،يات تطوير التدريس : -5

حضور ورش العمل التي تيام حول طرق واستراتيجيات التدريس الفعال وكذلك االتجاهات  -    
 الحديثة 
 1في التيويم الترةوى       
 1األخذ ةتوصيات المراجع الداخ،ي والمراجع الخارجي ل،ميرر -
 1مراجعة استراتيجيات التدريس الحديثة والموصي ةوا       
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 :جاز لدى الطال  عم،يات التحيق مه معايير ابن-7
مراجعة عينة مه أوراق إجاةات الطال  ع،ي االختةارات الدورية والنوائية وعينة مه  -     

 الواجةات         
 1واألعمال التي قاموا ةوا مه قةل أعضاء  خريه ةاليسم مه ذوى التخصص        

عينة مه االختةارات االستعانة ةمراجع مه ك،ية أخرى ل،مراجعة والتدقيق في تصحيح  -     
 وأعمال 
 1الطال         

 ص  إجراءات التخطيط ل،مراجعة الدورية لمدى فعالية  الميرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-1
 1مراجعة توصي  الميرر ةشكل دورى وتحديثل

 تحديث مصادر التع،م المستخدمة في تدريس الميرر ل،تأكد مه مواكةة التطورات  -    
 1ستجدة في المجالالم       

  1ع،ي توصي  ميررات مشاةوة في جامعات أخرى االطالع -        
 1ع،ي الكت  واألةحاث الجديدة في موضوعات الميرر االطالع -        
 1استطالع  راء الطال  حول الميرر -    
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 حلقة حبث يف اإلحصاء والبحث العلمي: تقويم البحوث توصيف مقرر
 جامعة أم القرىاملؤسسة: 

 كلية التربية/ قسم علم النفسالكلية/القسم: 

 

 أ ( التعريف باملقرر ومعلومات عامة عنه: 

 002حلقة بحث في اإلحصاء والبحث العلمي: تقويم البحوث اسم املقرر الدراسي ورمزه:  –1

 2عدد الساعات املعتمدة:   –2

 امج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها: الربنامج أو الرب –3

 دكتوراه إحصاء وبحوث     

 اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس  املقرر: -4

 جاد الرب.د. زايد الحارثي، د. عبدهللا الصيرفي، أ.د. ربيع طه، أ.د. يوسف سوالمه، د. هشام أ

 الثاني/ الفصل الثانية السنةاملستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذا املقرر فيه:  -5

 ال يوجداملتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:  -6

 ال يوجداملتطلبات املصاحبة هلذا املقرر)إن وجدت(:  -7

 مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية: -8
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 ب ( األهداف 

 املسجلني يف هذا املقرر:وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة  -1

 األساليب اإلحصائية في البحوث المنشورة أو الرسائل الجامعية.الطلبة نقد ي 

 واءم الطلبة بين االختبارات اإلحصائية وطبيعة المتغيرات والفرضيات.ي 

 .يقّيم الطلبة الدراسات اإلحصائية ويحددوا جدواها 

 .يتعرف الطلبة على أخالقيات البحث العلمي 

 لطلبة على قواعد النشر والتوثيق العلمي.يتعرف ا 

 .يطلع الطلبة على أحدث الدراسات العلمية في مجاالت اإلحصاء والبحث العلمي 

 .يكتسب الطلبة مهارة المناقشة والحوار والتعلم الذاتي والعمل في فريق 

 .يكتسب الطلبة مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت 

 

 نفيذها يف الوقت الراهن من أجل تطوير وحتسني املقرر:  صف باختصار أية خطط  يتم ت  -2

يتم متابعة آخر ما صدر من أبحاث علمية  متخصصة  سواء باللغة اإلنجليزية أو العربية في   -

 في هذا المجال. الحاصلبة التطور لمواك موضوعات اإلحصاء والبحث العلمي

 غذية راجعة منهم حول المقرر.المناقشات بين أعضاء هيئة التدريس والحصول على ت   -

  استطالع رأي الطلبة في المقرر واالستفادة من المعلومات المتوفرة في تطوير المقرر.  -

 ) منوذج اهليئة الوطنية(           

  قرر.لخطة المالدورية منتظمة المراجعة ال  -

 

يف النشرة أو الدليل ج ( وصف املقرر الدراسي: )مالحظة: يرفق الوصف العام للمقرر املوجود 

 بالقسم(

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: – 1

عدد  قائمة املوضوعات 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 6 3أخالقيات البحث العلمي وقواعد النشر والتوثيق بحسب نظام  -1
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APA 

 4 2  مراجعة األساليب اإلحصائية -2

 2 1  تقديم تقرير نقدي عن الدراسة األولى  -3

 2 1  تقديم تقرير نقدي عن الدراسة الثانية  -4

 2 1  تقديم تقرير نقدي عن الدراسة الثالثة -5

 2 1  تقديم تقرير نقدي عن الدراسة الرابعة  -6

 2 1 تقديم تقرير نقدي عن الدراسة الخامسة -0

 2 1  تقديم تقرير نقدي عن الدراسة السادسة  -8

 2 1 السابعةتقديم تقرير نقدي عن الدراسة  -8

 

 

 مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس يف الفصل الدراسي( -2

العملي / امليداني / التدريب  الدروس اخلاصة  احملاضرة

التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

15 - - 2 

 

 -بة  يف األسبوع: ساعات دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من الطل – 3

 

 تطوير نواتج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم – 4

 لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح :    
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 ملخص موجز  للمعرفة أو املهارات  اليت صمم املقرر من أجل تطويرها.  -( 1) 

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

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

 

 املعرفة: -أ

 وصف املعرفة اليت سيتم اكتسابها يف املقرر: -31

طبيعة المتغيرات، مستويات القياس، الفرضيات، االختبارات اإلحصائية، مالءمة االختبار 

توثيق في متن تقرير البحث، التوثيق في قائمة المراجع، قواعد االقتباس، اإلحصائي ، ال

الجداول واألشكال في تقرير البحث، قواعد كتابة البحث ألغراض النشر العلمي، قواعد كتابة 

 مخطط البحث، ومعايير نقد البحوث العلمية.

