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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 قضايا معاصرة يف علم النفس    اسم املقرر:
 1-7176000نفس       رمز املقرر:
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى :التعليمية املؤسسة إسم ه 1441 / 2 / 6  :التوصيف اتريخ

 علم النفس/ .الرتبية     :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .أ
 قضايا معاصرة في علم النفس: ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .1
 1: املعتمدة الساعات عدد. 2 .2
 فسمجيع برامج الدكتوراة يف التخصصات املختلفة لعلم الن: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .3

  (الربامج هذه بكل قائمة إعداد من بدالا  هذا بنّي  برامج، عدة يف عام مقرر وجود حال يف)
 األولالمستوى  :الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .4
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .5
 يوجد (: الوجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .6
س للمؤسسة المقر الرئي-التربية كليةالتعليمية:  للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .7

 التعليمية )العابديه، الزاهر(.
 (:ينطبق ما كل اخرت) املتبع الدراسة منط. 8

 % 111 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .أ
 

   

  :النسبة  اإللكرتوين التعليم .ب
    

  :النسبة  (اإلنرتنت طريق وعن تقليدي) مدمج تعليم .ج
    

  :النسبة  ابملراسلة .د
    

   :النسبة  أخرى .ه
 :تعليقات

 األهداف .ب
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مساعدة الطالب في مسايرة التقدم الحادث في مجال علم النفس والقضايا المعاصرة ؟ الرئيس املقرر هدف ما -1

ا في ظل التغيرات المجتمعية المتالحقة والقضايالتي يقوم بدراستها، وزيادة وعي الطالب بدور علم النفس 

  المعاصرة.

ملعلومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية ااملقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.    يف احملتوىاإلنرتنت، والتغيريات 

تعانة بالمواقع اإللكترونية للمجالت العلمية في التخصص للتعرف على الموضوعات الجديدة التي يتم االس

 دراستها أوال بأول.

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .ج
 :للمقرر عام وصف

يعد هذا المقرر من المقررات المهمة للباحثين في مجال علم النفس بشكل عام وعلم نفس التعلم على وجه 

ا للتقدم المستمر  الخصوص لما يتضمنه من قضايا معاصرة يتناولها علم النفس بالدراسة، وكذلك نظر 

ل ما م النفس بكوالتدفق الهائل في مجال المعرفة في التخصص؛ فإن ثمة ضرورة لرفع وعي طالب عل

هو جديد. كما يسعى هذا المقرر إلى الكشف عن التأثيرات النفسية للتغيرات المجتمعية المتالحقة، وكيفية 

 التعامل معها. 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 

 التدريس 
والقضايا المعاصرة في علم النفس ودوره في ظل التغيرات المجتمعية المتالحقة 

 المجتمع، والعالقة بين علم النفس والجوانب االنسانية والتكنولوجيا

1 0 

 سيكلوجية اتخاذ القرار النفسي والممارسات النفسية في ظل عالم متغير

 اإلدمان على االنترنت وأثاره على الفرد والمجتمع

 الجمود والتصلب في الفكر وأثاره على الفرد والمجتمع

1 0 

دور علم النفس في مواجهة الحروب التكنولوجية المعاصرة واإلرهاب والتطرف 

 الفكري 

1 0 

 الضغوط النفسية الناتجة عن التقدم التكنولوجي وارتفاع القلق الرقمي بين أفراد المجتمع

 االحتراق النفسي وأثره على الفرد واألسرة في عصر القلق 

0 4 
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 ظل وسائل التواصل االجتماعي والتقدم التكنولوجيضوابط التواصل النفسي اآلمن في 

 2وسائل التواصل االجتماعي وانتشارها في وسط الشباب الجامعي بين القبول والرفض

 والحلول(-)األسباب

0 4 

 الذكاء االصطناعي وآثاره النفسية اإليجابية والسلبية على الفرد والمجتمع

 من موضوعات حلقة بحث في التعلم دكتوراه 

0 4 

 أهمية التفكير الناقد في ظل تعدد مصادر المعرفة وسهولة الحصول عليها 

 العالج(-ظاهرة التنمر )األسباب 

0 4 

 القياس النفسي والبحث العلمي في ظل التقدم التكنولوجي الهائل

 المعتقدات المعرفية في ظل تنوع مصادر المعلومات والمعارف

0 4 

 4 0 علم النفس عبر الثقافي في ظل عصر العولمة 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .2
 أو معامل إضافية دروس حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30 - - - - 20 ةالفعلي التدريس ساعات
 1 - - - - 1 املعتمدة الساعات

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 :أسبوعيا   خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .3
 ساعتان
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 تدريسها اتيجياتواسرت  قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات .4
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

 .املناسبة التعلم جماالت يف املطلوب حسب للقياس قابلة تكون حبيث املقرر، تعلم مبخرجات اجلدول مبلء قم: أوال   -
 .املستهدفة التعلم خمرجات ومع معها تتسق و التقييم طرق تناسب اليت التدريس اسرتاتيجيات ضع: اثنيا   -
 تقييمها وطرق املستهدفة رراملق تعلم خمرجات تتسق أن وجيب بدقة، التعلم خمرجات وتقومي قياس على تساعد اليت املناسبة التقييم طرق ضع: اثلثا   -

 جماالت من جمال كل يف تعلم خمرجات مقرر كل يتضمن أن يلزم ال أنه مالحظة مع متكاملة، وتعليم تعلم عملية معاا  لتشكل تدريسها واسرتاتيجيات
 .التعلم

 
 

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 اسرتاتيجيات التللمؤه الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات

 رللمقر  التدريس
 التقومي طرق

 املعرفة 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 

ر المستمرة في العص يحدد أهمية علم النفس في ظل التغيرات 1-1

 الحديث

الحوار 

 والمناقشة

 كتابة مقال

يوضح أسس اتخاذ القرار النفسي في ظل التغيرات المجتمعية  1-2

 المعاصرة

الحوار 

 والمناقشة

 كتابة مقال

على أفراد المجتمعات في ظل التقدم  النفسيةيحدد التأثيرات  1-3

 التكنولوجي الهائل

 تكليف منزلي العرض الفعال

يفسر الحاجة إلى تنمية قدرة أفراد المجتمع على التواصل  1-4

 اآلمن في ظل التطورات التكنولوجية المتالحقة

 تكليف منزلي العرض الفعال

 كتابة مقال العرض الفعال يذكر اآلثار النفسية االيجابية والسلبية للذكاء االصطناعي 1-5

 املعرفية املهارات 1
 الطالب القدرة على أن:بنهاية المقرر يتوقع من  
يقترح المهارات التي يجب إكسابها ألفراد المجتمع لمواجهة  2-1

 التأثيرات السلبية للتكنولوجيا الحيثة 

 نشاط عملي التعلم التعاوني

 نشاط عملي التعلم التعاوني يتعامل بشكل ايجابي مع ذوي القلق الرقمي 2-2

 تكليف منزلي التعلم النشط العلمي القياس النفسي والبحثيستخدم التكنولوجيا الحديثة في  2-3

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
الحوار  يبدي الحساسية للثغرات والمشكالت العلمية في البحث العلمي 3-1

 والمناقشة

 تطبيقات عملية
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يحدد مسؤولياته تجاه أفراد المجتمع في ظل التغيرات  3-2

 المتالحقة

الحوار 

 والمناقشة

 تطبيقات عملية

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 2
يظهر مهارات التواصل اآلمن من خالل وسائل التواصل  4-1

 االجتماعي والتقنية الحديثة

 تطبيقات عملية تطبيقات عملية

لنفسية ايستخدم التقنية الحديثة في الكشف عن االضطرابات  4-2

 في ظل التغيرات المتالحقة

 تطبيقات عملية تطبيقات عملية

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
   ال يوجد  5-1

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .5

 شفهي، تقدمي خطابة، مقال، كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م
 (اخل......مالحظة

 احملدد األسبوع
 لتسليمه

 من نسبته
 التقييم
 النهائي

 %15 9،  4،  0 تكليفات منزلية  1

 %02 8 اختبار نصفي  2

 % 15 12 عرض عملي 3

 %42 15 اختبار نهائي 4

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .د

إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار  ترتيبات
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس. -

 ة التدريس والطالب عبر مواقع التواصل اإلجتماعي واإللكتروني.تكوين مجموعة للتواصل بين عضو هيئ -

يعمل القسم على إنشاء وحدة خاصة باإلرشاد النفسي لتقديم اإلرشادات والتوجيهات واالستشارات النفسية   -

 للطالب 

 يوجد مرشد أكاديمي بالقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكاديمية -
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 التعّلم مصادر .ه
 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1

 (. اإلختالف والتعارف في ضوء علم النفس المعاصر. دار الفكر: بيروت0214عرار، سامر )

 (. علم النفس المعاصر: التيارات والمدارس. دار النجاح الجديدة: الدار البيضاء0210غريب، عبد الكريم )

علم النفس المعاصر. دار المعرفة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع: (. معالم 1999الطويل، عزت عبد العظيم )

 اإلسكندرية

 (. علم النفس المعاصر في ضوء اإلسالم. دار الشروق للنشر والتوزيع: القاهرة. 0227محمد، محمد محمود )

 القاهرة.(. علم النفس المعاصر. دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع : 0222المليجي، حلمي )

Jo Mercier, D. F. & Mitchell, W. H. (0216). The Origins of Contemporary 
Psychology. Wentworth. NY 
 

 

 المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: -في قائمة  –. أدرج 2 

Mitchell, Anita; McConnell, John (0210). "A historical review of Contemporary 

Educational Psychology from 1995 to 0212". Contemporary Educational 

Psychology. 07 (0): 106–147.  
 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج. 3

https://www.journals.elsevier.com/contemporary-educational-psychology 
https://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_Educational_Psychology 

 :املدجمة واألسطواانت الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 املطلوبة املرافق .و
 القاعات خلدا املقاعد عدد)أي  واملختربات الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباين .1

 طالبا   15وجهاز حاسب آلي بما يسع عدد  Data Showقاعة محاضرات مجهزة بجهاز العرض 

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .2
 وجهاز حاسب آلي Data Showجهاز العرض 

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان اذا مثالا : حددها) أخرى مصادر .3
 بالجامعة المكتبة المركزية

https://www.journals.elsevier.com/contemporary-educational-psychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_Educational_Psychology
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 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ز

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .1
 أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة محاور من بينها تقييم طرق التدريس المتبعة تقديم استبانة لتقييم* 

 * مطالبة الطالب بكتابة تقرير يتضمن جميع جوانب القوة والضعف في طرق التدريس المتبعة.
 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .2
 اختبارين أحدهما قبل البدء في تدريس المقرر واالختبار النهائي.المقارنة بين أداء الطالب في * 

* تحليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية تحليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر استراتيجيات التدريس المتبعة في 

 تدريس موضوعات المقرر وترتيبها حسب فعاليتها.

 التخصص الذي يقدم المقرر حول أفضل استراتيجيات التدريس.* الحوار والنقاش بين أعضاء هيئة التدريس قي 
 :التدريس تطوير إجراءات .3

بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس المتبعة واستشارتهم في طرق التدريس المحببة لهم سيتم 

 تطوير التدريس

 مستقلني، دريست هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .4
تم الحكم على ي (:أخرى مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل

 دقة تقدير انجازات الطالب من خالل االتفاق بين التقييم الذاتي وتقييم زمالئه وعضو هيئة التدريس له
 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .5
 من خالل أداء الطالب في االختبار الشامل لمرحلة الدكتوراة  -

 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقرر في كيفية تطويره -

 الموضوعات التي يتضمنها المقرر.متابعة البحوث والكتب والتقارير الحديثة في  -

 متابعة أعداد البحوث يستخدم فيها الطالب المعلومات الواردة في المقرر. -
 

 مرمي محيد اللحيايند/ :الربانمج منسق اسم

  . .ه 1441 / 2 / 6  : . التاريخ  د مرمي محيد أمحد اللحياين... :التوقيع

 
 علم النفس                      إعداد د/ حممد حممود عبدالوهاب قضااي معاصرة يف: توصيف مقرر 
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  الدراسية:توصيف املقررات  2/ 2/ 2

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 : االضطرابات النفسية وتشخيصها  اسم املقرر

 1-7176001 -نفس  رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية ه2220 -1-20اتريخ التوصيف:  

 الرتبية / علم النفس القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 ( نفس0-2026710االضطرابات النفسية وتشخيصها )  :  . اسم املقرر الدراسي ورمزه1 .8
 ساعتان:  . عدد الساعات املعتمدة2 .9

 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3
 بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بهذه البرامج(،  )في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج

 عام لجميع التخصصات مقرر –الدكتوراه  .12

 المستوي )  االول   ( . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .11
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .12
 ال يوجد .13
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .14
 للمؤسسة التعليمية املقر الرئيس -كلية الرتبية، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  املقررفرع أو فروع تقدمي . 7 .15

 )العابديه، الزاهر(.
 مبنى كلية التربية .16

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %50 النسبة:   احملاضرات التقليدية قاعات .و

 

   

 %10 النسبة:   التعليم اإللكرتوين .ز
    

 %10 النسبة:   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ح
    

  النسبة:  ابملراسلة .ط
    

  - النسبة: - تذكر أخرى .ي
 تعليقات:
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 األهداف .ث
 أن: علىفي نهاية هذا المقرر يكون الطالب قادرا 

  والعقلية.مفهوم االضطرابات النفسية  علىيتعرف  

  حجم ظاهرة االضطراب النفسي. علىيتعرف 

  مستويات االضطراب النفسي. علىيتعرف 

  تصنيف حاالت االضطراب النفسي. علىيتعرف 

  النفسية يتعرف علي التصنيفات العالمية لالضطرابات(ICD-12- DSM.) 

  التشخيص لالضطرابات النفسية. ويدرك أهميةيقدر 

  اسباب االضطرابات النفسية والعقلية. علىيتعرف 

 .يقارن بين االضطرابات النفسية والعقلية 

  النظريات النفسية المفسرة لالضطراب النفسي.  علىيتعرف 

 .يستعرض نماذج من االضطرابات النفسية والعقلية 

اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجعاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 معلومات الحديثة.يتم مراجعة مفردات المادة وفقا للتطورات وتوفر المراجع وقواعد ال 

  مثل العمل على االستفادة من المكتبات الرقميةwww.questia.com وغيرها. 

  فيها .االستفادة من المؤتمرات العلمية والمشاركة 

  المنشورة في قواعد المعلومات. الدراسات والبحوثاالستفادة من 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 (.  مجدليل الربان : املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو )مالحظةوصف املقرر الدراسي  .ح
مفهوم االضطرابات النفسية والعقلية. ومستوياته وطرق تشخيصه وتصنيفه وفقا يتناول املقرر للمقرر:وصف عام 

( والعوامل المسببة لها ICD-12-DSM)االمريكية لتصنيف منظمة الصحة العالمية وجمعية الطب النفس 
 والعقلية.والنظريات المفسرة لها ونماذج من االضطرابات النفسية 

 

 اليت ينبغي تناوهلا:املوضوعات  .6
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

  . 0 1 مفهوم االضطرابات النفسية والعقلية 

 .0 1 حجم ظاهرة االضطراب النفسي 

 .0 1 مستويات االضطراب النفسي 

 .0 1 تصنيف حاالت االضطراب النفسي الشائعة 

 (التصنيفات العالمية لالضطرابات النفسيةICD-12- DSM. 0 4 

 .4 0 اسباب االضطرابات النفسية والعقلية 
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 .0 1 الفروق بين االضطرابات النفسية والعقلية 

  .4 0 النظريات النفسية المفسرة لالضطراب النفسي 

 .6 0 نماذج من االضطرابات النفسية والعقلية 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 33 - 3 - - 20 ساعات التدريس الفعلية
 1 - - - - 1 الساعات املعتمدة

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 

 يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا : ( اليتالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .8
  اسبوع( اضافة الى محاضرتين تخصص لالختبارات. 14في   0ساعة ) 08 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .9
 بيّن لكل من مجاالت التعلم المبينة أدناه ما يلي: 

  سريع للمعارف أو المهارات التي يسعى المقرر الدراسي إلى تنميتهاموجز . 

  .توصيف الستراتيجيات التدريس المستخدمة في  المقرر الدراسي بغية تطوير تلك المعارف أو المهارات 

  .الطرق المتبعة لتقويم الطالب في المقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم في هذا المجال الدراسي  

-  
 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
اسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 التدريس للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 
 تشخيص االضطرابات النفسيةيعرف  1-1
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 م
اسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 التدريس للمقرر
 طرق التقومي

رة والنظريات المفس النفسية االضطراباتوتشخيص تصنيف  1-0
 لها واألسباب المؤدية اليها

المحاضرات، الحوار 
والنقاش، البحث 

 العمل. ورشالعلمي، 
 ــــ

المناقشات  
 التقييمية، االختبار

النصفي،ر 
 النهائي.

 املهارات املعرفية 0
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 

المحاضرات ،  االضطرابات النفسية ونماذج متنوعة منها طبيعة يفسر 2-1
المناقشة والحوار ، 
 البحث العلمي.

المناقشات 
التقييمية، 
االختبارات 

 النصفيةو النهائية.
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

وصف لمهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل  3-1
 المسؤولية المطلوب تطويرها:

تمثل المعرفة المقدمة في المقرر اساسا للتدريب على التعامل 
مع اصحاب المشكالت وإقامة عالقة ارشادية تقوم علي 

التعاطف الوجداني و مهارات التعامل مع هذه الفئات التي تعاني 
 من االضطرابات النفسية.

المناقشة  المحاضرات،
والحوار ، البحث 

 العلمي.
 

المناقشات 

التقييمية، 

ختبارات اال

 النصفية النهائية.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 2
يتواصل بفاعلية وبالمستوي المالئم مع المتلقين االكاديميين  4-1

والمهنيين والمجتمع ككل من خالل تقارير رسمية وغير رسمية 
وعروض تقديميه ومن منشورات اكاديمية ومهنية بما في ذلك 
الرسالة العلمية حول قضية مهمة ومحددة في االضطرابات 

 النفسية

التدريب علي اعداد 
وكتابة التقارير العلمية 

عمل عروض –
التدريب  –تقديمية 

علي كتابة المنشورات 
 العلمية

عمل عروض 
تقديمية وكتابة 
 التقارير العلمية

ما ك يقوم بشكل اعتيادي البيانات االحصائية ويستخدمها بكفاءة 4-2
يستخدم كما واسعا من تقنيات المعلومات واالتصاالت المالئمة 

 في بحث القضايا وإيصال النتائج والتوصيات

التدريب علي تبويب 
البيانات االحصائية 

التدريب -وتقييمها 
علي استخدام تقنيات 

المعلومات 
واالتصاالت في تناول 

وبحث القضايا 
 وإيصال النتائج.

تقديم تعليقات 
ومناقشات علي 
 النتائج االحصائية

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد 5-1
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 م
اسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 التدريس للمقرر
 طرق التقومي

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .11
األسبوع  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

احملدد 
 لتسليمه

 نسبته من التقييم النهائي

 %12 اسبوعيا واجبات اسبوعية قصيرة الحضور  1

 %5 اسبوعيا مشاركة داخل الفصل  2

 %5  بحث 3

االسبوع  اختبار نصفي  4
7 

02% 

االسبوع  اختبار نهائي 5
16 

62% 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ذ
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 اسبوعيا.ساعة  10ألعضاء هيئة التدريس بالقسم بمعدل  األكاديميتوجد ساعات مكتبية لإلرشاد -
 لهم.أعضاء هيئة التدريس لتقديم الخدمات االرشادية  علىيتم توزيع الطالب مع بداية الفصل الدراسي -
 للقسم.للطالب من خالل المرشد االكاديمي  األكاديميبالقسم لتقديم الدعم  األكاديميتوجد وحدة لإلرشاد -

 ممصادر التعلّ  .ي
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1

  التشخيص  -االعراض  -( .علم االمراض النفسية والعقلية )االسباب 0229السيد ) الرحمن، محمدعبد–
 العالج(القاهرة :مكتبة زهراء الشرق..