 رفة:اسرتاتيجيات التعليم )التدريس( املطلوب استخدامها لتطوير تلك املع -32

 المناقشة والحوار -

 المحاضرة والتقديم -

 األمثلة استخدام -

 الوسائل التعلمية التي تساعد في عملية العرض. استخدام -

 التعلم التعاوني -

 العصف الذهني  -

 حل المشكالت -

 طرق تقييم املعرفة املكتسبة: -33

 ) فصلية ونهائية(اختبارات  -ٌ

 بيتيةحاضرة أو سواء أثناء الموتدريبات واجبات   - 

 مشروع  -

 ة في المناقشات والحواراتالمشارك  -

 اإلدراكية: -املهارات املعرفية  -ب
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 اإلدراكية املطلوب تطويرها:-املهارات املعرفية -31

 مهارات التفكير العلمي  -

 مهارة حل المشكالت         -

  مهارات التحليل والنقد  -

 اإلدراكية:-ر املهارات املعرفيةاسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوي -32

 المناقشة والحوار -

 التعلم التعاوني  -

 العصف الذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

      مشكالتالحل  -

 اإلدراكية املكتسبة:-طرق تقييم املهارات املعرفية -33

  ةالمناقشات والمشارك  -

 األعمال الفردية والجماعية. -

   االختبارات -

 بحثيكتابة مشروع  -

 مع اآلخرين  وحتمل املسؤولية: التعاملمهارات  -ج

 وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها : -31

 طلب المساعدة من االخرين في الظروف والقدر المناسبين.  -

 االستماع والمشاركة داخل المحاضرة.  -

     .عاون  معهمالقدرة على التعامل مع اآلخرين والت -

          .مهارة تحمل المسؤولية   -

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات : -32

 التعليم التعاوني من خالل مجموعات -

 لى إيضاح المفاهيم لآلخرينعالتدرب  -

 المناقشة والحوار -
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 العصف ذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

      مشكالتالحل  -

 طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على حتمل املسؤولية : -33

 الواجبات -

 المشتركة التدريبات -

 المالحظة  -

 األعمال الفردية والجماعية -

 :العدديةمهارات التواصل ، وتقنية املعلومات، واملهارات  -د

 ب تطويرها: وصف املهارات العددية ومهارات االتصال املطلو -31

كتابة مخطط بحثي يتناول عناصر المخطىط الرئيسىة بمىا فيهىا مىن معالجىات إحصىائية وكيفيىة  -

 جمع البيانات العددية الضرورية.

 التفكير العلمي.مهارة  -

 .حل المسألةمهارات  -

 تطوير مهارات الحصول على المعرفة من خالل أدوات اإلتصال الحديثة. -

  

 املستخدمة يف تطوير هذه املهارات : اسرتاتيجيات التعليم -32

 

 المناقشة والحوار -

 الواجبات - 

 التعلم التعاوني  -

 العصف الذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

 مشكالتالحل  -

 طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات التواصل ، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية : -33
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 الواجباتتقييم  -

  شات والحوارة في المناقالمشارك -

 ألداء الطالب خالل الفصل المالحظة  -

 األعمال الفردية والجماعية -

 االختبارات   -

 

 املهارات احلركية  النفسية )إن وجدت(: -ها

وصف للمهارات احلركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( املطلوب تطويرها يف هذا  -47

 ال يوجداجملال: 

 ال يوجد تطوير املهارات احلركية : اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف -48

 ال يوجدطرق تقويم املهارات احلركية النفسية لدى الطالب:  -49

 

 :حتديد اجلدول الزمين ملهام التقويم اليت يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي-5

 

رقم 

 التقييم 

طبيعة مهمة التقييم  )مثال: مقالة، أو 

، أو اختبار قصري، أو مشروع مجاعي

 اختبار فصلي... اخل(

األسبوع احملدد 

 له

نسبته من  

التقييم 

 النهائي

 %27 الثامن أول اختبار 1

 %47 الخامس عشر نهائي اختبار 2

 %15 أسبوعية  الواجبات 3

 %5 طوال الفصل المشاركة في المناقشات والحوار 4

 %27 الرابع عشر المشروع 5
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 د( الدعم املقدم للطلبة:

 عضاء هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصح:تواجد أ

    ، البريد االلكترونياألسبوعية الساعات المكتبية

 

  ها ( مصادر التعلم:

 الكتاب )الكتب ( املقررة املطلوبة:  -1

American Psychological  Association .(2009). Publication manual   of 

         the American Psychological Association, (6
th

 ed.). American  

         Psychological  Association . 

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

American Psychological  Association .(2009). Publication manual   of 

         the American Psychological Association, (6
th

 ed.). American  

         Psychological  Association . 

 

 الكتب واملراجع اليت يوصى بها)اجملالت العلمية، التقارير، ... اخل(: -3

 العالمية المتخصصة في اإلحصاء والبحث العلميالدوريات 

 املراجع اإللكرتونية، مواقع اإلنرتنت...اخل: -4

EBISCO 

ربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو املعايري مواد تعلم أخرى مثل ال -5

 املهنية أو األنظمة: 
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 و ( املرافق املطلوبة

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

 واملختربات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر .. اخل(.

 املرافق التعليمية:-1

 طالباً. 25تسع تقاعة دراسية  -ٌٌٌٌٌٌ

 أجهزة الكمبيوتر:-2

 شاشة عرض بيانات الحاسوب)داتاشو(     -

 

مثال: إذا كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات أو أرفق  –مصادر أخرى )حددها  -3

 ال يوجدقائمة(: 

 

 ز( تقييم املقرر وعمليات التحسني:

 ذية راجعة  من الطالب عن جودة التعليم :اسرتاتيجيات احلصول على تغ-1

 أعمال الطالب. -

 استمارة تقويم عضو هيئة التدريس والمقرر الدراسي.  -

 المالحظة.  -

 االختبارات الفصلية/ النهائية .  -

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

 القسم:  

 راء الطالب حول المقرر.استطالع آ -   

 النقاش مع أعضاء هيئة التدريس -   

 تقرير البرنامج  -   

 تقويم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس  -   

 االختباراتنتائج  -السنوي التقرير -    
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 مالحظات الزمالء في المواد األخرى -   

 

 عمليات حتسني التعليم:-3

 المقرر.مناقشة األساتذة اللذين يدرسون نفس 

 االلتحاق بدورات تدريبية في مجال التدريس الفعال

 وسائل وتقنيات حديثة مثل الحاسوب استخدام

 تشجيع الطلبة على المشاركة 

 األسلوب التعاوني استخدام

 عمليات التحقق من مستويات إجناز الطلبة:-4

 تقييم أداء الطالب -

 االختباراتنتائج  - 

  د األخرىمالحظات الزمالء في الموا - 

 التكليف ببعض الواجبات - 

 الدورية جلودة املقرر والتخطيط للتحسني: للمراجعةصف  العمليات واخلطط املعدة  -50

 .تحليل استجابات الطالب المتعلقة بتقييم التدريس والمقرر الدراسي -

 .استطالع أراء الخريجين بفائدة المقرر في مجال التخصص أو العمل -

 االختبارات اإلحصائية.ثة في مجال مواكبة التطورات الحدي -

التوسع في عملية نقل الطلبة من مرحلة المعرفة النظرية إلى مرحلة التطبيق العملي من  -

 واستخدام البرامج اإلحصائية المناسبة. خالل التوسع في عملية التدريب 

 .مادةعيق تعلم الطلبة للتإجراء دراسات علمية للتعرف على أهم المشكالت والعوائق التي  -
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 المملكة العربية السعودية
 

 

  

 طرق تقدير األوزان توصيف مقرر
 جامعة أم القرىاملؤسسة: 

 كلية التربية/ قسم علم النفسالكلية/القسم: 

 

 أ ( التعريف باملقرر ومعلومات عامة عنه: 

 082 طرق تقدير األوزاناسم املقرر الدراسي ورمزه:  –1

 2عدد الساعات املعتمدة:   –2

 الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها:  –3

 دكتوراه قياس وتقويم     

 اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس  املقرر: -4

 جاد الرب.د. زايد الحارثي، د. عبدهللا الصيرفي، أ.د. ربيع طه، أ.د. يوسف سوالمه، د. هشام أ

 الثاني/ الفصل الثانيةالسنة ملستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذا املقرر فيه: ا -5

 ال يوجداملتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:  -6

 ال يوجداملتطلبات املصاحبة هلذا املقرر)إن وجدت(:  -7

 مكان تدريس املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيسي للمؤسسة التعليمية: -8
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 ( األهداف ب 

 وصف موجز لنواتج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف هذا املقرر: -1

 على طبيعة القياس وعالقته بالتدريج.الطلبة تعرف ي 

 تعرف الطلبة على أساليب ثيرستون في التدريج)تقدير األوزان أو القيم ي

ن األحكام التدريجية(:قانون األحكام المقارنة، أسلوب المقارنات الثنائية، قانو

التصنيفية، أسلوب الفئات المتساوية، أسلوب الفئات المتتالية، أسلوب التدريج 

 المطلق.

 .)يتعرف الطلبة على أسلوب التقدير التجميعي)أسلوب ليكرت 

 .يتعرف الطلبة على أسلوب جوتمان 

 .يميز الطلبة بين أساليب ثيرستون وأسلوب ليكرت 

 العام للسمة الكامنة،  الكامنة: النموذجت يتعرف الطلبة على أساليب تدريج السما

 النموذج الخطي، نموذج المسافة الكامنة.

 .يطور الطلبة الفهم للتدريج متعدد األبعاد المتري والالمتري ويميزوا بينهما 

  استخدام برمجية يكتسب الطلبة مهارةSPSS   في تدريج بنود بعض المقاييس

 النفسية والتربوية.

  المناقشة والحوار والتعلم الذاتي والعمل في فريق.يكتسب الطلبة مهارة 

 .يكتسب الطلبة مهارة التفكير الناقد وحل المشكالت 

 

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

أو  يتم متابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية  متخصصة  سواء باللغة اإلنجليزية  -

 في هذا المجال. الحاصلبة التطور لمواك موضوعات تدريج المقاييسالعربية في 

 المناقشات بين أعضاء هيئة التدريس والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر.   -

  استطالع رأي الطلبة في المقرر واالستفادة من المعلومات المتوفرة في تطوير المقرر.  -

 هليئة الوطنية() منوذج ا           

  قرر.لخطة المالدورية منتظمة المراجعة ال  -
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ج ( وصف املقرر الدراسي: )مالحظة: يرفق الوصف العام للمقرر املوجود يف النشرة أو الدليل 