  مركز الطب النفسي مصر الجديدة. القاهرة:(، 5النفس ط) (. امراض0227محمود حمودة ) لرحمن،عبدا 

 ،االنجلو المصرية. القاهرة: مكتبة والسلوكية،والعقلية  االضطرابات النفسية (.0214محمد حسن ) غانم 

 القاهرة : دار طيبة عالجها( –أسبابها – تشخيصها)السلوكية االضطرابات  (.0224محمد ) فايد، حسين ،
 للطباعة والنشر.

  (امراض االطفال النفسية 0221عبد هللا ، محمد قاسم .).المكتبي. دمشق: دار وعالجها 

 ،غريب للطباعة والنشر. وعالجها. القاهرة: دارالسلوكية االضطرابات (. 0222جمعة سيد ) يوسف 

 االمراض النفسية للراشدين مستمد من  (. تشخيص0216أحمد) شلبي، محمدDSM4&DSM5  القاهرة
 المصرية.مكتبة االنجلو 
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  . أدرج المواد المرجعية األساسية0
( . المحكات التشخيصية: الدليل التشخيصي واإلحصائي الخامس لالضطرابات 0217، أحمد مجاور ) عبد الفهيم.

 النفسية الصادر عن الجمعية االمريكية للطب النفسي.الرياض : دار زهراء الشرق.

ض. (. المراجعة العاشرة للتصنيف الدولي لألمرا1999منظمه الصحة العالمية المكتب االقليمي لشرق المتوسط )

تصنيف االضطرابات النفسية والسلوكية: االوصاف السريرية  ) االكلينيكية( والدالئل التشخيصية  ترجمة وحدة 

 الطب انفسي بكلية الطب جامعة عين شمس بإشراف د.احمد عكاشة. القاهرة : المكتبة الطبية القومية .

 العصبية. القاهرة : مكتبة االنجلو المصرية.(.الدليل التشخيصي لالضطرابات النمائية 0216عوده،محمد محمد )

 المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. 3

 http://www.ApA.orgالجمعية األمريكية لعلم النفس .    -

 http://www.bps.org.ukالجمعية البريطانية  لعلم النفس .  - 

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

--www.questia.com 

 مركز اإلرشاد النفسي بجامعة عين شمس.-   

 مركز اإلرشاد النفسي بجامعة حلوان.-  

 مركز اإلرشاد النفسي بجامعة األزهر- 

 مركز االرشاد النفسي بجامعة حلوان .  -

 الجمعية المصرية لعلم النفس.-

 رابطة االخصائيين النفسيين المصرية ) رانم (-
 ، واألسطواانت املدجمة: ، الربجميات مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية. 4

 ال يوجد 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 املرافق املطلوبة .أأ
لقاعات الدراسية ابنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4

 .دارسا على االقل مع توفر االجهزة الالزمة بها والمشار اليها ادناه 02قاعة دراسية تستوعب 
  مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 

 أجهزة كمبيوتر متصل بالسبورة الذكية واإلنترنت .

http://www.am.org/iupsys
http://www.questia.com/
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 بروجكتر ( . –* أجهزة العرض الرأسي ) األوفرهيد 

 * الداتا شو .
 حاسبات شخصية، الحاسبات بالمكتبة للدخول الى قواعد المعلومات.-

  ال يوجد )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .س
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ش

 .االعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة التدريس 

 .االعتماد على المقترحات المباشرة من الطالب 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ص
 .االعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة التدريس 

  ملف االنجازportfolio. 

 االنشطة المصاحبة للمقرر 

 إجراءات تطوير التدريس: .ض
  اساليب التعلم والتعليم.اطالع االستاذ المستمر على احدث 

 .االستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعديل طرق تقديم المقرر 

 .اختبار االستاذ لفاعلية الطرق المختلفة واإلبقاء على الفاعل منها 

عانة الستاإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 

 بأستاذ اخر لتصحيح عينة عشوائية وحساب مدى ارتباط درجاته بدرجات أستاذ المادة.
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط

 اجراء اختبارات تقييمية ألداء المجموعات المتتالية سنويا.

 ات المتتالية سنويا.اجراء اختبارات تقييمية ألداء المجموع

 تطوير مفردات ومحتوى المقرر ليشمل اهم وأحدث نتائج البحوث.
 

         اسم منسق الربانمج:

 د مرمي محيد أمحد اللحياين. التوقيع:

 

 1441-.2-.15 التاريخ                   

 خميمر حممد إبراهيمأ.د هشام إعداد         االضطراابت النفسية وتشخيصها  توصيف مقرر 
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 1نظريات علم النفس االجتماعي املقرر: اسم 

 شخصية (671-057املقرر: )رمز 
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى: التعليمية املؤسسة إسم هـ2220 / 1 /11التوصيف:  اتريخ

 علم نفس/  الرتبية كلية :القسم /لكليةا
 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ج
 شخصية   (620-754)  2نظرايت علم النفس االجتماعي  ورمزه: الدراسي املقرر اسم. 1 .17
   ساعات 3: املعتمدة الساعات عدد. 2 .18
علم النفس )تخصص برنامج الدكتوراه في . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 0 .19

  الشخصية وعلم النفس االجتماعي(.
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه البرامج( .02

 من البرنامج -المستوى الرابع . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .01

 بالماجستير  - 1 نظريات علم النفس االجتماعي. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: 5 .00

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .00

يس للمؤسسة املقر الرئ -كلية الرتبية. موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .04
  )العابديه، الزاهر(. التعليمية

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %72 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .ك

    

 - النسبة: - التعليم اإللكتروني .ل

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .م
 %02 النسبة: √

    

 - النسبة: - بالمراسلة .ن

    

  - النسبة: - أخرى .س
 :تعليقات

 

 األهداف .ح
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 الرئيس؟ املقرر هدف ما  

   ريات بنظ الالزمة الشخصية وعلم النفس االجتماعي بالمعرفةمجال بيهدف المقرر الى تزويد الدارسين
ر النظرية األطعلم النفس االجتماعي بدرجة أكثر عمقا مما قد تم تقديمه بالمستوى األول منه بالماجستير، ك

ين مما يزود الدارس وعالقتها بالنظرية، والمفاهيم العلمية والمتغيرات ، لدراسات علم النفس االجتماعي 
بالمعلومات ومهارات النقد والتحليل لنظريات علم النفس االجتماعي وتطبيقها على اهم نظريات علم 

 النفس االجتماعي المعاصر. 

مراجع اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو الدراسي. وحتسني املقرر لتطوير-تنفيذها  يتم-إبجياز أي خطط  اذكر-2
    كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  يف احملتوىوالتغيريات 

 في والتغيرات شبكة االنترنت أو المعلومات تكنولوجيا على تعتمد التي والمراجع للمواد المتزايد االستخدام 

 الثقافي. عبر االجتماعي النفس وعلم مجال الشخصية في الجديدة العلمية البحوث نتائج على بناء المقرر محتوي

  متابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية متخصصة سواء باللغة اإلنجليزية أو العربية في موضوعات

 المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.

  أسلوب مجموعات التركيز نهاية كل فصل دراسي إلجراء مناقشات معمقة بين أعضاء هيئة التدريس استخدام

 المعنيين بالمقرر والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر إلجراء التعديالت المناسبة.

 ساليب أ الحصول على التغذية الراجعة من قبل الطالب بخصوص المقرر أثناء تدريس المقرر، وذلك باستخدام

 .(CIQ)، ومقياس التحري الناقد LEARN، ونموذج Plus/Deltaالتغذية الراجعة مثل أداة التغذية الراجعة 

  المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء

 هيئة التدريس والطالب.

  التدريس واستخدام متزايد لمصادر شبكة االنترنتاستخدام استراتيجيات جديدة في. 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .خ

يتناول هذا المقرر األطر النظرية لدراسات علم النفس االجتماعي   : للمقرر عام وصف -

كما يستعرض المقرر الدراسات والمفاهيم العلمية والمتغيرات وعالقتها بالنظرية، 
التجريبية واألنثروبولوجي والتحليل النفسي الكالسيكي ودراسات المجال، كما يتناول 
تأثير االتجاه البيولوجي، والجشتطالت، ونظرية التعلم الكالسيكية واإلجرائية ثم 

االت في المج والنظرية في علم النفس االجتماعي المعاصريستعرض الصور الحديثة 
 –ونظريات السلوك بين الجماعات )الهويه االجتماعيه المختلفة كالمجال المعرفي 

ية نظر –ونظرية التبادل االجتماعي.  –ونظريات التعلم االجتماعيتصنيف الذات ( 
نظرية التفاعل  –نظرية المقارنة االجتماعية  –نظرية الدور  –الحكم االجتماعي 

ويستعرض العديد من النظريات النفسية االجتماعية  -يفية. النظرية الوظ –الرمزي 
ة نظريكنظريه التوازن ونظرية العزو والتنافر المعرفي ونظريه تصنيف الذات و

 ونظريه –ونظريه العقل  –الذاتي ونظرية إدارة اإلرهاب  والتحقق تيالتصور الذا

  .كذلك التدريب على نقد هذ النظريات نظريه الهوية االجتماعية –التفاعل النرجسي 

http://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/social-psychology-theories/self-perception-theory/
http://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/social-psychology-theories/self-perception-theory/


 

124 
 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .11
  التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

 0 1 األطر النظرية لدراسات علم النفس االجتماعي  -

 االمبيريقة والمنهج العلمي -

 0 1 اكتشاف الظاهرة النفسية  -

 0 1 علم النفس االجتماعي ومشروع ويلهام فونت التأسيسي -

 0 1 المفاهيم العلمية والمتغيرات وعالقتها بالنظرية -

   2نظريات علم النفس االجتماعي  -

 0 1 علم النفس االجتماعي والمدرسة السلوكية  -

 0 1 )المعرفي(علم النفس االجتماعي والمنحنى الذهني  - -

 0 1 علم النفس االجتماعي المعاصر. فيالنظرية  - -

تصااااااانيف -نظرياات السااااااالوك بين الجمااعاات )نظرية الهوية االجتماعية - -
 الذات(

1 0 

 0 1 نظريات التعلم االجتماعي  - -

 0 1 التبادل االجتماعينظرية  - -

 0 1 الحشود( )سيكولوجيانظرية كوستاف لوبون 

 0 1 نظرية المجال - -

 0 1 نظرية الحكم االجتماعي - -

 0 1 نظرية الدور - -

 0 1 نظريه التوازن - -

 0 1 نظرية المقارنة االجتماعية - -

 3 1 اختبار نصفي  -

 0 1 نظرية التفاعل الرمزي - -

 0 1 نظريه تصنيف الذات -

 0 1 نظرية تقرير المصير -

 0 1  نظرية التصور الذاتي -

 0 1 التحقق الذاتينظرية  -

 0 1 نظرية إدارة اإلرهاب -

 0 1 نظريه العقل   -

 0 1 األخطاءنظرية إدارة  -

 0 1 نظريه الهوية االجتماعية -

 6 0 التدريب على نقد النظريات. -

   اختبار نهائي  -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

http://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/social-psychology-theories/self-perception-theory/
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   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .12
 أو معامل إضافية دروس حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 31 1 ساعة - - 20 ةالفعلي التدريس ساعات
      3 املعتمدة الساعات

 

 ساعة 1  :أسبوعيا   خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .13
 

 .................................................... .................... التحكيم مالحظات جهة
 

 تدريسها اتيجياتواسرت  قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات .14
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

 .املناسبة التعلم جماالت يف املطلوب حسب للقياس قابلة تكون حبيث املقرر، تعلم مبخرجات اجلدول مبلء قم: أوال   -
 .املستهدفة التعلم خمرجات ومع معها تتسق و التقييم طرق تناسب اليت التدريس اسرتاتيجيات ضع: اثنيا   -
 تقييمها وطرق املستهدفة رراملق تعلم خمرجات تتسق أن وجيب بدقة، التعلم خمرجات وتقومي قياس على تساعد اليت املناسبة التقييم طرق ضع: اثلثا   -

 جماالت من جمال كل يف تعلم خمرجات مقرر كل يتضمن أن يلزم ال أنه مالحظة مع متكاملة، وتعليم تعلم عملية معاا  لتشكل تدريسها واسرتاتيجيات
 .التعلم

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 ينالوط اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 ريسالتد اسرتاتيجيات

 للمقرر
 التقومي طرق

 املعرفة 2
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 

النفس يعرف األطر النظرية لدراسات علم  1-1
 االجتماعي.

المحاضرة  -

واإللقاء 

باستخدام جهاز 

عارض 

 البيانات.

 المناقشات الصفية. -

 التقارير والبحوث العلمية. -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 لعروض الصفية. -

 االمبيريقة والمنهج العلمي  يلخص 1-2
 

يشرح علم النفس االجتماعي ومشروع ويلهام  - 1-3
 فونت التأسيسي 
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المفاهيم العلمية والمتغيرات وعالقتها يوضح  - 1-4
 بالنظرية

المناقشة  -

 والحوار 

 خرائط المفاهيم -

التدريس بحل  -

 المشكالت

التدريس ذو  -

المعنى 

باستخدام 

المنظمات 

المتقدمة 

وتنشيط 

المعرفة 

 السابقة.

التدريس  -

الفردي 

بالرجوع إلى 

المكتبة ومواقع 

االنترنت إلثراء 

المعلومات 

حول 

 النظريات.

االختبارات )من نوع  -

االختيار من متعدد 

 والمقالي القصير(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء

النظرية فى علم النفس االجتماعي يلخص  - 1-5
 المعاصر

عرف علم النفس االجتماعي والمدرسة ي - 1-6

 السلوكية 

يعرف علم النفس االجتماعي والمنحنى  - 1-7
 المعرفي(الذهني )

 نظريات علم النفس االجتماعي يشرح - 1-8
  المعاصرة:

نظرية التبادل -)نظريات التعلم االجتماعي
) نظرية كوستاف لوبون  -نظرية -االجتماعي

نظرية الحكم -المجالسيكولوجيا الحشود وإدارتها (
نظرية -نظريه التوازن-نظرية الدور-االجتماعي

 - الرمزينظرية التفاعل -المقارنة االجتماعية
-نظرية تقرير المصير -نظريه تصنيف الذات
نظرية إدارة  -التحقق الذاتي -نظرية التصور الذاتي

 -اإلرهاب نظريه العقل نظرية إدارة األخطاء 
 ( نظريه الهوية االجتماعية

1-7 
 علم النفس االجتماعي  نظريات ينقد-   -

 املعرفية املهارات 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 
0-

1 

العلمية والمتغيرات وعالقتها  ينقد المفاهيم -

 بالنظرية
 العصف الذهني. -

التدريس بحل -

 المشكالت.

الحوار وطرح  -

 األسئلة

 البحث واالستنتاج.

إحدى طرائق التعلم -

القائمة على مركزية 

المتعلم مثل التعلم 

التعاوني، أو التعلم 

النشط، المعتمدة 

 المناقشات الصفية. -

 كتابة التقارير العلمية. -

 الفردية والجماعية.الواجبات  -

تمثل  )بحيثاالختبارات  -

 % 52أسئلة حل المشكالت 

 من مجموع أسئلة االختبارات(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم األنشطة

 ومهام األداء.

0-

0 

 النظرية فى علم النفس االجتماعي المعاصر يحلل -

النفس االجتماعي والمدرسة  يقارن بين علم - 

  السلوكية

0-

0 

  
علم النفس االجتماعي والمنحنى الذهني يقارن بين  -

 المعرفي()

0-

4 

نظريات علم النفس االجتماعي يستخدم تطبيقات 
  بالحياة اليومية:

نظرية التبادل -)نظريات التعلم االجتماعي
)سيكولوجيا كوستاف لوبون  نظرية-االجتماعي

http://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/social-psychology-theories/self-perception-theory/
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نظرية الحكم -المجال نظرية- الحشود وإدارتها
نظرية -نظريه التوازن-نظرية الدور-االجتماعي

 يهنظر-الرمزينظرية التفاعل -المقارنة االجتماعية
 يةنظر-الذاتتصنيف  نظريه-الضمنيةالشخصية 

دارة إ نظرية-الذاتي التحقق-الذاتي-تقرير المصير
 نظريه-اإلرهاب نظريه العقل نظرية إدارة األخطاء 

 (االجتماعيةالهوية 

على تصميم مهام 

األداء وفقا لسياق 

 الحياة.

0-

5 

ا يصمم حقيبة توعوية تثقيفية لقضايا محلية يطبق فيه
 نظريات علم النفس االجتماعي المعاصر  

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 الطالب سيمتق - يتقبل اآلراء من اآلخرين بعيدا عن االنفعال. 3-1

 مجموعات إلي
 والعمل صغيرة
 خالل من معها
 – .العمل ورش

 المناقشات -
 الفردية

 مع والجماعية
 للتأكد الطالب

 تحملهم من
 – .المسؤولية

 بعض تطبيق
 اختبارات
 .الشخصية

 – .طالب لكل فردي تقييم
 التي لألعمال جماعي تقييم

 العمل مجموعات تقدمها

 .العمل ورش في الصغيرة

 يتجاوب مع اآلخرين بفاعلية ووضوح. 3-2
 الواجبات الجماعية. زمالئه فييتعاون مع  3-3

يتحمل المسؤولية األخالقية ويعتمد على الذات فيما يسند  3-4

 علمية.إليه من عروض وبحوث 

يستمع إلى الفكر المخالف دون تشنج ويرد عليه  3-5

 بموضوعية.

يلتزم بالسلوك المسؤول الذي يتوافق مع أخالقيات مهنة  3-6

 التعليم.

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 2
 الحوار الفعاليتواصل مع افراد مجموعته لتفعيل  4-1

 بينهم.
 طرح األسئلة -

العروض الصفية  -

 powerباستخدام 

point  ومقاطع

 الفيديو ذات العالقة.

 الصفية.المناقشات  -

 .المناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية والجماعية.-
التقويم الااااذاتي، وتقويم األقران -

 وتقوم األستاذ باستخدام:
 (Rubric)قااعدة أداء وصااااااافية  -

 لتقويم األنشطة ومهام األداء.
 (Rubric)قااعدة أداء وصااااااافية  -

لاااتاااقاااويااام ماااهااااارات الاااعاااالقااااات 
 الشخصية.

 (Rubric)قااعدة أداء وصااااااافية  -
لتقويم مهارات تحمل المساااؤولية، 

 والعمل ضمن فريق.
مع جميع األنشطة حقيبة إنجاز تج

 والنتاجات وأدوات التقويم

مشروعا بحثيا بمفرده أو بالتعاون مع مجموعته  صيغي 4-2

 ت عبر الثقافات.ألحدى النظريا

 .تقريرا وافيا عنها، ويعرضه في الصف يعد 4-3

ن لتحسي التغذية الراجعة من استاذه وأقرانهويستخدم  4-4

 جودة العمل.
 في نقد بحثا علميا عبر الثقافات وتحليل يشارك أقرانه 4-5

 أحد المشكالت الصفية أو التعليمية

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
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   ال يوجد 5-1
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 

 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .15
 خطابة، ،مقال كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

 (اخل......مالحظة شفهي، تقدمي
 من نسبته لتسليمه احملدد األسبوع

 ائيالنه التقييم
 %15 الرابع فرديعرض  1

 %15 الثامن   جماعي طانش  0

 %02 التاسع ختبار نصفيا 0

 %12 الثالث عشر ) تكليفات منزلية (   4

 %62 الجامعي حسب التقويم اختبار نهائي  5

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 

 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ر
إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار  ترتيبات

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ( ساعات أسبوعياا بواقع ساعتني يومياا.11الساعات املكتبية )-
 لتقدمي اإلرشاد األكادميي للطالب واالستشارات األكادميية والعلمية الشخصية. التواجد ابلقسم-

 
 التعّلم مصادر .بب

 :املطلوبة املقررة الكتب- قائمة يف – أدرج. 1
 والتوزيع للنشر المسيرة دار   عمان، االجتماعي، نفس علم)0218العتوم، عدنان يوسف )  -

 األولى الطبعة   والطباعة،

 . الرياض: مكتبة العبيكان.االجتماعيهـ(. علم النفس 1418فالح العنزى ) -

 1 ط. / اتجاهات نظرية ومجاالت تطبيقيةاالجتماعي النفس علم (0210) صالح مصطفى األزرق، -

  غريب دار والشخصية. تماعياالج النفس علم ( بحوث فيم1996(  عبد هللا، معتز سيد -
 (1990) إبراهيم صفوت عبدالحميد ترجمة ؛ /التجريبي االجتماعي النفس علم سكوبلر . ج ، انسكو أ ت. -

http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/search/C__S%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%8C%20%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%20%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD__Orightresult?lang=ara&suite=def
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%8C+%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2+%D8%B3%D9%8A%D8%AF%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1100030__S%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%20__P4%2C102__Orightresult__U__X6?lang=ara&suite=def
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 اإلنسان والمجتمع مع تطبيقات في علم النفس االجتماعي .(0225)محمد شفيق  -
   :اإلسكندرية، مصر :الناشر المكتب الجامعي الحديث

- Festinger, L. (1957) A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press, 
Stanford. 
 