 بالقسم(

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: – 1

عدد  قائمة املوضوعات 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

 4 2 ته بالتدريجطبيعة القياس وعالق -1

أساليب ثيرستون: قانون األحكام المقارنة واسلوب المقارنات  -2

  الثنائية

2 4 

أساليب ثيرستون: قانون األحكام التصنيفية واسلوب الفئات  -3

  المتساوية واسلوب الفئات المتتالية

2 4 

 2 1 أسلوب التقدير التجميعي)ليكرت( -4

 2 1 أسلوب جوتمان -5

 4 2 تدريج السمات الكامنة أساليب -6

 8 4 التدريج متعدد األبعاد وأساليبه المترية والالمترية -0

 

 مكونات املقرر الدراسي )إمجالي عدد ساعات التدريس يف الفصل الدراسي( -2

العملي / امليداني / التدريب  الدروس اخلاصة  احملاضرة

التعاوني أو االمتياز لطلبة 

 التخصصات الصحية

 أخرى

15 - - 2 

 

 -ساعات دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعلم متوقعة من الطلبة  يف األسبوع:  – 3
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 تطوير نواتج التعلم يف نطاقات أو جماالت التعلم – 4

 لكل جمال من جماالت التعلم املوضحة فيما يلي جيب توضيح :    

 من أجل تطويرها.  ملخص موجز  للمعرفة أو املهارات  اليت صمم املقرر -( 1) 

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

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

 املعرفة: -أ

 وصف املعرفة اليت سيتم اكتسابها يف املقرر: -34

، أسلوب للمالحظةالتدريج، أنواع التدريج، مفهوم أقل فرق قابل طبيعة القياس، مفهوم 

المقارنات الثنائية، أسلوب الفئات التي تبدوا متساوية، أسلوب الفئات المتتالية، التدريج 

المطلق، أسلوب التقدير التجميعي، أسلوب جوتمان، النموذج العام للسمة الكامنة، النموذج 

 مسافة الكامنة، التدريج متعدد األبعاد.الخطي للسمة الكامنة، نموذج ال

 اسرتاتيجيات التعليم )التدريس( املطلوب استخدامها لتطوير تلك املعرفة: -35

 المناقشة والحوار -

 المحاضرة -

 األمثلة استخدام -

 الوسائل التعلمية التي تساعد في عملية العرض. استخدام -

 التعلم التعاوني -

 العصف الذهني  -

 حل المشكالت -

 طرق تقييم املعرفة املكتسبة: -36

 ) فصلية ونهائية(اختبارات  -ٌ

 بيتيةسواء أثناء المحاضرة أو وتدريبات واجبات   - 

 مشروع  -

 ة في المناقشات والحواراتالمشارك  -
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 اإلدراكية: -املهارات املعرفية  -ب

 اإلدراكية املطلوب تطويرها:-املهارات املعرفية -34

 لميمهارات التفكير الع  -

 مهارة حل المشكالت         -

  مهارات التحليل والنقد  -

 اإلدراكية:-اسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات املعرفية -35

 المناقشة والحوار -

 التعلم التعاوني  -

 العصف الذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

      حل مشكالت -

 املكتسبة: اإلدراكية-طرق تقييم املهارات املعرفية -36

  ةالمناقشات والمشارك  -

 األعمال الفردية والجماعية. -

   االختبارات -

 

 مع اآلخرين  وحتمل املسؤولية: التعاملمهارات  -ج

 وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها : -34

 .طلب المساعدة من االخرين في الظروف والقدر المناسبين  -

 االستماع والمشاركة داخل المحاضرة.  -

 العمل بفاعلية مع زمالئه  في تنفيذ الواجبات المختلفة.  -

     .القدرة على التعامل مع اآلخرين والتعاون  معهم -

          .مهارة تحمل المسؤولية   -

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات والقدرات : -35
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 التعاوني من خالل مجموعاتالتعليم  -

 لى إيضاح المفاهيم للطلبة اآلخرينعالتدرب  -

 المناقشة والحوار -

 العصف ذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

      حل مشكالت -

 طرق تقييم اكتساب الطلبة ملهارات العالقات الشخصية وقدرتهم على حتمل املسؤولية : -36

 الواجبات -

 المشتركة التدريبات -

 حظة المال -

 األعمال الفردية والجماعية -

 

 :العدديةمهارات التواصل ، وتقنية املعلومات، واملهارات  -د

 وصف املهارات العددية ومهارات االتصال املطلوب تطويرها:  -34

 .إالقيام بتدريج فقرات مقياس والحصول على قيمها التدريجية واكتساب مهارة تفسير نتائجها -

 ي.التفكير العلممهارة  -

 .حل المسألةمهارات  -

 تطوير مهارات الحصول على المعرفة من خالل أدوات اإلتصال الحديثة. -

  

 اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات : -35

 

 المناقشة والحوار -

 الواجبات - 

 التعلم التعاوني  -
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 العصف الذهني  -

 البحث  واالستنتاج  -

 حل مشكالت -

 اكتساب الطلبة ملهارات التواصل ، وتقنية املعلومات، واملهارات العددية : طرق تقييم -36

 

 الواجباتتقييم  -

  ة في المناقشات والحوارالمشارك -

 ألداء الطالب خالل الفصل المالحظة  -

 األعمال الفردية والجماعية -

 االختبارات   -

 

 املهارات احلركية  النفسية )إن وجدت(: -ها

ت احلركية )مهارات عضلية ذات منشأ نفسي( املطلوب تطويرها يف هذا وصف للمهارا -51

 ال يوجداجملال: 

 ال يوجداسرتاتيجيات التعلم املستخدمة يف تطوير املهارات احلركية :  -52

 ال يوجدطرق تقويم املهارات احلركية النفسية لدى الطالب:  -53

 

 :لبة وفقها خالل الفصل الدراسيحتديد اجلدول الزمين ملهام التقويم اليت يتم تقييم الط-5

 