- Bush, D. & Simmons, R. (1992) Socialization Processes Over the Life Course. In: 
Rosenberg, M. & Turner, R. (Eds.), Social Psychology: Sociological Perspectives. 
Basic Books, New York. 
 

- Festinger, L. (1957) A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford University Press, 
Stanford. 
 

- Gecas, V. & Burke, P. J. (1995) Self and Identity. In: Cook, K. S., Fine, G. A., & House, 
J. S. (Eds.), Sociological Perspectives on Social Psychology. Allyn & Bacon, Boston. 

 
1. Gecas, V. & Burke, P. J. (1995) Self and Identity. In: Cook, K. S., Fine, G. A., & House, 

J. S. (Eds.), Sociological Perspectives on Social Psychology. Allyn & Bacon, Boston. 
-  

 (:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد- قائمة يف – أدرج. 1 
 - .الجامعية المعرفة دار :اإلسكندرية .الشخصية ( قياس0210شحاتة ) ربيع، محمد -

 .الجامعية المعرفة دار :اإلسكندرية .الشخصية ( قياس0210محمد ) الخالق، أحمد عبد -

 :مثل المجال هذا في األجنبية والمجالت الدوريات من ومقاالت موضوعات
- journal of personality 

journal of social psychology- 
journal of cross cultural psychology- 

 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج. 3
 theories-psychology-psychology/social-https://psychology.iresearchnet.com/social/ 

 :املدجمة واألسطواانت الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 2
 حسب املتوفر يف قسم علم النفس.

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 املطلوبة املرافقو.

 القاعات اخلد املقاعد عدد)أي  واملختربات الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 
 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .5

https://psychology.iresearchnet.com/social-psychology/social-psychology-theories/
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 ( طالبات.02قاعة اجتماعات بمقاعد متحركة سعة ) -

 قاعة محاضرات عادية متوافر فيها بروجكتر وحاسب آلي. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .6
 Data Showجهاز عارض البيانات 

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .7

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ظ
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .5

 حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد في المقرر.  -

 تقييم مستوى البحوث العلمية والتقارير. -

  (Rubric)تقويم الطالب باستخدام قاعدة أداء وصفية  -

 نتائج الطالبات على االختبار النهائي. -
 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .7

 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.     -
 من قبل النظراء في التدريس. الستشارة في التدريس -
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.   -
 التقويم الذاتي. -

 :التدريس تطوير إجراءات .1
مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تبادل الزيارات والخبرات تكوين  -   -

بين النظراء )األقران( في التدريس، واالستشارة في التدريس مما يقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس 

 وتطويرها.

 ل وجودته.االلتحاق بدورات/ وورش عمل حول التدريس الفعا - -

 وضع خطة تفصيلية للمقرر وعرضها على الطالب منذ المحاضرة األولى. -    

 يستوعب الطالب أسلوب التعلم المطلوب تطبيقه في المقرر الدراسي. -    

 وجود أساليب حديثة وجديدة وجذابة مثل: التمثيل النفسي المسرحي )السيكو دراما( ولعب الدور والعصف الذهني. -    
 مستقلني، دريست هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .9

دقيق تصحيح ت (:أخرى مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل

. مقارنة أداء الطلبة بمثلهم في أي جامعة أخرى ، وتوحيد هيئة تدريس مستقلينعينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء 
سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس في هذه الجامعة، ومقارنة الدرجات النهائية للطلبة في 

 .الجامعتين
 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .20

 تقييم ذاتي عام للمقرر. -

 تحليل نتائج استبانة األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف. -
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أيضا من خالل تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات التركيز من  -

 بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديثالمتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس 

 من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية.
 

  ............د مرمي محيد أمحد اللحياين ...... :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

..  

 ه1441/ 22/2 التاريخ

 

 د . مريم حميد احمد اللحياني        2نظريات علم النفس االجتماعي توصيف المقرر : 
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 الذهن واالدراك االجتماعياملقرر: اسم 

 (7176007- 3)املقرر: رمز 
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى ...  التعليمية: املؤسسة إسم ه1441/ 22/2  :التوصيف اتريخ

 .... علم النفس ....../ ...الرتبية ...... :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .خ
 (2026714- 0) - الذهن واالدراك االجتماعي: ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .25
 ساعات 3: املعتمدة الساعات عدد. 2 .26
 )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: الدكتوراه. البرنامج 3 .07

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

  المستوى األول بمرحلة الدكتوراه. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .08

 لمقرر )إن وجدت(: ال يوجد. المتطلبات السابقة لهذا ا5 .09

 يوجد  (: ال. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت6 .02

الرئيس  المقر-التربيةكلية  . موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7 .01
  للمؤسسة التعليمية )العابديه، الزاهر(.

 ينطبق(:. نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما 8

 %72 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .ع

    

 - النسبة: - التعليم اإللكتروني .ف

    

 %02 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ص

    

 - النسبة: - بالمراسلة .ق

    

  - النسبة: - أخرى .ر
 :تعليقات

 
 
 



 

114 
 

 األهداف .د
دراسة الذهن االجتماعي ونظريات االدراك االجتماعي وهما  الرئيس؟ما هدف المقرر 

مقابل دراسة االدراك فهم وتفسير السلوك االجتماعي لألفراد. تعني بمفهومان رئيسين 

 االجتماعي وانطباعات الفرد وتفسيراته لسلوك االخرين. 

  بعد االنتهاء من دراسة هذا المقرر يتوقع أن يكون الطالب قادرا على : حيث

 النماذج الذهنية في علم النفس االجتماعي  فهمي -

 يوضح عالقه الذهن االجتماعية بمجاالت بحثية أخرى   -

 يبين أهمية دراسة الذهن االجتماعي والمخطوطات الذهنية  -

 أن يفسر تأثير المخطوطات الذهنية على الترميز الذهني  -

 االدراك االجتماعي  دراسة أهمية يبين -

 لى السلوك والتفاعل االجتماعي يفهم تأثير االنطباع ع  -

 يطبق تفسير السلوك االدراكي للمواقف في إطار دراسته لنظريات االدراك االجتماعي -

 .الحياة مواقف على العزو وتطبيقاتها نظريات يطبق  -

 التي تؤثر على االدراك االجتماعي  العواملفسر ي  -

      اليومية العملية الحياة في التفكير واالدراك لتحيزات والمعلومات المفاهيم يربط -

قنية املعلومات )مثل االستخدام املتزايد لتلتطوير وحتسني  املقرر الدراسي .  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
    كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  يف احملتوىأو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات 

 علمية متخصصة سواء باللغة اإلنجليزية أو العربية في  متابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث

 موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.

  استخدام أسلوب مجموعات التركيز نهاية كل فصل دراسي إلجراء مناقشات معمقة بين أعضاء

إلجراء هيئة التدريس المعنيين بالمقرر والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر 

 التعديالت المناسبة.

  الحصول على التغذية الراجعة من قبل الطالب بخصوص المقرر أثناء تدريس المقرر، وذلك

، LEARN، ونموذج Plus/Deltaباستخدام أساليب التغذية الراجعة مثل أداة التغذية الراجعة 

 .(CIQ)ومقياس التحري الناقد 

  وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر

 من أعضاء هيئة التدريس والطالب.

 استخدام استراتيجيات جديدة في التدريس واستخدام متزايد لمصادر شبكة االنترنت 

 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .د
 وأهمية دراسة الذهن باألخرين،يتناول المقرر دراسة الذهن االجتماعي والتفكير  :وصف عام للمقرر

معالجة وعالقته بالمجاالت األخرى ، والنماذج الذهنية وكيف يتمثل العالم االجتماعي في أذهاننا ، و
 ، وتحيزات التفكير واالستداللالمعلومات االجتماعية واالستدالل االجتماعي والبنى الذهنية االجتماعية

 والعزو الخاصة، العزوية والنظريات العامة العزو ونظرية ،بالحياة اليومية ، والذهن والعاطفة 
 االجتماعي للذهن التطبيقية والمجاالت العزو، في والثقافية الفردية والفروق االجتماعي، والذّهن
وكما يتناول المقرر موضوع االدراك االجتماعي وانطباعات الفرد وتفسيراته لسلوك .العزو ونظرية

 الجتماعي والتي تلعب دورا في فهم وتفسير السلوك االجتماعي لألفراد.نظرية االدراك ا االخرين،

  والنظريات المفسرة لإلدراك االجتماعي:

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .16
 التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

 أوال: مجال الذهن االجتماعي واهميته وموضوعه وحدوده 

 0 1 االجتماعيأهمية دراسة الذهن 

 الذهن االجتماعي وعالقته بمجاالت بحثية أخرى

 0 1 النماذج الذهنية في علم النفس االجتماعي

 0 1 المخطوطات الذهنية 

 0 1 أثر المخطوطات الذهنية على معالجة المعلومات 

 1 االستدالل االجتماعي: التفكير في الحياة اليومية 

 

0 

 تحيزات التفكير واالستدالل في الحياة اليومية  

 0 1 الذهن والعاطفة 

 الذهن االجتماعي واالدراك االجتماعي

 ثانيا: االدراك االجتماعي: انطباعات الفرد وتفسيراته لسلوك االخرين

 0 1 تعريف اإلدراك

 أهمية اإلدراك

 أنواع اإلدراك

 0 1 عناصر اإلدراك

 اإلدراكخطوات 

 مقومات اإلدراك

 0 1 شروط عملية اإلدراك

 العوامل المؤثرة في اإلدراك

 مفهوم اإلدراك االجتماعي

 خصائص اإلدراك االجتماعي
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 0 1 أهمية دراسة االدراك االجتماعي 

 التأثير واالدراك االجتماعي

 االنطباع وتكوينه وأثره على السلوك االجتماعي 

   اختبار نصفي 

 0 1 االجتماعي االدراك في الضمنية الشخصية نظريات

 0 1 النظريات المفسرة لإلدراك االجتماعي:-

 0 1 النظرية البيئية لإلدراك االجتماعي

 0 1 نظريات التعلم.-

 النظريات المعرفية-

 0 1 نظرية الحدس.-

 نظرية االستدالل.-

 0 1 مشكالت االدراك االجتماعي.-

 0 1 أساليب دراسة االدراك االجتماعي.-

 0 1 مشكالت االدراك االجتماعي.-

 0 1 العزو ونظرياته السببية في الحياة اليومية 

 0 1 نظرية العزو العامة  -

 0 1 التحيزات العزوية  -

 النظريات العزوية وتطبيقاتها:  -

 نظرية وايتر وتطبيقاتها  –أ  -

1 0 

 0 1 العزو واالضطرابات العاطفية -ب 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .17
 إضافية دروس حماضرات 

 أو معامل
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 49 - 4 - - 15 ةالفعلي التدريس ساعات
 3 - - - - 3 املعتمدة الساعات

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 ساعات 3 :أسبوعيا   خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .18
 

 

 تدريسها اتيجياتواسرت  قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات .19
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت أوال   -

 التعلم المناسبة.
-  ً  م المستهدفة.مخرجات التعل: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع ثانيا

-  ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق ثالثا
مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم 

 .التعلم مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر
 

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 طاراإل جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات
 للمؤهالت الوطين

 سالتدري اسرتاتيجيات
 للمقرر

 التقومي طرق

 املعرفة 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 

الذهن واالدراك مفهوم يقعرف  1-1

 االجتماعي

المحاضرة  -

واإللقاء باستخدام 

جهاز عارض 

 البيانات.

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

التدريس بحل  -

 المشكالت

التدريس ذو  -

المعنى باستخدام 

المنظمات 

المتقدمة وتنشيط 

 المعرفة السابقة.

التدريس الفردي  -

بالرجوع إلى 

 ناقشات الصفية.الم -

 التقارير والبحوث العلمية. -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 لعروض الصفية. -

االختبارات )من نوع  -

االختيار من متعدد 

 والمقالي القصير(.

 (Rubric)قاعدة أداء وصفية 

 لتقويم األنشطة ومهام األداء.

النماذج الذهنية في علم النفس يصف  1-2

  االجتماعي
على ثرها أتحدد المخطوطات الذهنية  1-3

 معالجة المعلومات
في قضايا  االستدالل االجتماعييعرف  1-4

 الحياة اليومية

تحيزات التفكير واالستدالل في الحياة يحدد  1-5

 اليومية

يستعرض الفرق بين الذهن االجتماعي  1-6

 واالدراك االجتماعي

يلخص االدراك وأهميته أنواعه وعناصره  1-7

 وخطواته  
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المكتبة ومواقع  يحدد العوامل المؤثرة في االدراك  1-8

االنترنت إلثراء 

المعلومات حول 

 النظريات.

يربط بين االنطباع وأثره على السلوك  1-9

 االجتماعي 

يفسر عالقة الذهن االجتماعي واالدراك  1-11

 االجتماعي

 املعرفية املهارات 1
 على أن:بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة  
يبتكر حلوال لمشكالت تحيزات التفكير  2-1

 اليومية  الحياةواالستدالل في 
 العصف الذهني. -

التدريس بحل -

 المشكالت.

الحوار وطرح  -

 األسئلة

 البحث واالستنتاج.

إحدى طرائق التعلم -

القائمة على مركزية 

المتعلم مثل التعلم 

التعاوني، أو التعلم 

النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء 

 وفقا لسياق الحياة.

 المناقشات الصفية. -

 العلمية.لتقارير كتابة ا -

 الواجبات الفردية والجماعية. -

االختبارات ) بحيث تمثل  -

 % 52أسئلة حل المشكالت 

 من مجموع أسئلة االختبارات(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم األنشطة

 ومهام األداء

تفسير إدراك االفراد للمواقف في يطبق  2-2

 إطار دراسته لنظريات االدراك االجتماعي

يقترح حلوال لعمليات العزو في عالقتها  2-3

 باالدراك االجتماعي 

البحوث العلمية والتقارير وفق نظام  يكتب 2-4

APA 

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
بعيدا عن من اآلخرين اآلراء  قبلتي 3-1

 االنفعال.
 لمناقشة والحوارا -

تنفيذ واجبات فردية  -

تتطلب االعتماد على 

االنترنت والرجوع 

 إلى المكتبة.

لعب  -

 األدوارالمناظرة

تنفيذ مشاريع بحث  -

 جماعية

 المناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية والجماعية.-

قران األالتقويم الااذاتي، وتقويم -
 وتقوم األستاذ باستخدام:

قاااااعاااادة أداء وصاااااااااافاااايااااة  -
(Rubric)  لتقويم األنشاااااطة

 ومهام األداء.
قاااااعاااادة أداء وصاااااااااافاااايااااة  -

(Rubric)  لتقويم مهااااارات
 العالقات الشخصية.

 مع اآلخرين بفاعلية ووضوح. جاوبتي 3-2

 الواجبات الجماعية. زمالئه فيتعاون مع ي 3-3

 علىيعتمد تحمل المسؤولية األخالقية وي 3-4

من عروض وبحوث  إليهالذات فيما يسند 

 علمية.

 يردودون تشنج إلى الفكر المخالف يستمع  3-5

 عليه بموضوعية.
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لسلوك المسؤول الذي يتوافق مع يلتزم با 3-6

 أخالقيات مهنة التعليم.
قاااااعاااادة أداء وصاااااااااافاااايااااة  - دراسة الحالة -

(Rubric) مهااااارات  لتقويم
تحمال المساااااااؤولياة، والعماال 

 ضمن فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميع 

ت وأدوات األنشطة والنتاجا

 التقويم

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 2
وار الحيتواصل مع افراد مجموعته لتفعيل  4-1

 بينهم. الفعال

 طرح األسئلة -

العروض الصفية  -

 powerباستخدام 

point  ومقاطع الفيديو

 ذات العالقة.

 الصفية.المناقشات  -

 .المناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية والجماعية.-
التقويم الااذاتي، وتقويم األقران -

 وتقوم األستاذ باستخدام:
 (Rubric)قاعدة أداء وصاافية  -

 لتقويم األنشطة ومهام األداء.
 (Rubric)قاعدة أداء وصاافية  -

لااتااقااوياام مااهااااارات الااعااالقااااات 
 الشخصية.

 (Rubric)قاعدة أداء وصاافية  -
لاااتاااقاااويااام ماااهااااارات تاااحاااماااال 
المساااااااؤولية، والعمل ضااااااامن 

 فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميع 

األنشطة والنتاجات وأدوات 

 التقويم

مشروعا بحثيا بمفرده أو بالتعاون مع  صيغي 4-2

 الموضوعات بالماده.مجموعته ألحدى 

تقريرا وافيا عنها، ويعرضه في  ويعد 4-3

 .الصف

 التغذية الراجعة من استاذه وأقرانهويستخدم  4-4

 لتحسين جودة العمل.
فرده أو بميستخدم فيه مشروعا بحثيا يصيغ  4-5

بالتعاون مع مجموعته لتحليل أحد 

 المشكالت الصفية أو التعليمية

 هوأقرانالتغذية الراجعة من استاذه يستخدم  4-6

 .لتحسين جودة العمل

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
   اليوجد          5-1

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .21

 فهي،ش تقدمي خطابة، مقال، كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م
 (اخل......مالحظة

 احملدد األسبوع
 لتسليمه

 مالتقيي من نسبته
 النهائي

 %12 طوال الفصل  الحوار والمناقشة وااللتزام بأخالقيات الطالب/ المعلم 1

 % 12 طوال الفصل الواجبات البيتية/ التطبيقية 2
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 %02 10-5 عرض إحدى نظريات التعلم باستخدام تقنية االتصاالت أو المعلومات 3

 %02 6 من متعدد ومقالي قصير( )اختياراالختبار النصفي  4

 %42 15 من متعدد ومقالي قصير( )اختياراالختبار النهائي  5

 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ز
إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر  ترتيبات

 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
الطالب والتفاعل مع طلباتهم وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء  -

 واستفساراتهم وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.
تكوين مجموعة واتساب لكل مقرر يضاف لها جميع الطالب في المقرر مع عضو هيئة التدريس  -

 للنقاشات وتقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.
الخاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقديم االرشاد تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال 

 األكاديمي.