رقم 

 التقييم 

طبيعة مهمة التقييم  )مثال: مقالة، أو 

اختبار قصري، أو مشروع مجاعي، أو 

 اختبار فصلي... اخل(

األسبوع احملدد 

 له

نسبته من  

التقييم 

 النهائي

 %27 الثامن أول اختبار 1

 %47 الخامس عشر نهائي اختبار 2



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

533 
 

 %15 أسبوعية  الواجبات 3

 %5 طوال الفصل المشاركة في المناقشات والحوار 4

 %27 الرابع عشر المشروع 5

 د( الدعم املقدم للطلبة:

 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقديم املشورة والنصح:

    ، البريد االلكترونياألسبوعية الساعات المكتبية

  ها ( مصادر التعلم:

 : الكتاب )الكتب ( املقررة املطلوبة -1

Dunn-Rankin, P., Knezek, G.A., Wallace. S., & Zhang, S. (2004).  

       Scaling methods (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

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

 

Arabie, P., Carroll, J. & DeSarbo, W. (1987).Three way scaling and  

        clustering.  Beverly Hills, CA: Sage Publications.   
 

Borg, I. and Patrick G. (2005) Modern Multidimensional  

        Scaling: Theoryand Applications (Second Edition). Springer. 

DeVellis, R.F. (2003). Scale development. Theory and applications 

(2nd  

         ed.). Thousand Oaks, CA. Sage.  

Hair, J.,Anderson, R. ,and Tatham, R.(1987).Multivariate data  

         analysis(2
nd

 ed.). 

Kruskal, J. & Wish, M. (1978). Multidimensional scaling. Beverly    

          Hills, CA:Sage Publications. 

Jacoby, William G. (1991). Data Theory and Dimensional Analysis.   
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          Beverly Hills, CA:Sage Publications. 

Marawell, G. (Ed.).(1974). Scaling: A Sourcebook for behavioral  

          scientists. Chicago: Aldine Publishing Company. 

 McIver, John and Edward G. Carmines. (1981) Unidimensional  

           Scaling. Beverly Hills, CA:Sage Publications. 

 Torgerson, W. (1985). Theory and methods of scaling. New York: John  

          Wiley & Sons. 

 

 

 :الكتب واملراجع اليت يوصى بها)اجملالت العلمية، التقارير، ... اخل( -3

العالمية المتخصصة في اإلحصاء أو التربية وعلم النفس التي يوجد فيها دراسات الدوريات 

 متعلقة بالتدريج.

 املراجع اإللكرتونية، مواقع اإلنرتنت...اخل: -4

EBISCO 

مواد تعلم أخرى مثل الربامج اليت تعتمد على الكمبيوتر أو األقراص املضغوطة أو املعايري  -5

 نظمة: املهنية أو األ

 SPSSبرمجية 

 

 و ( املرافق املطلوبة

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

 واملختربات ومدى توافر أجهزة الكمبيوتر .. اخل(.

 املرافق التعليمية:-1

 طالباً. 25تسع تقاعة دراسية  -ٌٌٌٌٌٌ
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 أجهزة الكمبيوتر:-2

 انات الحاسوب)داتاشو(    شاشة عرض بي -

 

مثال: إذا كان مطلوبا معدات خمترب معينة حدد املتطلبات أو أرفق  –مصادر أخرى )حددها  -3

 ال يوجدقائمة(: 

 

 

 ز( تقييم املقرر وعمليات التحسني:

 اسرتاتيجيات احلصول على تغذية راجعة  من الطالب عن جودة التعليم :-1

 أعمال الطالب. -

 م عضو هيئة التدريس والمقرر الدراسي.استمارة تقوي  -

 المالحظة.  -

 االختبارات الفصلية/ النهائية .  -

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

 القسم:  

 استطالع آراء الطالب حول المقرر. -   

 النقاش مع أعضاء هيئة التدريس -   

 ر البرنامج تقري -   

 تقويم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس  -   

 االختباراتنتائج  -السنوي التقرير -    

 مالحظات الزمالء في المواد األخرى -   

 

 عمليات حتسني التعليم:-3

 مناقشة األساتذة اللذين يدرسون نفس المقرر.
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 االلتحاق بدورات تدريبية في مجال التدريس الفعال

 ئل وتقنيات حديثة مثل الحاسوبوسا استخدام

 تشجيع الطلبة على المشاركة 

 األسلوب التعاوني استخدام

 عمليات التحقق من مستويات إجناز الطلبة:-4

 تقييم أداء الطالب -

 االختباراتنتائج  - 

  مالحظات الزمالء في المواد األخرى - 

 التكليف ببعض الواجبات - 

 الدورية جلودة املقرر والتخطيط للتحسني: راجعةللمصف  العمليات واخلطط املعدة  -54

 .تحليل استجابات الطالب المتعلقة بتقييم التدريس والمقرر الدراسي -

 .استطالع أراء الخريجين بفائدة المقرر في مجال التخصص أو العمل -

 التحليل العاملي.مواكبة التطورات الحديثة في مجال  -

معرفة النظرية إلى مرحلة التطبيق العملي من التوسع في عملية نقل الطلبة من مرحلة ال -

 واستخدام البرامج اإلحصائية المناسبة. خالل التوسع في عملية التدريب 

 .عيق تعلم الطلبة للمادةتإجراء دراسات علمية للتعرف على أهم المشكالت والعوائق التي  -
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 الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي

 ة السعوديةالمم،كة العرةي
 

 

  