 
 التعّلم مصادر .تت

 :املطلوبة املقررة الكتب- قائمة يف – أدرج .2
 ( علم النفس االجتماعي ، مطابع التقنيه لالوفست  0227العنزي ، فالح محروت )  -

، ترجماة عباد اللطيف خليفاة وجمعة يوساااااااف، الكويت: علم النفس البيئى(. 1998فرانسااااااايس أنادرو)-
 مطبوعات جامعة الكويت 

إلدراك االجتماعي ؛ كيف تفهم نفسك وتفهم  ( 0224)  عبدالرحمن ، سعد ، زهران ، سماح خالد  -
 ، دار الفكر العربي . االخر من أجل عالقات إنسانية أفضل

nd 0London,  Social perception and attribution, )0228Brian Parkinson, (
ed, Thousand Oaks, CA 

الشارقة : مكتبة الجامعة ، عّمان :  ( علم النفس االجتماعي ، دار  2111العتوم ، عدنان يوسف ) -
 إثراء للنشر والتوزيع

- Leslie Zebrowitz McArthur,  Reuben M. Baron(1980) Toward an 
Ecological Theory of Social Perception Psychological Review 1980, 
Vol. 92, No. 00015-008  

 . 1970،القاهرة،  4أحمد زكي صالح، علم النفس التربوي، مكتبة النهضة ط،  -
 المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:المواد  -في قائمة  –. أدرج 0 

Social Perception and Attribution Brian Parkinson1-  

tonesocialpsychology/chttp://www.blackwellpublishing.com/content/hews

hapters/cpt0.pdf 

0- Julie Grèzes, Beatrice de Gelder (0229 ) social perception: 
Understanding other people's intentions and emotions through their 
actions Chapter (PDF Available) 

http://altibrah.ae/publisher/864
http://altibrah.ae/publisher/864
http://altibrah.ae/publisher/864
http://www.blackwellpublishing.com/content/hewstonesocialpsychology/chapters/cpt3.pdf
http://www.blackwellpublishing.com/content/hewstonesocialpsychology/chapters/cpt3.pdf
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  file:///C:/Users/My02%Hp/Downloads/Grezes0227_chapter.pdf 
https://www.researchgate.net/publication/007109986_Social_perception_
Understanding_other_people's_intentions_and_emotions_through_their_
actions 

0- 
https://books.google.com.sa/books?id=CwfWDAAAQBAJ&pg=PA55&lpg
=PA55&dq=Social+Perception+and+Attribution+Brian+Parkinson&sourc
e=bl&ots=reITiTN-9x&sig=gQOz8A9dWcnHbD0F-DxZuhU-
27I&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwj00-
ycxrfeAhUQYxoKHdRPAsUQ6AEwAnoECAcQAQ#v=onepage&q=Social
02%Perception02%and02%Attribution02%Brian02%Parkinson&f=false 

 أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: .0

Social Perception 

https://media.lanecc.edu/users/kime/Psy020Ch10B.pdf 

 life history theory of social perception: Stereotyping at the intersections 
of age, sex, ecology (and race) 

 -of-theory-history-life-https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/a

in-the-at-stereotyping-perception-social 

-with-perception-social-of-https://psychologenie.com/explanation

examples 

  مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. أدرج أي 4

 التعلم والتعليمالبرامج التعليمية في مجال 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 املطلوبة املرافق .ثث
 داخل ملقاعدا عدد)أي  واملختربات الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية القاعات
 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .8

 ( طالبات.02قاعة اجتماعات بمقاعد متحركة سعة )
 فيها بروجكتر وحاسب آلي.قاعة محاضرات عادية متوافر 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .9
 Data Showجهاز عارض البيانات 

مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق  .12
 ال يوجد قائمة بها(:

file:///C:/Users/My%20Hp/Downloads/Grezes2007_chapter.pdf
https://www.researchgate.net/publication/237139986_Social_perception_Understanding_other_people's_intentions_and_emotions_through_their_actions
https://www.researchgate.net/publication/237139986_Social_perception_Understanding_other_people's_intentions_and_emotions_through_their_actions
https://www.researchgate.net/publication/237139986_Social_perception_Understanding_other_people's_intentions_and_emotions_through_their_actions
https://books.google.com.sa/books?id=CwfWDAAAQBAJ&pg=PA55&lpg=PA55&dq=Social+Perception+and+Attribution+Brian+Parkinson&source=bl&ots=reITiTN-9x&sig=gQOz8A9dWcnHbD2F-DxZuhU-07I&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj22-ycxrfeAhUQYxoKHdRPAsUQ6AEwAnoECAcQAQ#v=onepage&q=Social%20Perception%20and%20Attribution%20Brian%20Parkinson&f=false
https://books.google.com.sa/books?id=CwfWDAAAQBAJ&pg=PA55&lpg=PA55&dq=Social+Perception+and+Attribution+Brian+Parkinson&source=bl&ots=reITiTN-9x&sig=gQOz8A9dWcnHbD2F-DxZuhU-07I&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj22-ycxrfeAhUQYxoKHdRPAsUQ6AEwAnoECAcQAQ#v=onepage&q=Social%20Perception%20and%20Attribution%20Brian%20Parkinson&f=false
https://books.google.com.sa/books?id=CwfWDAAAQBAJ&pg=PA55&lpg=PA55&dq=Social+Perception+and+Attribution+Brian+Parkinson&source=bl&ots=reITiTN-9x&sig=gQOz8A9dWcnHbD2F-DxZuhU-07I&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj22-ycxrfeAhUQYxoKHdRPAsUQ6AEwAnoECAcQAQ#v=onepage&q=Social%20Perception%20and%20Attribution%20Brian%20Parkinson&f=false
https://books.google.com.sa/books?id=CwfWDAAAQBAJ&pg=PA55&lpg=PA55&dq=Social+Perception+and+Attribution+Brian+Parkinson&source=bl&ots=reITiTN-9x&sig=gQOz8A9dWcnHbD2F-DxZuhU-07I&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj22-ycxrfeAhUQYxoKHdRPAsUQ6AEwAnoECAcQAQ#v=onepage&q=Social%20Perception%20and%20Attribution%20Brian%20Parkinson&f=false
https://books.google.com.sa/books?id=CwfWDAAAQBAJ&pg=PA55&lpg=PA55&dq=Social+Perception+and+Attribution+Brian+Parkinson&source=bl&ots=reITiTN-9x&sig=gQOz8A9dWcnHbD2F-DxZuhU-07I&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj22-ycxrfeAhUQYxoKHdRPAsUQ6AEwAnoECAcQAQ#v=onepage&q=Social%20Perception%20and%20Attribution%20Brian%20Parkinson&f=false
https://books.google.com.sa/books?id=CwfWDAAAQBAJ&pg=PA55&lpg=PA55&dq=Social+Perception+and+Attribution+Brian+Parkinson&source=bl&ots=reITiTN-9x&sig=gQOz8A9dWcnHbD2F-DxZuhU-07I&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwj22-ycxrfeAhUQYxoKHdRPAsUQ6AEwAnoECAcQAQ#v=onepage&q=Social%20Perception%20and%20Attribution%20Brian%20Parkinson&f=false
https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/a-life-history-theory-of-social-perception-stereotyping-at-the-in
https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/a-life-history-theory-of-social-perception-stereotyping-at-the-in
https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/a-life-history-theory-of-social-perception-stereotyping-at-the-in
https://psychologenie.com/explanation-of-social-perception-with-examples
https://psychologenie.com/explanation-of-social-perception-with-examples
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 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ع
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .22

 حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد في المقرر. -

 مستوى البحوث العلمية والتقارير.تقييم  -

  (Rubric)قاعدة أداء وصفية  باستخدامالطالب تقويم  -

 االختبار النهائي.نتائج الطالبات على  -

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .21
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.  -
 من قبل النظراء في التدريس. الستشارة في التدريس -
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.   -

 .الذاتيلتقويم ا -

 :التدريس تطوير إجراءات .23
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تبادل الزيارات  -

 قدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءاتمما يوالخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس، واالستشارة في التدريس 

 التدريس وتطويرها.

 ق بدورات/ وورش عمل حول التدريس الفعال وجودته.االلتحا -

 تدريس هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .22
 (:أخرى مؤسسة نم تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل مستقلني،

 . مقارنة أداء الطلبة بمثلهم في أيتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين

جامعة أخرى ، وتوحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس في هذه الجامعة، ومقارنة 

 .الدرجات النهائية للطلبة في الجامعتين

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية اجعةللمر  التخطيط إجراءات ِصف .20
 عام للمقرر.ذاتي تقييم  -
 تحليل نتائج استبانة األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف. -

أيضا من خالل تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات التركيز من  -

المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير 

 والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية

 

 د. مرمي محيد امحد اللحياين. :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

 . 

 ه1441/ 2/.22 التاريخ

 د . مريم حميد احمد اللحياني        الذهن واالدراك االجتماعي توصيف المقرر : 
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 ديناميات اجلماعة والقيادة اسم املقرر:

 1-7176005شخصية  رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  جامعة أم القرى التعليمية:إسم املؤسسة  هـ 1441-.2-22  اتريخ التوصيف:

 النفس  علم-الرتبية  القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ
 1-0105720  -. اسم المقرر الدراسي ورمزه: ديناميات الجماعة والقيادة 1 .00

 0. عدد الساعات المعتمدة: 0 .00

النفس االجتماعي والشخصية )تخصص  الدراسي: علم. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر 0 .04
 الدكتوراه(

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

  المستوى األولالدراسي: . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر 4 .05

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد 5 .06

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .07

املقر الرئيس  -كلية الرتبية. فرع أو فروع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .08
 )العابديه، الزاهر(. للمؤسسة التعليمية

 نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:. 8

 %72 النسبة: - قاعات المحاضرات التقليدية .ش

    

 - النسبة: - التعليم اإللكتروني .ت

    

 %02 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ث

    

 - النسبة: - بالمراسلة .خ

    

   النسبة:  أخرى تذكر .ذ
 تعليقات:

 األهداف .ر
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  املقرر الرئيس؟ما هدف 

 االتصال، القيادة،، ونظرياتها، وديناميتاها الجماعةيهدف هذا المقرر الى تزويد الدارس بالمعلومات حول مفهوم 
والتجاذب والصراع. وطرق البحث في هذا المجال وتطبيقات ذلك في المجال العيادي والتربوي  المجاراة، التماسك

 والصناعي

 المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلوماتلتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 ة للتعلم الذاتي من قبل الطالب.إدراج المادة التعليمية على الموقع االلكتروني للجامعة وإتاحة الفرص 

 .التحديث المستمر لموضوعات المقرر بما يتوافق مع التطور التقني والعلمي 

  والمكتبة االلكترونية في تحسين المقرر  الرقمية،قواعد المعلومات  المتخصص،توظيف مواقع االنترنت
 الدراسي.

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ذ
وصف عام للمقرر: تمكين الطالب من اإللمام بمفهوم الجماعة وعملياتها وسلوك الفرد في سياق الجماعة والتعرف 

ية االجتماعية وطرق البحث في هذا المجال، على عدد من النظريات التي تساعد على تفسير عدد من الظواهر النفس
  وتطبيقات ذلك في المجال التربوي والعيادي والصناعي

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

التعريف بمجال االهتمام في دراسة ديناميات الجماعة وطرق البحث في هذا 

 المجال

1 0 

 0 1 الجماعة: المفهوم والخصائص واألنماط وبعض نظريات ديناميات الجماعة 

 –أداء الجماعة  –بناء الجماعة  – التطبيع الجماعي –تشكل الجماعات 

 العوامل المؤدية لتكوين الجماعات

0 4 

 4 0 القرار واتخاذ-إدارة الصراع  –الصراع: المراحل ولخصائص واألسباب 

 القوة والنفوذ: المصادر والتكتيكات

 أداء الجماعة: التسهيل والتوازن االجتماعي 

0 4 

 وتوزيع االدوار داخل الجماعة.انتاجية الجماعة واالتصال والتوازن 
 

1 0 

 4 0 األتباع والقادة  –القيادة: الخصائص واألنماط والتأثيرات 

 0 1 القيادة والسلطة والمجاراة واالنحراف والضبط االجتماعي.

 4 0 االمتثال والمسايرة والطاعة والخروج على الجماعة 
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 0 1  –الذاكرة الجماعية  –االستقطاب  –تأثيرات الجماعة: التفكير الجماعي 

ذات تصنيف ال–الهوية االجتماعية  –العالقات بين الجماعات: الصور النمطية 

 التعصب والتمييز والتحيز -

1 0 

مجال العالج والتربية واالدارة والمؤساااساااات  فيتطبيقات ديناميات الجماعة -
 االجتماعية والسياسية.

0 0 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 اختبار 2 - - - 15 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 وعيا.ساعتان أسب أسبوعيا :( اليت يقوم هبا الطالب خالل الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .23
  

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 

 امع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسه خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها .24
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اثنيا   -
ا واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاا ه: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. عملية تعلم وتعليم متكاملة،
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 2
 الطالب أنبنهاية المقرر يتوقع من  

المحاضرة  -   تعرف على خصائص الجماعة وأنماطها  1-1

واإللقاء باستخدام 

جهاز عارض 

 البيانات.

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

التدريس بحل  -

 المشكالت

التدريس ذو  -

المعنى باستخدام 

المنظمات 

المتقدمة وتنشيط 

 المعرفة السابقة.

التدريس الفردي  -

بالرجوع إلى 

ومواقع المكتبة 

االنترنت إلثراء 

المعلومات حول 

 النظريات.

 المناقشات الصفية. -

التقارير والبحوث  -

 العلمية.

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 لعروض الصفية. -

االختبارات )من نوع  -

االختيار من متعدد 

 والمقالي القصير(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء.

 يفسر نظريات ديناميات الجماعة  1-2

 يحدد خصائص ومراحل وأسباب الصراع 1-3

مراحل تشكل الجماعات والتطبيع  يبين 1-4
 االجتماعي 

1-5 
انتاجية الجماعة واالتصال والتوازن يفسر 

 وتوزيع االدوار داخل الجماعة.
 

 املهارات املعرفية 1
 القدرة على أن:بنهاية المقرر يتوقع من الطالب  

الطالب كيفية تشكل الجماعات والقيادة  يقرر 2-1
 وخصائصها واألتباع

 العصف الذهني. -

التدريس بحل  -

 المشكالت.

الحوار وطرح  -

 األسئلة

 المناقشات الصفية. -

 العلمية.لتقارير كتابة ا -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 مراحل الصراع وخصائصه وأسبابه يصوغ 2-2

االمتثال والمسايرة والطاعة يضرب أمثلة على  2-3
 والخروج على الجماعة

 تأثيرات الجماعةيقيم  2-4
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

الصور النمطية )العالقات بين الجماعات: يحلل  2-5
التعصب والتمييز  –الهوية االجتماعية  –

 (والتحيز

 البحث واالستنتاج.

إحدى طرائق التعلم  -
القائمة على مركزية 
المتعلم مثل التعلم 
التعاوني، أو التعلم 

النشط، المعتمدة على 
تصميم مهام األداء 
 وفقا لسياق الحياة

االختبارات ) بحيث تمثل  -

 % 52أسئلة حل المشكالت 

من مجموع أسئلة 

 االختبارات(.
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم األنشطة

 ومهام األداء
 

مجال العالج  فيديناميات الجماعة يطبق  2-6
والتربية واالدارة والمؤسسات االجتماعية 

 والسياسية.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 لمناقشة والحوارا - بعيدا عن االنفعال.من اآلخرين اآلراء  قبلتي 3-1

تنفيذ واجبات فردية  -

تتطلب االعتماد على 

االنترنت والرجوع 

 إلى المكتبة.

األدوار لعب  -

 المناظرة

 هيتنفيذ مشاريع بحث -

 جماعية

 دراسة الحالة -

 المناقشات الصفية -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.

الااتااقااوياام الااااذاتااي، وتااقااوياام -
األقااران وتااقااوم األسااااااااتاااااذ 

 باستخدام:
قاااااعاااادة أداء وصاااااااافاايااااة  -

(Rubric)  لاااااتاااااقاااااويااااام
 األنشطة ومهام األداء.

قاااااعاااادة أداء وصاااااااافاايااااة  -
(Rubric)  لتقويم مهارات

 العالقات الشخصية.
قاااااعاااادة أداء وصاااااااافاايااااة  -

(Rubric) مهارات  لتقويم
تحمل المساااااؤولية، والعمل 

 ضمن فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميع 

األنشطة والنتاجات وأدوات 
 التقويم

 مع اآلخرين بفاعلية ووضوح. جاوبتي 3-2

 الواجبات الجماعية. زمالئه فيتعاون مع ي 3-3

ما على الذات فييعتمد تحمل المسؤولية األخالقية وي 3-4
 علمية.من عروض وبحوث  إليهيسند 

ه علي يردودون تشنج إلى الفكر المخالف يستمع  3-5
 بموضوعية.

لسلوك المسؤول الذي يتوافق مع أخالقيات يلتزم با 3-6
 مهنة التعليم.

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  2
يتواصل مع افراد مجموعته لتفعيل الحوار  4-1

 الفعال بينهم.
 طرح األسئلة -

العروض الصفية  -

 powerباستخدام 

 .المناقشات الصفية -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.
يصيغ مشروعا بحثيا بمفرده أو بالتعاون مع  4-0

 مجموعته ألحدى الموضوعات بالماده.
 ويعد تقريرا وافيا عنها، ويعرضه في الصف. 4-0
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

ويستخدم التغذية الراجعة من استاذه وأقرانه  4-4
 لتحسين جودة العمل.

point  ومقاطع الفيديو

 ذات العالقة.

 الصفية.المناقشات  -

الااتااقااوياام الااااذاتااي، وتااقااوياام -
وتااقااوم األسااااااااتاااااذ األقااران 
 باستخدام:

قاااااعاااادة أداء وصاااااااافاايااااة  -
(Rubric)  لاااااتاااااقاااااويااااام

 األنشطة ومهام األداء.
قاااااعاااادة أداء وصاااااااافاايااااة  -

(Rubric)  لتقويم مهارات
 العالقات الشخصية.

قاااااعاااادة أداء وصاااااااافاايااااة  -
(Rubric)  لتقويم مهارات

تحمل المساااااؤولية، والعمل 
 ضمن فريق.

حقيبة إنجاز تجمع جميع 
 األنشطة والنتاجات وأدوات

 التقويم

يصيغ مشروعا بحثيا يستخدم فيه بمفرده أو  4-5
مع مجموعته لتحليل أحد المشكالت  بالتعاون

 الصفية أو التعليمية
يستخدم التغذية الراجعة من استاذه وأقرانه  4-6

 لتحسين جودة العمل.

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 0
 ال يوجد ال يوجد ال يوجد  5-1
5-2    
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25
األسبوع احملدد  حظة......اخل(شفهي، مالمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %12 6 مشروع جماعي  1

 %02 12 بحث فردي  2

 %02 9 االختبار النصفي  3

 %12 14-0 حوارات ونقاشات  4

 %42 16 االختبار النهائي  5
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد. 

 مصادر التعّلم .جج
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1

 الفكر، عمان،دار  ،1ط الجماعة،( ديناميات 0216)نجيبمفيد  حواشين، محمد،فيصل  الزراد،فورسث دونلسون، ترجمة  -

 األردن

م( ديناميات الجماعة رؤى تحليلية وتدريبات عملية، 0217أبو النور، محمد عبد التواب وخطاطبة، يحي مبارك ) -

 الرياض: دار الزهراء 

 م( ديناميات الجماعة والتفاعل الصفي. إربد: دار الكندي للنشر والتوزيع 0221منسي، حسن ) -

اميات الجماعة دراسة سلوك الجماعات الصغيرة، القاهرة: دار م( دين0210حنورة، مصري وحسين، محيي الدين حسين ) -

 المعارف 

م(. سيكولوجية الجماعات والقيادة. القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب.1989لويس مليكة ) -  

(. ديناميات الجماعة. ترجمة مصري حنورة ومحى الدين حسين. القاهرة: دار المعارف.1996مارفن شو ) -  

أن  عترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق
 يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

مع طلباتهم واستفساراتهم وتقديم  وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل -
 اإلرشاد األكاديمي لهم.

تكوين مجموعة واتساب لكل مقرر يضاف لها جميع الطالب في المقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات وتقديم اإلرشاد  -
 األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.