 نصوص فى القياس والتقويم باللغة اإلجنليزية توصيف مقرر

   جامعة أم اليرى:المؤسسة

 ك،ية الترةية/قسم ع،م النفس: الك،ية/اليسم 

 أ(التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

 216-419/نصوص في اليياس والتيويم ةال،غة ابنج،يزية: اسم ورمز الميرر الدراسي 

 عدد الساعات المعتمدة: ساعتاه .594
 الةرنامج أو الةرامج الذي ييدم ضمنل الميرر الدراسي.  .598

 ةرنامج الدكتوراه )متط،  إجةارى لشعةة اليياس الترةوى والنفسي( -    

 مني رةيع الطنطاوى 1اسم عضو هيئة التدريس المسؤول عه الميرر الدراسي: د .599
 ذي يعطي فيل الميرر الدراسي: السنة أو المستوى األكاديمي ال .611
 قراءات في ع،م النفس ةال،غة ابنج،يزية المتط،ةات الساةية لوذا الميرر)إه وجدت(: / .615
 المتط،ةات اآلنية لوذا الميرر )إه وجدت(:  .616
 موقع تيديم الميرر إه لم يكه داخل المةني الرئيس ل،مؤسسة التع،يمية: ك،ية الترةية  .615
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  ب( األهداف:

 موجز لنتائج التع،م األساسية ل،ط،ةة المسج،يه في الميرر:وص  -5
 ةعد االنتواء مه دراسة الميرر يتوقع أه يكوه الطال  قادرا ع،ي أه:

يحصل ع،ي عشرة مراجع انج،يزية حديثة وةعض المواقع االلكترونية الخاصة  -
التيويم  يعطي تعريفا إجرائيا لمفوومةموضوعات اليياس والتيويم التي ييدموا الميرر 

 1الترةوى
يميز ةيه 1يعر  المصط،حات والمفاهيم األساسية في اليياس والتيويم ةال،غة ابنج،يزية -

 1نواحي التشاةل واالختال  ةيه نظام كتاةة المراجع العرةية المراجع ابنج،يزية
 1ييدم ل،مراجع التي حصل ع،يوا ويع،ق ع،يوا في حدود صفحة لكل مرجع -
 1،حات والمفاهيم التي ييرأها ةال،غة ابنج،يزيةيةرهه ع،ي فومل ل،مصط -
 1يناقش ةعض االتجاهات الحديثة في اليياس والتيويم ةالغة ابنج،يزية  -

 الميرر الدراسي . ص  ةإيجاز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسيه  -6
 مه الميترح لتطوير وتحسيه الميرر الدراسي:

ل الةحث في مصادر المع،ومات مثل استخدام تحفيز الطال  ع،ي التع،م الذاتي مه خال -
 1المكتةة واستخدام إمكانات الحاس  وشةكة المع،ومات

 في موضوع مه موضوعات الميرر قراءات إضافية  -

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

يدرس الطال  الموضوعات التالية في اليياس والتيويم ةال،غة  التي  ينةغي تناولوا:الموضوعات -5
 االنج،يزية حديثا وكتاةة:

 ساعات التدريس  عدد األساةيع قائمة الموضوعات

المصططططلحات األساسطططية والمفطططاهيم المرتبططططة بموضطططوعات القيطططاس  -أوال
 7 6 والتقويم 

 7 6 1االختةارات النفسية -ثانيا
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االختةارات جماعية المرجع  :االختةارات التحصي،ية -الثاث
Group –Referenced Tests     

-Criterionواالختةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات محكيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة المرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع           
Referenced Tests 

6 7 

 7 6 1أسس اليياس )الصدق   الثةات   المعايير(  -راةعا

 Classical Test Theoryنظرية اليياس التي،يدية  -خامسا
 1اليصور فيوا لجوأو 

6 7 

 Item (نظرية اليياس الحديثة )نظرية االستجاةة ل،مفردة -سادسا
Response Theory   1ونماذجوا االحتمالية 

6 7 

 7 6 1في اليياس والتيويممتنوعة م،خصات ةحوث  –ساةعا

 

   مكونات الميرر الدراسي )إجمالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي(: -6

 المحاضرة:

 ساعة 51

عملي/ميداني/       المختبر مادة  الدرس:
 تدريبي

 أخرى:
2 

 

 ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التع،م المتوقع أه يستوفيوا الطال  أسةوعيًا.  -5

 1ساعة في المتوسط خالل الفصل الدراسي 61
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 لتع،م في  مخت،  مجاالت التع،م  تطوير نتائج ا-7

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       المعارف:              

 توصي  ل،معار  المراد اكتساةوا:-5
 : يوحديثا ع،ةانتواء دراسة هذا الميرر يتوقع مه الطال  التعر  ةال،غة ابنج،يزية كتاةة 

 وعات اليياس والتيويم المصط،حات األساسية والمفاهيم المرتةطة ةموض -      
 1االختةارات النفسية -       
     Group –Referenced Testsاالختةارات جماعية المرجع  :االختةارات التحصي،ية -       

 Criterion-Referenced Tests 1واالختةارات محكية المرجع           
 1أسس اليياس )الصدق   الثةات   المعايير( -       
 1اليصور فيوا لوأوج Classical Test Theoryنظرية اليياس التي،يدية  -       
      ) Item Response Theoryنظرية اليياس الحديثة )نظرية االستجاةة ل،مفردة  -       

 1ونماذجوا االحتمالية          
 1في اليياس والتيويممتنوعة م،خصات ةحوث  -       

 خدمة لتنمية ت،ك المعار : استراتيجيات التدريس المست -6
  المحاضرة -     
 والحوارالمناقشة  -     
 تةادل األدوار -     
 1ع،ي المراجع ابنج،يزية الحديثة في موضوعات الميرر التي يدرسوا االطالع -     

 ع،ما ةأه جميع االستراتيجيات تيدم ةال،غة ابنج،يزية        
 1التك،يفات المنزلية -     
 ع،ي حدة ةترجمة م،خص ألحد الموضوعات الرئيسية مه التع،م الذاتي ةتك،ي  كل طال   -     