 التدريس للتواصل وتقديم االرشاد األكاديمي.تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة 
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 أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:. 0 

https://www.apa.org/pubs/journals/gdn/ 

https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jgd 

https://www.apa.org/pubs/journals/gdn/sample.aspx 
 

/CCB/Group_Dynamics/CCB_GroupDynamicsGuhttps://www.tcii.gov.nl.ca/regionaldev
ide.pdf 

( ديناميات الجماعة ،  1402البدوي ، السيد ) 

http://www.m5zn.com/newuploads/0210/12/09/pdf/m5zn_be6a956ba6b2298.pdf 

 اد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. المو0

Dynamics.html-Int/Group-https://www.referenceforbusiness.com/management/Gr 

-stages-characteristics-its-dynamics-http://www.yourarticlelibrary.com/management/group

gement/mana-details-other-and-types5060 

quiz.html-theory-definition-dynamics-group-are-https://study.com/academy/lesson/what 

 واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، . 4
 .البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 املرافق املطلوبة .و
متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل القاعات بيّن 

  الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .11
 تسع عدد الطالب متوفر فيها جميع المرافق.قاعة دراسية 

 طالبا. 02قاعة محاضرات تتسع ل 

 قاعة محاضرات عادية متوافر فيها بروجكتر وحاسب آلي.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .10
 طابعة –باالنترنت نقطة اتصال  –شاشة عرض  –جهاز كمبيوتر محمول  –جهاز عرض البيانات 

 Data Showجهاز عارض البيانات 

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .10
 سبورة الكترونية –فأرة ال سلكية 

https://www.apa.org/pubs/journals/gdn/
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jgd
https://www.apa.org/pubs/journals/gdn/sample.aspx
https://www.tcii.gov.nl.ca/regionaldev/CCB/Group_Dynamics/CCB_GroupDynamicsGuide.pdf
https://www.tcii.gov.nl.ca/regionaldev/CCB/Group_Dynamics/CCB_GroupDynamicsGuide.pdf
http://www.m5zn.com/newuploads/2012/10/29/pdf/m5zn_be6a956ba6b0098.pdf
https://www.referenceforbusiness.com/management/Gr-Int/Group-Dynamics.html
http://www.yourarticlelibrary.com/management/group-dynamics-its-characteristics-stages-types-and-other-details-management/5363
http://www.yourarticlelibrary.com/management/group-dynamics-its-characteristics-stages-types-and-other-details-management/5363
https://study.com/academy/lesson/what-are-group-dynamics-definition-theory-quiz.html
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره غ.
 الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية 

 .استمارة تقويم عضو هيئة التدريس 

 .استطالع رأي الطالب حول المقرر 

 .االختبارات 

 .المالحظة 

 .حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد في المقرر 

  تقويم الطالب باستخدام قاعدة أداء وصفية(Rubric). 

 .نتائج الطالبات على االختبار النهائي 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

  .تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس 

 .الستشارة في التدريس من قبل النظراء في التدريس 

   .تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس 

 .التقويم الذاتي 

  القسم لعضو هيئة التدريس.تقويم رئيس 

 .المقارنة بين أداء الطالب في اختبارين أحدهما قبل البدء في تدريس المقرر واالختبار النهائي 

  تحليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية تحليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر استراتيجيات التدريس
 اليتها.المتبعة في تدريس موضوعات المقرر وترتيبها حسب فع

  الحوار والنقاش بين أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم المقرر حول أفضل استراتيجيات *
 التدريس.

 إجراءات تطوير التدريس:
 .حضور الدورات وورش العمل في نفس المجال 

 .المناقشة مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون نفس المقرر وتبادل الخبرات مع بعض 
 لتغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس المتبعة واستشارتهم في طرق التدريس المحببة بناء على ا

 لهم سيتم تطوير التدريس
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 

 أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: مستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات
 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين . 
  مقارنة أداء الطلبة بمثلهم في أي جامعة أخرى 
  الجامعة،توحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس في هذه  
  الدرجات النهائية للطلبة في الجامعتين.ومقارنة 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
  ار.باستمرتحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبة التطورات المستجدة في المجال 

 ات.مراجعة توصيف المقرر بشكل دوري وتزويده بالمستجد 

 .االطالع على االبحاث الجديدة في مجاالت المقرر 
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 .استطالع آراء الطالب حول المقرر 

 .متابعة الكتب والمراجع الحديثة في موضوعات المقرر 

 .االطالع على توصيف مقررات مشابهة في جامعات أخرى 

 -.تقييم ذاتي عام للمقرر 

  القوة والضعف.تحليل نتائج استبانة األداء التدريسي للتعرف على نقاط 

  أيضا من خالل تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات
التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء 

 لرسمية وغير الرسميةالتعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات ا
 

  د مرمي محيد أمحد اللحياين اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

.  

  1441-2-22 التاريخ

 
 
 

 أ . جهاد منشي       هاني سعيد حسند .             والقيادةديناميات الجماعة توصيف المقرر : 
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  توصيف املقررات الدراسية: 2/ 2/ 2

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 االجيابيقراءات يف علم النفس  اسم املقرر:  

 (7176010-1) نفس رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 11/1/2220اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز
 (2026701-0علم النفس االيجابي ) نفسقراءات في . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعه 0. عدد الساعات املعتمدة: 2 .39
 دكتوراه جميع التخصصات. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .41

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .41
 ال يوجد (1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .42
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .43
عابدية، والطالبات مقر الجامعة في ال الطالب فياملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .44

 في مقر الجامعة في الزاهر.
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1

 %10 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ض
 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .غ
  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ظ
  النسبة:  ابملراسلة .أأ

   النسبة:  تذكر أخرى .بب
 ال يوجد  تعليقات:
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 األهداف .س
تعريف الطلبة بمفهوم علم النفس االيجابي ونشأته ومسلماته األساسية، وأهدافه وأهمية  ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

للفرد والمجتمع، ومستويات علم النفس االيجابي، ووظائفه، وأهم موضوعاته، والنظريات المفسرة لموضوعات علم 

النفس االيجابي، وعالقة علم النفس االيجابي باالنفعاالت االيجابية والسعادة، والقياس في علم النفس االيجابي، 

واألسس النظرية والتطبيقات الميدانية لمقاييس موضوعات علم النفس االيجابي، ومطالب النمو في ضوء علم النفس 

 االيجابي في العملية التعليمية.االيجابي واسس ومبادئ واجراءات التطبيق لعلم النفس 
رتنت، والتغيريات )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلناملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
  هذا اجملال. ملواكبة التطور احلاصل يف املقررمتابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف موضوعات 
  تغذية راجعة ل على واحلصو املعنيني ابملقرر بني أعضاء هيئة التدريس معمقة مناقشات استخدام أسلوب جمموعات الرتكيز هناية كل فصل دراسي إلجراء

 .إلجراء التعديالت املناسبة منهم حول املقرر
 .إدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتوين للجامعة وإاتحة الفرصة للطالب للتعلم الذايت 
  الطالبوتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس و  الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة. 
 اء ر تشجيع أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي، وطالب مرحلة املاجستري يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي إلج

 ت للتطوير.ادراسات تقوميية جتريبية ملعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثره يف تطوير معارف ومهارات طالب الدراسات العليا واقرتاح إجراء
 

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ج

علم النفس االيجابي ومفهومه ونشأته ومسلماته األساسية، وأهدافه وأهمية للفرد يتناول المقرر  وصف عام للمقرر:

اته، والنظريات المفسرة لموضوعات علم النفس والمجتمع، ومستويات علم النفس االيجابي، ووظائفه، وأهم موضوع

االيجابي، وعالقتة باالنفعاالت االيجابية والسعادة، والقياس في علم النفس االيجابي، ومطالب النمو في ضوء علم 

 النفس االيجابي واسس ومبادئ واجراءات التطبيق لعلم النفس االيجابي في العملية التعليمية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 اليت ينبغي تناوهلا:املوضوعات  .26
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 المفهوم والنشأة والمسلمات األساسيةعلم النفس االجيايب: 

أهداف علم النفس االيجابي وأهميته للفرد والمجتمع، ومستويات علم النفس 
 .االيجابي، ووظائفه

0 4 

، والتفاؤل، والرضا عن الحياة، أهم موضوعات علم النفس االيجابي: األمل 
واإلبداع ، والحكمة ،  والكفاءة الذاتية، وحل المشكالت ، ووجهة الضبط ،

والشجاعة ، واالنفعاالت اإليجابية ، وتقدير الذات ، وحب الحياة ، والذكاء 
الوجداني ، واإلمباثية )النفاذ لآلخر( ، والتعلق ، والتسامح ، والفكاهة ، 

 .كم الخلقي ، وجودة الحياةواالمتنان ، والح

0 4 

 4 0 ةسيكولوجية السعادعلم النفس االيجابي وعالقته باالنفعاالت االيجابية: 

 0 1 مطالب النمو في ضوء علم النفس االيجابي

نظريات علم النفس االيجابي: النظريات المفسرة لموضوعات علم النفس 
 .االيجابي

0 4 

س ألسس النظرية والتطبيقات الميدانية لمقايي: االقياس في علم النفس االيجابي
واإلبداع  األمل، والتفاؤل، والكفاءة الذاتية، وحل المشكالت ، ووجهة الضبط ،

، والحكمة ، والشجاعة ، واالنفعاالت اإليجابية ، وتقدير الذات ، والحب ، 
والذكاء الوجداني ، والغمباثية )النفاذ لآلخر( ، والتعلق ، والتسامح ، والفكاهة 
 ، واالمتنان ، والحكم الخلقي ، وجودة الحياة، السعادة ، الرضا عن الحياة . 

0 4 

ر علم النفس اإليجابي في بعض الحاالت المهنية تطبيقات القياس من منظو
والتعددية الثقافية، ومقاييس متغيرات السياق ) البيئة( التي قد تيسر نمو القوي 

 .اإلنسانية

0 4 

 0 1 مبادئ واجراءات التطبيق لعلم النفس االيجابي في العملية التعليمية

   
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 35  5   20 ساعات التدريس الفعلية
 1  1   1 الساعات املعتمدة

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 هبا الطالب خالل أسبوعيا :( اليت يقوم الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .28
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .29
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول أوال   -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
هدفة وطرق تقييمها وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املست : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة،اثلثا   -

االت واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جم
 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر  م
 املعرفة 2

 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف على: 

 مفهوم علم النفس االيجابي: ونشأته 2-2

الاامااحاااااضاااااااارة واإللااقاااااء  -
بااساااااااتخادام جهااز عارض 
الااااباااايااااانااااات، والااااحااااوار 
والمناقشة الموجهة الهادف، 
واألنشاااااطة التطبيقية ومهام 

 األداء وفق سياق الحياة.
 العصف الذهني. -
اساااااااتخدام أسااااااالوب التعليم  -

 الجماعي والتعاوني

االخااااااتاااااابااااااارات  -
القصايرة والنصفية 

 والختامية.
 الواجبات المنزلية. -
 

 المسلمات األساسية لعلم النفس االيجابي. 2-1

 أهداف علم النفس االيجابي وأهميته للفرد والمجتمع. 2-3

 مستويات علم النفس االيجابي، ووظائفه 2-2

 أهم موضوعات علم النفس االيجابي 2-0

عالقااة علم النفس االيجااابي باااالنفعاااالت االيجااابيااة  2-5
 والسعادة.

 مطالب النمو في ضوء علم النفس االيجابي 2-7

 النظريات المفسرة لموضوعات علم النفس االيجابي  2-1

األساااااااس النظرياااة والتطبيقاااات الميااادانياااة لمقااااييس  2-9
 موضوعات علم النفس االيجابي 

 املهارات املعرفية 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 
 :القدرة على أنبنهاية املقرر يتوقع من الطالب  

 المسلمات األساسية لعلم النفس االيجابي.أن يوضح   1-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر  م
مساااااااتويااااات علم النفس االيجااااابي، أن ياماياز بين  1-1

 ووظائفه.
إحادى طرائق التعلم القاائمة  -

على مركزياااة المتعلم مثااال 
الاتعلم التعاااااوني، أو التعلم 

 النشط.
 البحث واالستنتاج. -
 الحوار والمناقشة. -

 

تقويم األنشاااااااطااااة  -
والاااااااااامااااااااااهااااااااااام 

 والتكليفات.
 المالحظة .  -
األباااااااااااااحااااااااااااااث  -

 واألعمال.
 االختبارات. -

أن يوضاااااااح كيفيااة ارشااااااااد كاال فئااة من فئااات ذوي  1-3
 االحتياجات الخاصة.

 أن يبين أهداف علم النفس االيجابي. 1-2

أن يميز بين الموضاااااااوعاات المختلفة في علم النفس  1-0
 االيجابي

أن يوضاااااااح مطااالااب النمو في ضاااااااوء علم النفس  1-5
 االيجابي

أن يفرق بين النظريات المفسااااارة لموضاااااوعات علم  
 النفس االيجابي المختلفة.

أن يبين كيفياة تطبيق مقاييس علم النفس االيجابي في  1-7
 بعض الحاالت المهنية والتعددية الثقافية.

 أن يطبق بعض مقاييس علم النفس االيجابي. 1-1

 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
يتعامل بثبات وحساسية مع القضايا األخالقية المعقدة  3-2

 ويصدر أحكاما عادلة وصحيحة.

الاتعلم التعاااااوني، أو التعلم 
الانشاااااااط، الاماعاتماااادة على 

 التطبيقات العملية

الااتااقااوياام الااااذاتااي، 
وتاااقاااويااام األقاااران 
وتاقااوم األساااااااتاااااذ 
لألنشاااااااطااة ومهااام 
األداء، و مهااارات 
الااااااااعااااااااالقااااااااات 
الشاااااااخصاااااااية، و 

رات تااحماااال مااهااااا
المسؤولية، والعمل 

 ضمن فريق. 

يسااااهل عليه التفاعل الهادف مع أقرانه في مجموعته  3-1
والمجموعاات األخرى، ويمااارس دور القياادة المؤثر 

 إذا أسندت إليه

يوصااااااال اساااااااتنتااجااتاه بطريقاة ذكية إلى أقرانه في  3-3
 مجموعة العمل

طة جيدة ألنشيشاارك في النقاش، ويقدم تغذية راجعة  3-2
 ومشاريع المجموعات األخرى.

يتحمل المسااااؤولية في أداء العمل المكلف به ضاااامن  3-0
 الفريق الذي يعمل معه، وينجزه في وقته المحدد.

يتفااعل مع أقرانه في المجموعة، ويقترح آراء هادفة  3-5
 بأسلوب مناسب.

 العددية مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات 2
أن ياتاقان الطااااالااااب مهااااارات البحااااث في أوعيااااة  2-2

 2المعلومات

الاتاعالام الاتاعاااااوني، أو التعلم 
الانشاااااااط، الاماعاتماااادة على 
مهارات الطالب في التعامل 
واالتصاااااااااال واساااااااتخااادام 

 الحاسب اآللي 

مواقف تدريبية  -
يطلب من الطالب 

إعدادها 
وعرضها، عن 
طريق جمع 

المعلومات 
باستخدام التقنية 

واالتصال 
 المتوفرة بالجامعة.

أن يتقن الطااااالااااب مهااااارات التعاااااماااال مع التقنيااااة  2-1
 المعلوماتية

أن يتقن الطالب أسااااااااليب االتصاااااااال بمراكز البحث  2-3
 2العلمي والمسئولين للحصول على المعلومات

أن ينجز الطااالااب مشاااااااروعااا بحثيااا بااالتعاااون مع  2-2
مجموعتااه حول علم النفس االيجااابي ونظرياااتااه أو 
القيااس في علم النفس االيجاابي، ويكتاب تقريرا وافيا 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر  م
عن المشروع، ويعرضه في القاعة الدراسية، ويتلقى 
التغااذيااة الراجعااة من اساااااااتاااذه وأقرانااه، وياادافع عن 

 وجهة نظره بحجج منطقية مقبولة.

التقويم الذاتي،  -
وتقويم األقران 

 وتقوم األستاذ 
حقيبة إنجاز تجمع  -

 جميع األنشطة
-  

ينظم الطااالااب أفكاااره بطريقااة تزيااد من فعاااليااة أن 2-0
 الرسالة التي يريد توصيلها.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 0
   ال يوجد 

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .31

األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %12 10و  5 اختبارات قصيرة  1

 %15 8 اختبار نصفي  2

 %05 16 اختبار نهائي 3

 %52 جميع األسابيع حقيبة االنجازات لجميع األنشطة والتكليفات والمشاريع البحثية 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .س
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ساراتهم مع طلباتهم واستف وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل -

 وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.
تكوين مجموعة واتساب لكل مقرر يضاف لها جميع الطالب في المقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات  -

 وتقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.
التدريس للتواصل وتقديم االرشاد تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة  -

 األكاديمي.
 مصادر التعّلم .حح

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:2
نشأته وتطوره، ونماذج من " ( علم النفس اإليجابي0216مسعد ) عاطف  أبو حالوة، محمد السعيد؛ والشربيني -

 .قضاياه. القاهرة: عالم الكتب
ترجمة فيصل عبد القادر يونس، مراجعة شوقي جالل، سلسلة عالم (. سيكولوجية السعادة. 1990أرجايل، مايكل ) -

 (، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب.175المعرفة )
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تطبيقاته(.  -أهدافه -. علم النفس االيجابي )نشأته(0216عبد الرضا )التميمي،  رائدة؛حميد ابتسام ؛ والزويني،  -
 <دار صفاء للنشر :عمان

 لقاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.(. علم النفس االيجابي للجميع. ا0211سالمة يونس، مرعي ) -
(. السعادة الحقيقية. )ترجمة صفاء األعصر وعالء كفافي وعزيزة السيد وفيصل يونس 0225سليجمان، مارتن ) -

 وفادية علون وسهير غباشي(. القاهرة: دار العين للنشر.
صفاء األعسر،  النفس اإليجابي: نماذج ومقاييس )ترجمة( القياس في علم 0214) ك. ر.   سنايدر شين، لوبيز،  -

ومرفت شوقي ونادية شريف وعزة خليل وعزيزة السيد وهبة سري وأسامة أبو سرع ومنى الصواف(. القاهرة: 
 المركز القومي للترجمة.

 (. قوة علم النفس االيجابي. القاهرة: دار العلوم للنشر.0217يونس، إبراهيم ) -

 

 املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: . أدرج املواد1 
- Seligman. M. (2442). Positive Psychology. Positive Prevention and Positive 

Therapy. In C. R. Snyder& S. J. Lopez (Eds.). The Handbook of Positive 

Psychology. New York: Oxford. 

- Veenhoven, R. (2443). Happiness. The psychologist, 16,(3), 128-120 

- Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2444). Positive psychology: An 

introduction. American Psychologist, 33, 3–14. 

- Crystal L. Park (2443). The Psychology of Religion and Positive Psychology. 

PSYCHOLOGY OF RELIGION NEWSLETTER, 2 8 (4), 1-24. 

- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION DIVISION 

- Gable, S.L., & Haidt, J. (2443). What (and Why) Is Positive Psychology? Review 

of General Psychology, 0(2), 143–114. 

- Snyder, C. R.  & Lopez, S. J. (2442). The Handbook of Positive Psychology. New 

York: Oxford 
- Dinere, E.  (2444). Subjective well-being the science of Happiness and proposal 

for a national under, The American Psychological, 33(1), 34-43 

-  

 شاد النفسي .واالر  االجيايب الرجوع إىل بعض اجملالت والدورايت العلمية املتخصصة يف جمال علم النفس وعلم النفس -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

WWW.apa.org   موقع الجمعية النفسية األمريكية 

psycinfo 

www.apa.org/pubs/databases/access/direct.aspx 

www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo 

www.questia.com 

 

https://library.alistiqlal.edu.ps/find-author-8887-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-author-8887-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-author-8888-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-author-8888-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-author-8889-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-pofp-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-publisher-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-publisher-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-en.html
https://www.abjjad.com/author/2802057243/%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B2
https://www.abjjad.com/author/2802057243/%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B2
https://www.abjjad.com/author/2802155541/%D9%83-%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%B1
https://www.abjjad.com/author/2802155541/%D9%83-%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%B1
http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 املرافق املطلوبةخ. 