 1كتا  حديث ةال،غة ابنج،يزية        
 طرق تيويم المعار  المكتسةة: -5

 1%51 االختةارات الشفوية -       
  النوائيم % مه درجة التيوي51ةنسةة  نصفي االختةارات التحريرية وتتمثل في اختةار -      

وتشمل هذه االختةارات أسئ،ة موضوعية  1% مه درجة التيويم النوائي11ةنسةة  نوائيواختةار 
ع،ي أه تتضمه جميع االختةارات الشفوية والتحريرية أسئ،ة يجا  عنوا ةال،غة  وأسئ،ة ميالية



 الدكتوراه مرحلة – علم النفس قسم - المجتمع وخدمة األكاديمي للتطوير الكلية وكالة – التربية كلية – لقرىا ام جامعة

 

541 
 

 ابنج،يزية  

 المهارات اإلدراكية: 

 ا: توصي  ل،موارات ابدراكية المراد تنميتو-5
 ةعد االنتواء مه دراسة الميرر يتوقع أه يكوه الطال  قادرا ع،ي :

 تح،يل الموضوعات التي يدرسوا ويستخ،ص األجزاء المومة منوا - -
  1إدراك أوجل التشاةل واالختال  ةيه نظام كتاةة المراجع العرةية والمراجع ابنج،يزية - -

 1فومل ل،موضوع ترجمة المفاهيم والنصوص ةناءا ع،ي مدى  -         
 1ت،خيص ةعض الةحوث والدراسات وتيييم هذه الةحوث ةال،غة ابنج،يزية -        

 استراتيجيات التدريس المستخدمة لتنمية ت،ك الموارات:  -6
 1المناقشة والحوار -     
    التع،م التعاوني حيث يتم تيسيم الطال  إلي مجموعات صغيرة وتك،يفوم ةترجمة أحد  -     

كتا  حديث ةال،غة االنج،يزية وكذلك تيديموا وعرضوا  الرئيسية مهموضوعات الميرر        
 ةال،غة 

 1االنج،يزية        
 طرق تيويم الموارات ابدراكية لدى الطال :  -5

 1االختةارات الشفوية -      
 1تيييم الواجةات المنزلية -      

    1تيييم العمل الجماعي -      

 هارات التعامل مع اآلخرين و تحمل المسؤولية: ج.  م

 وص  لموارات العالقات الشخصية واليدرة ع،ي تحمل المسؤولية المط،و  تطويرها:-5
 ةانتواء دراسة هذا الميرر يتوقع أه يكوه الطال  قادرا ع،ي:

 1المناقشة والحوار والتعةير عه الرأى أما الزمالء -
 1لموام الجماعية المك،فيه ةواالمشاركة مع فريق العمل لتنفيذ ا -
 1قيادة فريق العمل  -
 العرض الفعال ل،موضوع الذى ييدمل والدفاع عنل -
   1تحمل المسئولية الةحث هه مع،ومات جديدة مه قواعد الةيانات المخت،فة -
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 استراتيجيات التع،يم المستخدمة في تطوير هذه الموارات:-6
 1ذلك أثناء تيديم العروض المخت،فةالحوار والمناقشة مه خالل طرح األسئ،ة و  -
 التع،يم الذاتي  -
 التع،م الجماعي -
 طرق تيويم موارات التعامل مع اآلخريه واليدرة ع،ي تحمل المسؤولية لدى الطال :-5
 1االختةارات الشفوية ةود  تيييم المشاركة والتفاعل الصفي -
 1األعمال والواجةات المنزلية -
 1الدراسة مالحظة الطال  في قاعة -
 1تيييم عرض الطال  ل،موضوع المك،  ةل -
  1مالحظة الطال  أثناء العمل الجماعي-

 د. مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية:  

 توصي  ل،موارات المراد تنميتوا في هذا المجال:-5
 ي :ةعد االنتواء مه دراسة الميرر ينةغي أه تكتس  الطالةة عدة موارات ه

 1استخدام الحاس  اآللي وشةكة المع،ومات في التواصل والةحث عه المع،ومات -
 1استخدام المكتةة في الةحث واالطالع عه مراجع إضافية في مجال التيويم الترةوى -
  1التواصل المستمر مع أستاذ المادة لت،يي التغذية المرتدة عما ييوم ةل مه أعمال  -

 مة لتنمية ت،ك الموارات:استراتيجيات التدريس المستخد-6
 1ياستالم الواجةات عةر الةريد االلكترون -       

 1التع،م التعاوني -       
 1التع،م الذاتي -       
 1التع،م التنافسي -       
 1استخدام أسالي  العرض الفعال لالتع،م النشط مه خال -       

 الطال : طرق تيويم الموارات العددية وموارات التواصل لدى-5
 1تيييم الواجةات الفردية -     
 1ت الجماعيةاتيييم الواجة -     
 1التجاو  والمشاركة -     
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 هـ. المهارات الحركية النفسية )إن وجدت(:

 توصي  ل،موارات الحركية النفسية المراد تنميتوا ومستوى األداء المط،و :-5
 ال يوجد -
 لتنمية ت،ك الموارات:استراتيجيات التدريس المستخدمة -6
 ال يوجد -
 طرق تيويم الموارات الحركية النفسية لدى الطال :-5
 ال يوجد -
 . جدول موام تيويم الطال  خالل الفصل الدراسي:1