من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية  بنّي متطلبات املقرر الدراسي
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .22
 طالبا. 02قاعة محاضرات تتسع ل 

 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .20

 Data Showجهاز عارض البيانات 
 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر.

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثالا  .16
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .غ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .استمارة تقويم عضو هيئة التدريس 

 .استطالع رأي الطالب حول المقرر 

 .االختبارات 

 .المالحظة 

 .حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد في المقرر 

  تقويم الطالب باستخدام قاعدة أداء وصفية(Rubric). 

 .نتائج الطالبات على االختبار النهائي 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

  .تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس 

 .الستشارة في التدريس من قبل النظراء في التدريس 

   .تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس 

 .التقويم الذاتي 

 .تقويم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس 

 .المقارنة بين أداء الطالب في اختبارين أحدهما قبل البدء في تدريس المقرر واالختبار النهائي 
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  تدريس ونوعيا للوقوف على أثر استراتيجيات التحليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية تحليال كميا
 المتبعة في تدريس موضوعات المقرر وترتيبها حسب فعاليتها.

  الحوار والنقاش بين أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم المقرر حول أفضل استراتيجيات *
 التدريس.

 إجراءات تطوير التدريس:
 .حضور الدورات وورش العمل في نفس المجال 

 .المناقشة مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون نفس المقرر وتبادل الخبرات مع بعض 
  بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس المتبعة واستشارتهم في طرق التدريس المحببة

 لهم سيتم تطوير التدريس
من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة

 مستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين . 
  مقارنة أداء الطلبة بمثلهم في أي جامعة أخرى 
  الجامعة،توحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس في هذه  
 .ومقارنة الدرجات النهائية للطلبة في الجامعتين 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
  ار.باستمرتحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبة التطورات المستجدة في المجال 

 .مراجعة توصيف المقرر بشكل دوري وتزويده بالمستجدات 

 .االطالع على االبحاث الجديدة في مجاالت المقرر 

 .استطالع آراء الطالب حول المقرر 

 ت المقرر.متابعة الكتب والمراجع الحديثة في موضوعا 

 .االطالع على توصيف مقررات مشابهة في جامعات أخرى 

 -.تقييم ذاتي عام للمقرر 

 .تحليل نتائج استبانة األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف 

  أيضا من خالل تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات
ي المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التركيز من المتخصصين ف

 التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية
 

 

 
 

 هاين سعيد حسند./ توصيف مقرر : علم النفس اإلجيايب                      إعداد    

 

       اسم منسق الربانمج:
 2220/ 3/ 9 التاريخ مرمي محيد أمحد اللحياين د./  التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 2/ 2/ 2

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 النمو مدى احلياة اسم املقرر:
 1-71766011.......  رمز املقرر:
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة ام القرى :التعليمية املؤسسة إسم 15/2/1441  :التوصيف اتريخ

 ................................................../  الرتبية...........-قسم علم النفس.. القسم:  /الكلية

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ش
  النمو مدى الحياة : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .45
 ساعتين : املعتمدة الساعات عدد. 2 .46
مرحلة الدكتوراه متطلب إجباري لجميع : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .47

  التخصصات
 (الربامج هذه بكل قائمة إعداد من بدالا  هذا بنّي  برامج، عدة يف عام مقرر وجود حال يف)

الفصل الدراسي األول لبدء الطالب الدراسة ) : الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .48

  المستوى الثاني (
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .49
  ال توجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .51
 : التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .51

 (:ينطبق ما كل اخرت) املتبع الدراسة منط. 8
 %61 :النسبة نعم التقليدية احملاضرات قاعات .جج

 

   

 %21 :النسبة نعم اإللكرتوين التعليم .دد
    

 %21 :النسبة نعم (اإلنرتنت طريق وعن تقليدي) مدمج تعليم .هه
    

 - :النسبة ال ابملراسلة .وو
    

  - :النسبة ال أخرى .زز
 :تعليقات

 األهداف .ص
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ومساعدة  النمو.التعرف على عملية النمو ومفهومها والتطور التاريخي لعلم النفس  الرئيس؟ املقرر هدف ما-1

ؤثرة الم إدراك العواملالمختلفة. وعلى فهم طرق البحث المختلفة في هذا المجال ونظريات النمو  الطالب

مراحل  النمو. والتعرف علىالنمو في كل مرحلة من مراحل  ودراسة مشكالتفي النمو وقوانين النمو 

  النمو المختلفة طوال دورة الحياة ومعرفة مظاهرها وأهم خصائصها والتغيرات الحادثة في كل مرحلة.

ملعلومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية ااملقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.    يف احملتوىاإلنرتنت، والتغيريات 

االستخدام المتزايد للمراجع الجديدة التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات أو شبكة اإلنترنت والتغيير في  
لحياة. امحتوى المقرر بناءا  على نتائج البحوث والدراسات العلمية الحديثة المتعلقة بالنمو خالل دورة 

مر عل كل اصدار حديث للبحوث والدراسات والكتب والدوريات الخاصة بعلم نفس النمو المست واالطالع
 .المتبعةوبناء على ذلك نحدث المصادر وطرق التدريس 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .ر
 :للمقرر عام وصف

وصف عام للمقرر: يقدم المقرر معلومات هامة عن النمو ومظاهره المختلفة الجسمية والعقلية والنفسية 
واالجتماعية واللغوية والنظريات الحديثة في هذا المجال وقوانين النمو الخاصة والعوامل المؤثرة في النمو 

منذ مرحلة الجنين حتى وطرق البحث العلمية في دراسة النمو ومعلومات خاصة عن مراحل النمو 
 الشيخوخة. 

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .31

  التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

 2 1  طرق البحث في علم النفس النمو –مقدمة عن علم النفس النمو 

 4 0 القوانين العامة للنمو  –العوامل المؤثرة في النمو  –نظريات النمو 

 0 1 عالم الطفل حديث الوالدة –مرحلة الجنين 

 0 1 مرحلة الرضيع 

 متأخرة(  –متوسطة  –مرحلة الطفولة )مبكرة 
 وأهم مشاكل هذه المراحل  –مظاهر النمو المختلفة فيها 

0 6 

 –المتوسطة  –والمراهقة المبكرة  –مرحلة المراهقة بصفة عامة 

 وأهم المشكالت الخاصة بالمراهقين  –المتأخرة ومظاهر النمو فيها 

0 6 

 4 0 وأهم مشكالتها . –ومظاهر النمو المختلفة فيها  –مرحلة الرشد 

 4 0 مرحلة الشيخوخة ومظاهر النمو فيها وأهم مشكالتها .
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 .................................................... .................... التحكيممالحظات جهة 
 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .32
 إضافية دروس حماضرات 

 أو معامل
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30 - - - - 20 ةالفعلي التدريس ساعات
 1 - - - - 1 املعتمدة الساعات

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ساعه  1 :أسبوعيا   خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .33

 

 تدريسها اتيجياتواسرت  قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات .34
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

 .املناسبة التعلم جماالت يف املطلوب حسب للقياس قابلة تكون حبيث املقرر، تعلم مبخرجات اجلدول مبلء قم: أوال   -
 .املستهدفة التعلم خمرجات ومع معها تتسق و التقييم طرق تناسب اليت التدريس اسرتاتيجيات ضع: اثنيا   -
 تقييمها وطرق املستهدفة رراملق تعلم خمرجات تتسق أن وجيب بدقة، التعلم خمرجات وتقومي قياس على تساعد اليت املناسبة التقييم طرق ضع: اثلثا   -

 جماالت من جمال كل يف تعلم خمرجات مقرر كل يتضمن أن يلزم ال أنه مالحظة مع متكاملة، وتعليم تعلم عملية معاا  لتشكل تدريسها واسرتاتيجيات
 .التعلم

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 لوطينا اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 التدريس اسرتاتيجيات

 للمقرر
 التقومي طرق

 املعرفة 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 

يتعرف الطالب على مفهوم النمو اإلنساني  1-1
 .بهوطرق البحث الخاصة 

المشاركات والنقاش   أسلوب التعليم التعاوني
 .الجاد في المحاضرات
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الطالب على نظريات النمو المختلفة يتعرف  1-2
   والعوامل المؤثرة في النمو وأهم قوانينه ..

عرض البور بوينت  أسلوب المحاضرة                                        
 .وعرض البحوث

خصائص  النمو ويحددمراحل  علىيتعرف  1-3
  وأهم مشكالتها مرحلة،كل 

 االختبارات  أسلوب المناقشة

 املعرفية املهارات 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 
مفهوم النمو اإلنساني وتطوره التاريخي  يفسر 2-1

 .وطرق البحث فيه ونظرياته المختلفة
المحاضرة والحوار 

 .والنقاش
 اختبار دوري 

الطالب العوامل المؤثرة في النمو  يصوغ 2-2
 العامة .وقوانينه 

   

 اختبار نصفي  الذهني.العصف 

 الحياة واهممراحل النمو خالل دورة  يلخص 2-3
 . مشكالتها واقتراح الحلول لها

 الذاتي وتشجيعالتعلم 
 استخدام االنترنت 

 ا ختبار نهائي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
المناقشات الفردية  . احترام آراء الزمالء واالستفادة منها 3-1

والجماعية بين الطالب 
للتأكد من تحملهم 

  المسئولية

تقييم فردي لكل طالب 
من خالل النقاش 

 والمشاركة

 وتقدير من الزمالءاحترام رأي اآلخرين  3-2
 .ومشاعرهممشاركا تهم 

تقسيم الطالب إلى 
مجموعات والعمل معها 

 العمل.من خالل ورش 

تقييم جماعي لألعمال 
التي تقدمها مجموعات 

 العمل.

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 2
اكتساب مهارات االتصال من خالل االتصال  4-1

 والمجتمع.في قاعة الدرس والكلية 

اختبار قدرة الطالب   أسلوب التعليم التعاوني
الجماعي على العمل 

  زمالئه مع
استخدام الحاسب اآللي   اآللي.تشجيع الطالب على استخدام الحاسب  4-2

 االنجاز.في إنتاج ملف 
اختبار قدرة الطالب 

 .علي ذلك

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
تنمية قدرة الطالب على تطبيق مهارات  5-1

  التعامل مع برامج الحاسب اآللي المختلفة
 الذاتي وتشجيعالتعلم 

  استخدام االنترنت
 .طالبتقييم فردي لكل 

تنمية قدرة الطالب على تطبيق بعض مهارات   5-2

  المختلفة.التعامل مع األجهزة التعليمية 

 .طالبتقييم فردي لكل   أسلوب المناقشة
. 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .35
 شفهي، دميتق خطابة، مقال، كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

 (اخل......مالحظة
 من نسبته لتسليمه احملدد األسبوع

 ئيالنها التقييم

 %12 طول الفصل .اإليجابيةالحضور والمشاركة  1

 %02  االختبار النصفي 2

البحوث التي يعدها الطالب ويطرحها على زمالئه في  3

 المحاضرات.

  %12 من األسبوع السادس

  %62  األسبوع األخير النهائي.االختبار  4

 
 

 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ش
إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار  ترتيبات

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 يوميا .( ساعات أسبوعيا  بواقع ساعتين 8* الساعات المكتبية )

  للمحاضر.ع اإللكتروني * من خالل الموق

 * من خالل الهاتف الجوال للمحاضر او استخدام الواتـس اب 

  واإلنترنت.مثل المكتبة والحاسب اآللي  –* فتح مرافق الكلية 
 بالقسم. األكاديمي*من خالل وحدة االرشاد 

 أعضاء هيئة التدريس لإلرشاد االكاديمي مع بداية كل عام دراسي. الطالب علي*يتم توزيع 
 

 التعّلم مصادر .خخ
 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1
،االسكندرية ، دار 1(. علم نفس الطفل )دراسة حديثة الجزء االول (،ط0229(النيال ، مايسه أحمد   -2

 المعرفة الجامعية االسكندرية.

 ، الرياض ، مكتبة الرشد .1(.علم نفس النمو ،ط0229فادية كامل  )حمام ،  -0

 ، االردن.  1( .علم نفس النمو )دورة حياة االنسان ( ، ط0214ملحم ،سامي محمد  ) -0

(.نمو االنسان من مرحلة الجنين الي مرحلة المسنين.القاهرة :مكتبة االنجلو 0214أبو حطب ، فؤاد )-4

 المصرية..

 ( . علم نفس النمو. الدمام  : مكتبة المتنبي.0210لؤي حسن )أبو لطيفة ،-5

(. علم نفس النمو)ماقبل الميالد وحتى 0217أبو سيف ،حسام أحمد القحطاني ، عبدا هلل صالح )-6

 الشيخوخة( الدمام : مكتبة المتنبي.

 ع.(.علم نفس النمو .الرياض : أشبليا للنشر والتوزي0222مخيمر ، هشام محمد إبراهيم)-7
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 (:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد - قائمة يف – أدرج. 2 
 والنفسية.جامعة أم القرى للبحوث التربوية  مجلة-0 نفسية.دراسات  مجلة-1  

 النفسية. المصرية للدراسات المجلة- 0

 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج. 3
 http: // www. apa.irg* الجمعية األمريكية لعلم النفس           
 http: // www. BPS. Org.UK* الجمعية البريطانية لعلم النفس          
 http : // Am, org/Ipsys* االتحاد الدولي لعلم النفس                

 * الجمعية المصرية لعلم النفس .

  األخصائيين النفسيين ) رانم (.* رابطة 
 ال يوجد :املدجمة واألسطواانت الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 املطلوبة املرافق .دد
 القاعات داخل داملقاع عدد)أي  واملختربات الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباين .17

 النفس  علم معمل.       *  احملاضرات حجرات*   . التعليمية املرافق* 

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .18
 أجهزة كمبيوتر متصل بالسبورة الذكية واإلنترنت .

 بروجكتر ( . –العرض الرأسي ) األوفرهيد  * أجهزة

  * الداتا شو .
 :(هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان اذا مثالا : حددها) أخرى مصادر .19

 أجهزة كمبيوتر متصل بالسبورة الذكية واإلنترنت .

 بروجكتر ( . –* أجهزة العرض الرأسي ) األوفرهيد 

  شو .* الداتا 
 
 
 
 



 

151 
 

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ف
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 .استمارة تقويم عضو هيئة التدريس 

 .استطالع رأي الطالب حول المقرر 

 .االختبارات 

 .المالحظة 

 .حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد في المقرر 

  تقويم الطالب باستخدام قاعدة أداء وصفية(Rubric). 

 .نتائج الطالبات على االختبار النهائي 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

  .تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس 

 .الستشارة في التدريس من قبل النظراء في التدريس 

   .تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس 

 .التقويم الذاتي 

 .تقويم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس 

 .المقارنة بين أداء الطالب في اختبارين أحدهما قبل البدء في تدريس المقرر واالختبار النهائي 

 تدريس وعيا للوقوف على أثر استراتيجيات التحليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية تحليال كميا ون
 المتبعة في تدريس موضوعات المقرر وترتيبها حسب فعاليتها.

  الحوار والنقاش بين أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم المقرر حول أفضل استراتيجيات *
 التدريس.

 إجراءات تطوير التدريس:
 .حضور الدورات وورش العمل في نفس المجال 

 .المناقشة مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون نفس المقرر وتبادل الخبرات مع بعض 
  بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس المتبعة واستشارتهم في طرق التدريس المحببة

 لهم سيتم تطوير التدريس
من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة 

 مستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين . 
  مقارنة أداء الطلبة بمثلهم في أي جامعة أخرى 
  الجامعة،توحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس في هذه  
 .ومقارنة الدرجات النهائية للطلبة في الجامعتين 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
  ار.باستمرتحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبة التطورات المستجدة في المجال 

 .مراجعة توصيف المقرر بشكل دوري وتزويده بالمستجدات 

 .االطالع على االبحاث الجديدة في مجاالت المقرر 

 .استطالع آراء الطالب حول المقرر 
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 ت المقرر.متابعة الكتب والمراجع الحديثة في موضوعا 

 .االطالع على توصيف مقررات مشابهة في جامعات أخرى 

 -.تقييم ذاتي عام للمقرر 

 .تحليل نتائج استبانة األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف 

  أيضا من خالل تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات
ي المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التركيز من المتخصصين ف

 التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية
 

 

  د . مرمي محيد أمحد اللحياين  :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

 

 2/14411/.15 التاريخ 

    
 هشام حممد إبراهيم خميمر.املقرر :  منو مدى احلياة                                      د توصيف
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى :التعليمية املؤسسة إسم 144/..2/. 22 التوصيف: اتريخ

 علم النفس/      كلية الرتبية  :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ض
 1-0105513 ( 2نظرايت التعلم والتعليم ) :ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .52
 ساعه  1: املعتمدة الساعات عدد. 2 .53
برنامج الماجستير في تخصصات علم : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .54

 األخرى بكلية التربية.النفس/ وبرنامج الدكتوراه لألقسام 
 (الربامج هذه بكل قائمة إعداد من بدالا  هذا بنّي  برامج، عدة يف عام مقرر وجود حال يف)

 .تيرمرحلة الماجس –المستوى الثاني : الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .55
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .56
 ال يوجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .57

 سسة التعليميةالرئيس للمؤ  املقر-كلية الرتبية: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7
 )العابديه، الزاهر(

 (:ينطبق ما كل اخرت) املتبع الدراسة منط. 8

 %71 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .حح
 

   

  :النسبة  اإللكرتوين التعليم .طط
    

 %31 :النسبة √ (اإلنرتنت طريق وعن تقليدي) مدمج تعليم .يي
    

  :النسبة  ابملراسلة .كك
    

   :النسبة  أخرى .لل
 :تعليقات
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 األهداف .ط
 الرئيس؟ املقرر هدف ما -2
 ةى النظريومعايير الحكم علالعالقة ما بين المعرفة والعلم والنظرية على الطالب تعرف أن ي

قد ما وتحليل ون )الكالسيكية واالجتماعية والمعرفية(.مناقشة نظريات التعلم وكذلك  ومقارنتها.

 الصفية. تطبيق نظريات التعلم في المواقف وكذلك  جاءت به كل منها.

ملعلومات أو مراجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية ااملقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.    يف احملتوىاإلنرتنت، والتغيريات 

  متابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية متخصصة سواء باللغة اإلنجليزية أو العربية في

 المجال.موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا 

  استخدام أسلوب مجموعات التركيز نهاية كل فصل دراسي إلجراء مناقشات معمقة بين أعضاء

هيئة التدريس المعنيين بالمقرر والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر إلجراء 

 التعديالت المناسبة.

  الحصول على التغذية الراجعة من قبل الطالب بخصوص المقرر أثناء تدريس المقرر، وذلك

، LEARN، ونموذج Plus/Deltaباستخدام أساليب التغذية الراجعة مثل أداة التغذية الراجعة 

 .(CIQ)ومقياس التحري الناقد 

 علمية والتغذية المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات ال

 الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب.

 استخدام استراتيجيات جديدة في التدريس واستخدام متزايد لمصادر شبكة االنترنت. 