مومة التيويم )كتاةة ميال  اختةار   التيويم
 مشروع جماعي  اختةار نوائي...الخ(

نسةتل مه التيويم  األسةوع المحدد لل
 النوائي

 %51 ع،ي مدار الفصل الدراسي العمل الفردى 5

 %51 ع،ي مدار الفصل الدراسي العمل الجماعي 6

 %51 ع،ي مدار الفصل الدراسي االختةارات الشفوية 5

 %61 األسةوع الساةع اختةار تحريرى نصفي 7

 %11 نواية الفصل الدراسي اختةار تحريرى نوائي 1

 د. الدعم الطالبي:

 :يم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات وابرشاد األكاديمي ل،طال  تداةير تيد-5
 1ساعات أسةوعيا 2الساعات المكتةية ةواقع  -      
 1التواصل مع الطالةات عةر الةريد االلكتروني والمنتديات -      

 هـ . مصادر التعلم:

 ال يوجد الكت  الميررة المط،وةة:-5

 المراجع الرئيسة:-6

. Anastasi,A.(1990).psychological Testing .Sixth Edition . New York :Macmillan. 
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Embretson,S.E.&Reise,S.P.(2000).Item Response Theory for Psychologist. 

NewJersey: 

 Mahwah Lawrence Eribaum Associates Publishers. 

 Nitko, A . J .  (2004). Educational assessment of Student ( 4th edition). Upper 

Saddle 

 River, NJ: Pearson 

 الكت  والمراجع التي يوصي ةوا )المجالت الع،مية  التيارير ...الخ( -5

  Marzano, R; McTighe, J. and Pickering, D. (1993). Assessing Student 

Outcomes:  

Performance Assessment Using the Dimensions of Learning Model Alexandria 

,  

Virginia : ASCD.     

 المراجع ابلكترونية  مواقع ابنترنت...الخ:-7

The Commission on Instructionally  Supportive Assessment. (2001). Building 

Tests to Support Instruction and accountability: A Guide for 

Policymakers.  http://www.aasa.org/. 

Popham, J. (2003). Test Better, Teach Better: The Instructional  Role of 

Assessment. 

 

 Alexandria, VA: ASCD. Qualification Curriculum Authority, UK.  

 

  http://www.qca.org.uk/ 

دة ع،ي الحاس  اآللي/األسطوانات المدمجة  والمعايير مواد تع،يمية أخرى مثل الةرامج المعتم-1
 ال يوجد /ال،وائح التنظيمية الفنية:

 و . المرافق الالزمة:

 المةاني )قاعات المحاضرات  المختةرات ...الخ(:-5
طالةة ع،ي  61توفير قاعات تدريس مجوزة ومريحة لكل مه مدرس المادة والطالةات وتتسع لة  -

 1األكثر

  

http://www.aasa.org/
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  الحاس  اآللي: مصادر-6
خاصة مع طال  الدراسات الع،يا لتيديم عروض  إليتزويد قاعة المحاضرات ةحاس   -

  1الطال  
 شاشة عرض -
 1فارة الس،كية -

مصادر أخرى )حددها...مثل: الحاجة إلي تجويزات مخةرية خاصة  أذكرها  أو أرفق قائمة -5
 ةوا(:

  1سةورة ضوئية -   

 1أقالم م،ونة -    

 م المقرر الدراسي وعمليات تطويره ز.  تقيي

 استراتيجيات الحصول ع،ي التغذية الراجعة مه الطال  ةخصوص فعالية التدريس :-5

إكمال استمارة استةياه سرى لتيييم فاع،ية تدريس الميرر تعةأ الكترونيا ع،ي موقع  -
 1الجامعة

م وتيييماتوم عيد لياءات ةيه مدرس الميرر وعدد مه الطال  لالستماع إلي مالحظاتو -
  1لفاع،ية التدريس

  1إعطاء فرص ل،طال  لتيديم ميترحاتوم حول زيادة فاع،ية التدريس -
 استراتيجيات أخرى لتيييم عم،ية التدريس مه قةل المدرس أو اليسم :-6

 1استخدام ةطاقة مالحظة تعةأ مه قةل الطال  لتيييم التدريس  -
 1 التيويم المستيل ل،معايير التي حييوا الطال -
  1متاةعة رئيس اليسم ووكالؤه ألداء عضو هيئة التدريس -
  1التوصيات والمالحظات المستي،ة ل،موام والواجةات التي ييوم ةوا كل طال  -
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 عم،يات تطوير التدريس :-5
حضور ورش العمل التي تيام حول طرق واستراتيجيات التدريس الفعال وكذلك  -

 1االتجاهات الحديثة في التيويم الترةوى
 1األخذ ةتوصيات المراجع الداخ،ي والمراجع الخارجي ل،ميرر -
 1مراجعة استراتيجيات التدريس الحديثة والموصي ةوا -

 :عم،يات التحيق مه معايير ابنجاز لدى الطال  -7

مراجعة عينة مه أوراق إجاةات الطال  ع،ي االختةارات الدورية والنوائية وعينة مه  -
 1ا ةوا مه قةل أعضاء  خريه ةاليسم مه ذوى التخصصالواجةات واألعمال التي قامو 

االستعانة ةمراجع مه ك،ية أخرى ل،مراجعة والتدقيق في تصحيح عينة مه االختةارات  -
 1وأعمال الطال 

 إجراءات التخطيط ل،مراجعة الدورية لمدى فعالية  الميرر الدراسي والتخطيط لتطويرها: -1

 1يثلمراجعة توصي  الميرر ةشكل دورى وتحد -
 تحديث مصادر التع،م المستخدمة في تدريس الميرر ل،تأكد مه مواكةة التطورات  -
 1المستجدة في المجال -
  1ع،ي توصي  ميررات مشاةوة في جامعات أخرى االطالع -
 1ع،ي الكت  واألةحاث الجديدة في موضوعات الميرر االطالع -
 1استطالع  راء الطال  حول الميرر -

 