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .ز

يركز  المقرر على الخلفية التاريخية للمدرسة السلوكية كليه   إجباريتقدم هذه المادة لطلبه الدكتوراه 

ن بعد السلوكيو –واطسن  –بافلوف  –نظريات التعلم الكالسيكي  –وتشمل ) التعلم بالمحاولة والخطأ 

تعلم نر للسكنظريه  –ديثة السلوكية الراديكالية الح –دوالر وميلر  –تولمان  –وهل وكاثري  –واطسن 

 لمعرفيةاللنظريات  التربويةالتطبيقات  –روتر  –دورا نالتعلم االجتماعي لكل من بانظريات – اإلجرائي

م عن التعلم الفعال والتعل المعرفيةالنظريات  –فيسوفيسكي  –الباجيون الجدد  – ةنظريه بياجي –

  المعلوماتية المعالجةات نظري –جانيه  –أوزبل  –نماذج برونر  –باالستكشاف 

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .36
  التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة
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المعرفة والعلم والطريقة العلمية مقدمة عامة تشمل مفهوم -1

وخطوات التفكير العلمي ومعنى البحث العلمي ومفهوم النظرية 

 ومقارنتها.ومعايير الحكم عليها وخصائصها  وفوائدها

 

1 
0 

مفهوم التعلم وتعريفه وخصائصه، وطرق قياسه، وعوامل التعلم، -0

 مفهوم التعليم وعالقة التعلم بالتعليم وكذلك الفروق بينهما
1 0 

 0 1 نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ عند ثورنديك وتطبيقاتها التربوية-0

 0 1 ويةالتربنظرية األشراط الكالسيكي عند بافلوف وتطبيقاتها -4

 0 1 التعلم اإلجرائي عند سكنر وتطبيقاتها التربوية نظرية-5

 0 1 التعلم عند جثري وتطبيقاتها التربوية نظرية-6

 0 1 التعلم عند هل وتطبيقاتها التربوية نظرية-7

 0 1 التعلم القصدي عند تولمان وتطبيقاتها التربوية نظرية-8

 0 1 الجشتلط )االستبصار( وتطبيقاتها التربوية. نظرية-9

 0 1 التعلم االجتماعي عند باندورا وتطبيقاتها التربوية نظرية-14

 0 1 وتطبيقاتها التربويةللتعلم المعرفي ل بأوز نظرية-11

 0 1 بياجيه في النمو المعرفي وتطبيقاتها التربوية نظرية-10

 0 1 وتطبيقاتها التربويةنظرية برونر في النمو المعرفي -10

 0 1 نظرية معالجة المعلومات وتطبيقاتها التربوية-14

 0 1 االختبار النهائي -15
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .37
 أو معامل إضافية دروس حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

تقدمي عرض - - - 20 ةالفعلي التدريس ساعات
 فردي 

  تكليفات
كل 

 أسبوع 

30 

  - - - - 1 املعتمدة الساعات
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 :أسبوعيا   خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .38
 ثالث ساعات أسبوعيا.

 

 تدريسها اتيجياتواسرت  قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات .39
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

 .املناسبة التعلم جماالت يف املطلوب حسب للقياس قابلة تكون حبيث املقرر، تعلم مبخرجات اجلدول مبلء قم: أوال   -
 .املستهدفة التعلم خمرجات ومع معها تتسق و التقييم طرق تناسب اليت التدريس اسرتاتيجيات ضع: اثنيا   -
 تقييمها وطرق املستهدفة رراملق تعلم خمرجات تتسق أن وجيب بدقة، التعلم خمرجات وتقومي قياس على تساعد اليت املناسبة التقييم طرق ضع: اثلثا   -

 جماالت من جمال كل يف تعلم خمرجات مقرر كل يتضمن أن يلزم ال أنه مالحظة مع متكاملة، وتعليم تعلم عملية معاا  لتشكل تدريسها واسرتاتيجيات
 .التعلم

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 إلطارا جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات
 للمؤهالت الوطين

 التدريس اسرتاتيجيات
 للمقرر

 التقومي طرق

 املعرفة 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 

 المعرفة والعلمكل من مفهوم يقعرف  1-1

 والنظرية

المحاضرة واإللقاء  -

باستخدام جهاز 

 .البياناتعارض 

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

التدريس بحل  -

 المشكالت

التدريس ذو المعنى  -

باستخدام المنظمات 

المتقدمة وتنشيط 

 المعرفة السابقة.

التدريس الفردي  -

بالرجوع إلى المكتبة 

ومواقع االنترنت 

 المناقشات الصفية. -

 ية.التقارير والبحوث العلم -

 الواجبات الفردية والجماعية. -

 لعروض الصفية. -

)من نوع االختيار من  االختبارات -

 متعدد والمقالي القصير(.

 (Rubric)قاعدة أداء وصفية  -

 .لتقويم األنشطة ومهام األداء

الطريقة العلمية يحدد خطوات  1-2

 .والتفكير العلمي
التعليم والتعلم  يمفهوميصف  1-3

 والعالقة بينهما.

نظريات التعلم يستعرض مختلف  1-4

 الكالسيكية والحديثة.

التطبيقات التربوية للنظريات يحدد  1-5

 .التعلم
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إلثراء المعلومات 

 حول النظريات.

 

 املعرفية املهارات 1
 :بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 
لتي االتعلم في المواقف  تطبق نظرياي 2-1

 .تواجهه

 العصف الذهني. -

التدريس بحل -

 المشكالت.

الحوار وطرح  -

 األسئلة

 البحث واالستنتاج.

إحااادى طرائق التعلم -

القااائمااة على مركزيااة 

الاماتاعالام ماثاااال التعلم 

الاتاعاااااوناي، أو التعلم 

النشاااط، المعتمدة على 

تصاااااااميم مهااام األداء 

 وفقا لسياق الحياة.

 المناقشات الصفية. -

 العلمية.لتقارير كتابة ا -

 الواجبات الفردية والجماعية. -

االختبارات ) بحيث تمثل أسئلة  -

من مجموع  % 52حل المشكالت 

 أسئلة االختبارات(.
 (Rubric)قاعدة أداء وصفية  -

 لتقويم األنشطة ومهام األداء.

ييمها قي نقدها ويحلل نظريات التعلم وي 2-2

وفق معايير الكفاية الشكلية وكفاية 

 محتوى النظريات.

يان والنسمشكالت التعلم ل يبتكر حال 2-3

وفق القوانين  بطريقة إبداعية

والتطبيقات التربوية لنظريات التعلم 

 والتعليم.

البحوث العلمية والتقارير وفق  يكتب 2-4

 APAنظام 

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 3

بعيدا عن من اآلخرين اآلراء  قبلتي 3-1

 االنفعال.
 لمناقشة والحوارا -

تنفيذ واجبات فردية  -

تتطلب االعتماد على 

االنترنت والرجوع 

 إلى المكتبة.

لعب  -

 األدوارالمناظرة

تنفيذ مشاريع بحث  -

 جماعية

 دراسة الحالة -

 المناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية والجماعية.-
التقويم الااااذاتي، وتقويم األقران -

 باستخدام:وتقوم األستاذ 
 (Rubric)قااعدة أداء وصااااااافية  -

 لتقويم األنشطة ومهام األداء.
 (Rubric)قااعدة أداء وصااااااافية  -

لاااتاااقاااويااام ماااهااااارات الاااعاااالقااااات 
 الشخصية.

 (Rubric)قااعدة أداء وصااااااافية  -
لتقويم مهارات تحمل المساااؤولية، 

 والعمل ضمن فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميع األنشطة 

 والنتاجات وأدوات التقويم

 مع اآلخرين بفاعلية ووضوح. جاوبتي 3-2

 الواجبات الجماعية. زمالئه فيتعاون مع ي 3-3

 علىيعتمد تحمل المسؤولية األخالقية وي 3-4

من عروض وبحوث  إليهالذات فيما يسند 

 علمية.

 يردودون تشنج إلى الفكر المخالف يستمع  3-5

 عليه بموضوعية.

الذي يتوافق مع لسلوك المسؤول يلتزم با 3-6

 أخالقيات مهنة التعليم.
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  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 

يتواصل مع  افراد مجموعته لتفعيل  4-1

 بينهم. الحوار الفعال

 طرح األسئلة -

العروض الصفية  -

 powerباستخدام 

point  ومقاطع الفيديو

 ذات العالقة.

 المناقشات الصفية . -

 .المناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية والجماعية.-
التقويم الااااذاتي، وتقويم األقران -

 وتقوم األستاذ باستخدام:
 (Rubric)قاعدة أداء وصااافية  -

 لتقويم األنشطة ومهام األداء.
 (Rubric)قاعدة أداء وصاااافية  -

لااتااقااوياام مااهااااارات الااعااالقااااات 
 الشخصية.

 (Rubric)قاعدة أداء وصاااافية  -
لاااتاااقاااويااام ماااهااااارات تاااحاااماااال 
المساااااااؤوليااة، والعماال ضااااااامن 

 فريق.
حاقايابااااة إناجاااااز تاجاامااع جااميع  -

األنشاااااااطااة والنتاااجااات وأدوات 
 التقويم

مشروعا بحثيا بمفرده أو  صيغي 4-2

بالتعاون مع مجموعته ألحدى 

 ت.النظريا

تقريرا وافيا عنها، ويعرضه في  ويعد

 .الصف

التغذية الراجعة من استاذه ويستخدم  

 لتحسين جودة العمل. وأقرانه

 يستخدم فيهمشروعا بحثيا يصيغ  4-3

بمفرده أو بالتعاون مع مجموعته 

لتحليل أحد المشكالت الصفية أو 

 .التعليمية

التغذية الراجعة من استاذه ويستخدم 

 .لتحسين جودة العمل وأقرانه

 

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
 ال يوجد 5-1

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .41

 احملدد األسبوع (اخل......الحظةم شفهي، تقدمي خطابة، مقال، كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م
 لتسليمه

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %12 طوال الفصل  الحوار والمناقشة وااللتزام بأخالقيات الطالب/ المعلم 1

 %12 طوال الفصل الواجبات البيتية/ التطبيقية 2

 %02 10-5 عرض إحدى نظريات التعلم باستخدام تقنية االتصاالت أو المعلومات 3
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 %02 6 االختبار النصفي ) اختيار من متعدد ومقالي قصير( 4

 %42 15 االختبار النهائي ) اختيار من متعدد ومقالي قصير( 5

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ص

إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار  ترتيبات
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

اتهم والتفاعل مع طلبوجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب  -
 واستفساراتهم وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.

تكوين مجموعة واتساب لكل مقرر يضاف لها جميع الطالب في المقرر مع عضو هيئة التدريس  -
 للنقاشات وتقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.

يم ضو هيئة التدريس للتواصل وتقدتزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بع -
 االرشاد األكاديمي.

 التعّلم مصادر .ذذ
 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1

 1-دار الشروق  ،6الطبعة  التعلم،نظريات  (6002)الزغلول  عماد 
 6-دار الفكر   عمان، والتعليم.نظريات التعلم  (6002)قطامى  يوسف 
 3-دار ، عمان ،1التعلم، ط( نظريات 6012فراس الجداوي ) الجراج،عبدالناصر  العتوم، عدنان

 المسيرة ، 
 4-دار النهضة. التعلم،علم نفس  (،6003)سليم  مريم 

 في،المعرالتعلم بين المنظور االرتباطي والمنظور  سيكولوجية (.6004فتحي مصطفى) الزيات،-2

                       دار النشر للجامعات                          

 (:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد - قائمة يف – أدرج. 2 

  دار الثقافة  عمان. التربوية.نظريات التعلم وتطبيقاتها  (6002)جودت عبدالهادى 
  قدرات  –عمليات معرفيه  – )نظريات( سيكولوجيه التعلم 6016)عواطف محمد محمد حسانيين

 المكتبة األكاديمية  عقليه(،
 ( 6001سامي محمد ملحم)  دار  ن،عما والتطبيقية،االسس النظرية  –سيكولوجية التعلم والتعليم

 المسيرة 
  دار العلم للماليين  بيروت. ،2ط والتعليم،نظريات التعلم  (1991)فاخر عاقل 
 ،وهوارد ، بوليو ، واليزبيث ، لوفتس ترجمه ) محمد عمادالدين اسماعيل ،  ، مدنيك سارنوف

 ( التعلم ، دار الشروق  1923محمد عثمان نجاتي ( ) 
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ترجمة علي حسين. وعطية محمد  مقارنة،( نظريات التعلم: دراسة 1986غازدا، جورج، وكورسيني ريموندجي )

                                      ، الكويت: سلسلة عالم المعرفة. 12هنا، العدد 

  :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج. 3

http://www.APA.org 

liupsyshttp://www.am.org 

http://www.hayatnafs.com 

 :املدجمة واألسطواانت الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4

 البرامج التعليمية في مجال التعلم والتعليم

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 املطلوبة املرافق .رر

 القاعات داخل داملقاع عدد)أي  واملختربات الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 
 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية

 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباين .21
 ( طالبات.02قاعة اجتماعات بمقاعد متحركة سعة )

 .محاضرات عادية متوافر فيها بروجكتر وحاسب آلي قاعة
 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .21

 Data Showجهاز عارض البيانات 

 ال يوجد :(هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان اذا مثالا : حددها) أخرى مصادر .22
 

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ق
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .16

 في المقرر.حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد  -

 مستوى البحوث العلمية والتقارير.تقييم  -

  (Rubric)قاعدة أداء وصفية  باستخدامالطالب تقويم  -

 نتائج الطالبات على االختبار النهائي. -

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .17
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.  -
 من قبل النظراء في التدريس. الستشارة في التدريس -

http://www.apa.org/
http://www.am.org/
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 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.   -
 .لتقويم الذاتيا -

 :التدريس تطوير إجراءات .18
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل  -

في تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس، واالستشارة في التدريس 

 قدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.مما ي

 لفعال وجودته.االلتحاق بدورات/ وورش عمل حول التدريس ا -

 تدريس هيئة اءأعض بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .19
 مؤسسة من يستدر  هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل مستقلني،

 (:أخرى
لبة . مقارنة أداء الطبواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلينتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة 

بمثلهم في أي جامعة أخرى ، وتوحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس 

 في هذه الجامعة، ومقارنة الدرجات النهائية للطلبة في الجامعتين.

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .21
 عام للمقرر.ذاتي تقييم -

 تحليل نتائج استبانة األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف.-

أيضا من خالل تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات -

إجراء بالقسم لتقويم فعالية المقرر و التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس

 التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية.

 

    دمرمي محيد أمحد اللحياين :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع
..... . . 

 14..../...../..... التاريخ

 مسرية حمارب العتييب .د  التعلم والتعليم                 إعداد:نظرايت توصيف املقرر :  



 

 توصيف المقررنموذج 

  توصيف املقررات الدراسية: 2/ 2/ 2

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 املقرر: االجتاهات والسلوك االجتماعياسم 

 شخصية    -     1-0105712  رمز املقرر:

 
 

 

 



 

 توصيف المقررنموذج 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 2220-1-12التوصيف: اتريخ 

 النفس علم-الرتبية     القسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 شخصية  ( 1216924- 2االجتماعي )االتجاهات والسلوك . اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتين. عدد الساعات المعتمدة: 0 .58

 دكتوراه الشخصية وعلم النفس االجتماعي. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 0 .59
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 المستوى الثاني بمرحله الدكتوراه. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .62

 ال يوجد( 1 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .61

 ال يوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .60

لرئيس المقر ا-كلية التربية. فرع أو فروع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7

  للمؤسسة التعليمية )العابديه, الزاهر(.

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1
 %10 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .مم
 %10 النسبة: √ التعليم اإللكتروني .نن

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(س.
 - النسبة: - بالمراسلة .سس

  - النسبة: - أخرى تذكر .ع
 يوجد ال تعليقات:

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 

 األهداف -ب



 

 توصيف المقررنموذج 

هدف المقرر الرئيس؟ يهدف المقرر الى تزويد الدارسين بعلم النفس االجتماعي بالمعرفة الالزمة في مجال  ما-1

بمعنى يهدف المقرر إلى تعريف الطلبة بمفهوم االتجاهات وأهميته لعلم  العالقة بين االتجاهات والسلوك االجتماعي،

النفس االجتماعي وأثرها على السلوك االجتماعي، والفروق بين االتجاهات والمعتقدات والقيم، وتشكل ونمو 

 اهاتاالتجاهات والعوامل المؤثرة فيه، واثر االتجاهات في تشكيل السلوك االجتماعي، وأساليب تغيير االتج

والنظريات المفسرة لهان وطرق قياس االتجاهات وأشهر طرق قياس االتجاهات، والدعاية وأثرها في تشكيل 

 .االتجاهات ، وأساليب مقاومة الدعاية

المقرر الدراسي. )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات لتطوير وتحسين -يتم تنفيذها -اذكر بإيجاز أي خطط -2

    رنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.أو مراجع اإلنت
  متابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية متخصصة سواء باللغة اإلنجليزية أو العربية في موضوعات المقرر

 لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.

  إلجراء مناقشات معمقة بين أعضاء هيئة التدريس استخدام أسلوب مجموعات التركيز نهاية كل فصل دراسي

 المعنيين بالمقرر والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر إلجراء التعديالت المناسبة.

 .إدراج المادة التعليمية على الموقع االلكتروني للجامعة وإتاحة الفرصة للطالب للتعلم الذاتي 

  وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر

 التدريس والطالب.

  تشجيع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الشخصية وعلم النفس االجتماعي، وطالب مرحلة الدكتوراة في

ثره عف للمقرر وأالشخصية وعلم النفس االجتماعي إلجراء دراسات تقويمية تجريبية لمعرفة نواحي القوة والض

 في تطوير معارف ومهارات طالب الدراسات العليا واقتراح إجراءات للتطوير.

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ح

يتناول المقرر مصطلح االتجاهات وأهميته لعلم النفس االجتماعي وأثرها على السلوك وصف عام للمقرر: 
االتجاهات في تشكيل السلوك االجتماعي،  والقيم، وأثراالجتماعي، والفروق بين االتجاهات والمعتقدات 

 .وأساليب تغيير االتجاهات والنظريات المفسرة لها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 توصيف المقررنموذج 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .41
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

مفهوم االتجاهات وأهميته لعلم النفس االجتماعي وأثرها على السلوك 

 االجتماعي.
1 2 

 4 2 طبيعة االتجاه، بيئته، ووظائفه، وأسس تكوينه.

 4 2 الفروق بين االتجاهات والمعتقدات والقيم. 

 4 2 تشكل ونمو االتجاهات والعوامل المؤثرة فيه. 

 4 2 طرق قياس االتجاهات وأشهر طرق قياس االتجاهات.

 2 1 إثر االتجاهات في تشكيل السلوك االجتماعي. 

 2 1 العالقة بين الثقافة والمعتقدات واالتجاهات والقيم.

 4 2 أساليب تغيير االتجاهات والنظريات المفسرة لها.

 4 2 الدعاية وأثرها في تشكيل االتجاهات، وأساليب مقاومة الدعاية.
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .42
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30    اليوجد 30 ساعات التدريس الفعلية
 1     1 الساعات املعتمدة

 

 .................................................... .................... التحكيممالحظات جهة 
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالفردي ) التعلم-عدد ساعات الدراسة  .43
 .ساعتان أسبوعيا 

 
 
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .44
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب أوال   -
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا   -



 

 توصيف المقررنموذج 

: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر ثالثا   -
تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن المستهدفة وطرق 

 كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.
 

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
 

 م
التدريس  اسرتاتيجيات خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 

يعرف االتجااااهاااات وأهميتاااه لعلم النفس االجتمااااعي  2-2
 على السلوك االجتماعي. وأثرها

المحااااضااااااارة واإللقااااء 
باسااتخدام جهاز عارض 
الااباايااااانااااات، والااحااوار 
والمناااقشااااااااة الموجهاااة 
الهاااادف، واألنشاااااااطاااة 

ومهاااام األداء التطبيقياااة 
 وفق سياق الحياة.
 العصف الذهني. 

اسااتخدام أساالوب التعليم 
 الجماعي والتعاوني

االخاااااااتاااااااباااااااارات  -
القصاايرة والنصاافية 

 والختامية.

 .الواجبات المنزلية -
 

يوضاااااااح طبيعااة االتجاااه، بيئتااه، ووظااائفااه، وأساااااااس  2-1
 تكوينه.

 يحدد الفروق بين االتجاهات والمعتقدات والقيم. 2-3

 يوضح تشكل ونمو االتجاهات والعوامل المؤثرة فيه. 2-2

يصااااانف طرق قياس االتجاهات وأشاااااهر طرق قياس  2-0
 االتجاهات.

 يبين أثر االتجاهات في تشكيل ا لسلوك االجتماعي. 2-5

يحاادد العالقااة بين الثقااافااة والمعتقاادات واالتجاااهااات  2-7
 والقيم.

ة والنظريات المفسااريوضااح أساااليب تغيير االتجاهات  2-1
 لها.

يفساااار أثر الدعاية في تشااااكيل االتجاهات، وأساااااليب  2-9
 مقاومة الدعاية.

 املهارات املعرفية 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 

يصاااااااوغ مفهوم االتجاااااهااااات وأهميتااااه لعلم النفس  1-2
 االجتماعي وأثرها على السلوك االجتماعي.

 

الااتااعاالم  إحاااادى طارائاق
القاااائماااة على مركزياااة 
الامااتااعاالاام ماثاااال الااتااعاالاام 
الااتااعاااااونااي، أو الااتااعاالاام 
النشاااااااط، المعتمدة على 
تصااميم مهام األداء وفقا 

 لسياق الحياة.

تقويم األنشااطة ومهام 
 األداء.

   المالحظة.
 األبحاث واألعمال.

 .االختبارات

 والمعتقدات والقيم.يميز بين االتجاهات  1-3

يصاااااااوغ كيفيااة تشاااااااكاال ونمو االتجاااهااات والعواماال  1-2
 المؤثرة فيه.

 يطبق طرق قياس االتجاهات. 1-0



 

 توصيف المقررنموذج 

 م
التدريس  اسرتاتيجيات خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي

يساااااااتخلص اثر االتجاااهااات في تشاااااااكياال ا لسااااااالوك  1-5
 االجتماعي

 والبحث واالستنتاج.
 والحوار والمناقشة.

 يقيم العالقة بين الثقافة والمعتقدات واالتجاهات والقيم. 1-7 

 يتنبأ بأثر الدعاية في تشكيل االتجاهات  1-9

 يتخذ قرار حول أساليب مقاومة الدعاية 1-20

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يتعامل بثبات وحسااساية مع القضاايا األخالقية المعقدة  0-1

 ويصدر أحكاما عادلة وصحيحة.

إحاااادى طارائاق الااتااعاالم 
القاااائماااة على مركزياااة 

ماثاااال الااتااعاالاام الامااتااعاالاام 
الااتااعاااااونااي، أو الااتااعاالاام 
النشاااااااط، المعتمدة على 
تصااميم مهام األداء وفقا 

 لسياق الحياة.

التقويم الذاتي، وتقويم 
األقران وتقوم األستاذ 

 باستخدام:
تاقاويم األنشاااااااطااااة  -

ومااااهااااام األداء، و 
مهاااارات العالقاااات 
الشاااااااخصااااااايااة، و 
مااهااااارات تااحااماااال 
المسااؤولية، والعمل 

 ضمن فريق.
   والنتاجاتاألنشطة  -

يساااااااهل عليه التفاعل الهادف مع أقرانه في مجموعته  0-0
والمجموعااات األخرى، ويمااارس دور القيااادة المؤثر 

 إذا أسندت إليه

يوصااااااال اساااااااتنتاااجاااتااه بطريقااة ذكيااة إلى أقرانااه في  0-0
 مجموعة العمل

يأخذ زمام المبادرة في تعديل المعايير الحالية الخاصة  0-4
 والتقويم إذا احتيج لذلك.بالتعلم 

يقوم أداء أقراناااه في مجموعاااات التعلم األخرى في  0-5
ضاااوء قاعدة أداء وصااافية يتم تصاااميمها لتقويم مهمة 

 األداء.

يشااارك في النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشااطة  0-6
 ومشاريع المجموعات األخرى.

ضاااااامن  يتحمل المسااااااؤولية في أداء العمل المكلف به 0-7
 الفريق الذي يعمل معه، وينجزه في وقته المحدد.

 

يتفااعال مع أقراناه في المجموعة، ويقترح آراء هادفة  0-8
 بأسلوب مناسب.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 2
أن ياتاقان الاطااااالااااب ماهااااارات الابحااااث في أوعيااااة  2-2

إحاااادى طارائاق الااتااعاالم  2المعلومات
القاااائماااة على مركزياااة 
الامااتااعاالاام ماثاااال الااتااعاالاام 
الااتااعاااااونااي، أو الااتااعاالاام 
النشاااااااط، المعتمدة على 
تصااميم مهام األداء وفقا 

 لسياق الحياة.

التقويم الذاتي، وتقويم 
األقران وتقوم األستاذ 
ألنشااااااااطااااة ومااهااااام 
األداءن ماااااهاااااارات 
االتصااااااااااال، حقيباااة 
إناجاااااز تااجمع جميع 
األنشااااااطة والنتاجات 

 وأدوات التقويم

أن ياتقن الطااااالااااب مهااااارات التعاااااماااال مع التقنيااااة  2-1
 المعلوماتية

أن يتقن الطاالب أسااااااااليب االتصاااااااال بمراكز البحث  2-3
 2والمسئولين للحصول على المعلومات

أن يساااتخدم الطالب الحاساااب اآللي في تطبيق الطرق  2-2
الحاااديثاااة لالتصاااااااااال االجتمااااعي لتفعيااال العالقاااات 

 االجتماعية
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 م
التدريس  اسرتاتيجيات خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي

أن ينجز الطاااالاااب مشاااااااروعاااا بحثياااا لتطبيق إحااادى  2-0
نظرياااات تغيير االتجااااهاااات في مجاااال علم النفس 

ويكتاااب تقريرا وافياااا عن المشاااااااروع،  االجتمااااعي،
ويعرضه في القاعة الدراسية، ويتلقى التغذية الراجعة 
من اساااااااتااذه وأقراناه، ويدافع عن وجهة نظره بحجج 

 منطقية مقبولة.

أفكاره بطريقة تزيد من فعالية ينظم الطالب  أن 2-5

 الرسالة التي يريد توصيلها.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 0
   ال يوجد    

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .45
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م

 شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 وأبحاث ومناقشات ومشاركات عملية وتدريبات تطبيقات 
طوال الفصل 

 الدراسي 
02% 

 %15 8 اختبار نصفي  2

 %05 16 اختبار نهائي 3

4 
حقيبة االنجاز لجميع األنشطة والمشاريع وأدوات التقويم المستخدمة لتقويم 

األنشطة ومهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية ومهارات 

ومهارات تقنية المعلومات )متوسط تقدير قواعد األداء المستخدمة االتصال 

 لتقويمها من قبل الذات واألقران واألستاذ(.

 %52 جميع األسابيع

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ض
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر 

 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
هم مع طلباتهم واستفسارات وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل -

 وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.
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تكوين مجموعة واتساب لكل مقرر يضاف لها جميع الطالب في المقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات وتقديم  -
 اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.

 مي.التدريس للتواصل وتقديم االرشاد األكاديتزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة  -

 مصادر التعّلم .زز
 أدرج الكتب المقررة المطلوبة: .1

 اليازوري العلمية. (. تشكيل السلوك االجتماعي. عمان: دار0216عبد الهادي، نبيل ) -
 (. إدارة السلوك اإلنساني والتنظيمي. عمان: دار غيداء0215الحاج، رائد يوسف ) -
 دار زهران. عمان:(. أسس علم النفس االجتماعي. 0210الزغبي، أحمد محمد ) -
 عمان: دار الحامد علم النفس االجتماعي. (.0211، فاطمة عبد الرحيم حامد )محسن؛ النوايسةالختاتنة، سامي  -

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:0 

علم النفس االجتماعي واالتجاهات االجتماعية وتشكيل السلوك المجالت والدوريات العلمية المتخصص في 

 .االجتماعي والبحوث الحديثة في الشخصية وعلم النفس االجتماعي

 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:0
WWW.apa.org 
www.socialpsychology.com 
www.socialpsychology.org 
www.family.com 
www.jigsaw.org 

 البرمجيات، واألسطوانات المدمجة: مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية،. 4

 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر.

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 املطلوبةاملرافق  .سس

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل 
 القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .00
 طالبا. 02قاعة محاضرات تتسع ل 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .04
 Data Showجهاز عارض البيانات 

 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر.

 فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حددها: مثال  إذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  .05
 ال يوجد  

 

http://www.apa.org/
http://www.socialpsychology.com/
http://www.socialpsychology.org/
http://www.family.com/
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  -ز
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: -
 استخدام أساليب الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس والمتمثلة في: -
 الواحدة.ورقة الدقيقة  -
 بريد الكتروني أو رسالة واتساب. -
 النقطة األكثر غموضا. -
 موجز في جملة واحدة. -

 .التغذية الراجعة والسريعة باتجاهين -
 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ك

 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.  -
 .التدريس من قبل النظراء في التدريساالستشارة في  -

 إجراءات تطوير التدريس: .ل
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تبادل  -

الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس، واالستشارة في التدريس والتي تقدم تغذية 
 ءات التدريس وتطويرها.راجعة وثرية عن إجرا

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .م
تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس 

 من مؤسسة أخرى(:
لطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين، وكذلك مراجعة معايير تدقيق تصحيح عينة من أعمال ا -

حقائب اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس في 
 القسم.

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات التركيز من تكوين مجتمعات  -

المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت الالزمة 
 للتطوير والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية.

 

 أ . جهاد منشي -توصيف المقرر : االتجاهات والسلوك االجتماعي      د . هاني سعيد حسن   

 

 

 

 د مرمي محيد أمحد اللحياين    اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 12/1/2220 التاريخ



 

 توصيف المقررنموذج 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 قياس االجتاهات والرأي العاماملقرر: اسم 

 ( شخصيه1-0105710  املقرر: )رمز 
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى: التعليمية املؤسسة إسم 2220/ 1 /11 : التوصيف اتريخ

 قسم علم النفس/ كلية الرتبية : القسم /الكلية

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .غ
 ( شخصيه1-0105710قياس االجتاهات والرأي العام )  : : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 0 .60

 . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 0 .64
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 )تخصص الشخصية وعلم النفس االجتماعي(.برنامج الدكتوراه في علم النفس 

 من البرنامج المستوى الثاني. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .65

 اليوجد. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: 5 .66

 اليوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .67

لرئيس للمؤسسة ا املقر-كلية الرتبيةالتعليمية: . موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة 7
 )العابديه، الزاهر(. التعليمية

 نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:. 8
 %71 :النسبة √ قاعات المحاضرات التقليدية .ف
  

  

 - :النسبة - التعليم اإللكتروني .ق
  

  

 %31 :النسبة √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ك
  

  

 - :النسبة - بالمراسلة .ل
  

  

  - :النسبة - أخرى .م
 :تعليقات

 األهداف .ن
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مساعدة الطالب على التعرف على بعض الموضوعات المهمة في مجال قياس ؟ الرئيس املقرر هدف ما -2

التعريف باالتجاهات االجتماعية والرأي العام واألهمية الشخصية االتجاهات والرأي العام، وذلك من خالل 

واالجتماعية لقياسهما والتعريف بأساليب القياس لكل منها مع التطبيق لبعض النماذج المعتمدة على أساليب 

مع تدريب الطلبة على عمل حقيبة تدريبية في مهارات صناعة الرأي العام وتشكيل  .مختلفة من القياس

 السلوك

نية المقرر الدراسي )مثل االستخدام المتزايد لتق لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  
االتجاهات والرأي العام للتعرف على االستعانة بالمواقع اإللكترونية وأحدث المراجع في قياس 

 .الموضوعات الجديدة التي يتم دراستها أوال بأول

 

 مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. )املقرر الدراسي  وصف .س
ق هذا وقياس القيم والرأي العام ولتحقييتناول المقرر التعريف بأساليب قياس االتجاهات  :للمقرر عام وصف

الهدف فإن المقرر يقدم المعرفة الالزمة التالية ) تعريف معنى المصطلحات األساسية وتشمل االتجاهات 
والقيم والرأي العام وكما يشمل التعريف باألهمية الشخصية واالجتماعية للقياس في هذه المجاالت وأيضا 

هم يتم التعريف بأهم أساليب القياس وتقديمها تفصيال ، ويتم التعريف بها وبأالتعريف بأساليب القياس ، كما 
المبادئ واالسس التي تقوم عليها واستخداماتها وضوابطها كما سيتم التعريف والتطبيق الفعلي لنماذج 

  مختارة من المعتمدة على أساليب مختلفة من القياس
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .46
  التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

 0 1 أهمية القياس وأساليبه المختلفة والرأي العام.-1

 التعريف باالتجاهات االجتماعية لقياس االتجاهات والرأي العام.-0

 األهمية الشخصية واالجتماعية لقياس االتجاهات والرأي العام-0

 أهداف قياس االتجاهات -4

 عالقة االتجاه بالسلوك اإلنساني -5

االتجاه  –االتجاه والميل  (المفاهيم ذات العالقة مع مفهوم االتجاهات
 االتجاه واالعتقاد( –االتجاه والرأي  –والقيم 

0 0 

خصائص االتجاهات وعناصر ومكونات االتجاه والعالقة بين مكونات 
 االتجاه
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 –طرق التعبير عن االتجاهات  –وظائف االتجاهات  –أنواع االتجاهات 
 مراحل تكوين االتجاهات  –شروط تكوين االتجاهات 

  

   مصادر تشكيل االتجاهات 

نظرية ال –)النظرية التحليلية  االتجاهات:النظريات التي تفسر تكوين 
 االجتماعي(نظريه التعلم  –وجهه النظر المعرفية  –السلوكية 

1 0 

 –طرق تغير االتجاهات  –تغير االتجاهات  )مراحل االتجاهات:تةير 
ة النظريات المفسر –العوامل التي تجعل تغير االتجاهات سهال أو صعبا 

 االتجاهات(لتغير 

  

قة طري-التعريف بأساليب القياس ومنها )طريقة المسافة االجتماعية-4
 طريقة ليكرت( والمقارنة بينها.-ثرستون

1 0 

 فى قياس االتجاهاتالجوانب التى يجب مراعاتها 

قياس  :(أنواع االختبارات والمقاييس التي تعنى بقياس االتجاهات ومنها
    )التسلطية(االتجاهات الفاشية

ات تقسم االختبار االسقاطية:االختبارات االسقاطية قسام االختبارات   -
 المنبهات االسقاطية والسلوك التعبيري،  :همااالسقاطية إلى قسمين 

  االسقاطية:المنبهات  -1
 وتتضمن هذه الطريقة أسلوبين هما: 

اختبار  ويعتبر :الحراختبارات الصور الغامضة والتداعي  -
ا فضل مثال على هذا Rorschach بقع الحبر لرورشاخ

 النوع من االختبارات.
 طريقة التداعي الحر    -

  السلوك التعبيري:. -0
اللعب والدمى والعرائس لدراسة اتجاهات األطفال نحو بعض   -

الموضوعات االجتماعية، مثل اتجاههم نحو الوالدين، أو 
 المدرسين أو الرفاق  

أسلوب تمثيل األدوار االجتماعية )السيكودراما( حيث يمثل الفرد  -
 ) 0موقفا اجتماعيا باالشتراك مع اآلخرين. )

0 0 

 قياس الرأي العام 
 مجاالت قياس الرأي العام   -

1 0 

-سيةالرئيتقسيماته  –مشكالته  – وتطوره –نشأته  –قياس الرأي العام 
 (وظيفة الرأي العام

 األساليب العلمية في قياس الرأي العام  
 العامالتخطيط لقياس الرأي   -
 العامالتجهيز لقياس الرأي   -

1 0 

 0 1 الرأي استطالعاتوجودة بيانات  :العام الرايالمشاكل المنهجية لقياسات 

اغة وصي الرأياستطالع  استمارةبعض القواعد المنهجية الخاصة ببناء 
 :أسئلتها

1 0 

 1 1 أنواع العينات واستخداماتها في استطالعات وبحوث الرأي العام 

المالحظة واستخداماتها في رصد الشائعات وجمع بيانات بحوث الرأي 
 العام

0 0 
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 المحتوى واستخداماته في استطالعات وبحوث الرأي العامتحليل 

 االستقصاء وعوامل نجاحه في استطالعات وبحوث الرأي العام 

 0 1 التعريف بالقوانين التي يجب مراعاتها في استطالعات الرأي العام

التطبيق الميداني لبعض نماذج من مقاييس االتجاهات والرأي العام -5
 أساليب مختلفة من القياس.المعتمدة على 
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   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .47
 أو معامل إضافية دروس حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 1 ساعة1 - - 20 ةالفعلي التدريس ساعات
 1 - - - - 1 املعتمدة الساعات
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 .تان أسبوعياساع :أسبوعيا   خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .1

 

 تدريسها اتيجياتواسرت  قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات .2
 للمؤهالت  الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت أوالً  -
 التعلم المناسبة.

-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق : ضع طرق ثالثا
مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم 
 .متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم
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 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 لوطينا اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 اسرتاتيجيات

 للمقرر التدريس
 التقومي طرق

 املعرفة 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 

يوضح أهمية القياس وأساليبه المختلفة في علم  1-1
 النفس االجتماعي.

 والمناقشةالحوار  -

 العصف الذهني. -

التدريس بحل -
 المشكالت.

الحوار وطرح  -
 األسئلة

 البحث واالستنتاج.
إحدى طرائق -

التعلم القائمة على 

مركزية المتعلم 

مثل التعلم 

التعاوني، أو التعلم 

النشط، المعتمدة 

على تصميم مهام 

األداء وفقا لسياق 

 الحياة.

 أسلوب المحاضرة-
المناقشة أسلوب -
 الحوارو
تكوين مجموعات -

 عمل صغيرة
 التعلم التعاوني-
عرض نتائج -

تطبيق بعض 
مقاييس االتجاهات 

 والرأي العام.

 كتابة مقال-

 المناقشات الصفية. -

 كتابة التقارير العلمية. -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

االختبارات ) بحيث تمثل  -

 % 52أسئلة حل المشكالت 

من مجموع أسئلة 

 االختبارات(.

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقويم األنشطة

 ومهام األداء.
 بحوث وتقارير -

االتجاهات يصوغ تعريفات واضحة لمفاهيم  1-2

 االجتماعية والرأي العام.

يناقش األهمية الشخصية واالجتماعية لقياس  1-3

 االتجاهات والرأي العام.

 اإلنساني يحدد عالقة االتجاه بالسلوك 1-4

يبين المفاهيم ذات العالقة مع مفهوم   1-5
 –االتجاه والقيم  –االتجاه والميل  (االتجاهات

 االتجاه واالعتقاد( –االتجاه والرأي 
 يميز بين أنواع االتجاهات    1-6

 يوضح طرق التعبير عن االتجاهات 1-7

 شروط تكوين االتجاهاتيحدد  1-8

 تشكيل االتجاهات مصادريصنف  1-9

 يناقش تغير االتجاهات  1-11

يفسر العوامل التي تجعل تغير االتجاهات سهال  1-11
 أو صعبا

 يصوغ النظريات المفسرة لتغير االتجاهات 1-12

 –وتطوره  –نشأته  –يوضح قياس الرأي العام  1-13
ي وظيفة الرأ-تقسيماته الرئيسية –مشكالته 

 العام 
 :يذكر المشاكل المنهجية لقياسات الراي العام 1-14

 وجودة بيانات استطالعات الرأي
يشرح بعض القواعد المنهجية الخاصة ببناء  1-15

 :استمارة استطالع الرأي وصياغة أسئلتها
يحدد أنواع العينات واستخداماتها في  1-16

 استطالعات وبحوث الرأي العام
المختلفة لقياس كل من يعدد أساليب القياس  1-17

االتجاهات االجتماعية والرأي العام ومنها 
-طريقة ثرستون-)طريقة المسافة االجتماعية

 طريقة ليكرت( والمقارنة بينها.



 

 توصيف المقررنموذج 

 يشرح أساليب قياس االتجاهات والرأي العام. 1-18

 املعرفية املهارات 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 
يضرب امثلة على االتجاهات االجتماعية  2-1

 والرأي العام.
 العصف الذهني.

التدريس بحل -

 المشكالت.

الحوار وطرح  -

 األسئلة

 البحث واالستنتاج.

إحدى طرائق -
التعلم القائمة على 
مركزية المتعلم 
مثل التعلم 

التعاوني، أو التعلم 
النشط، المعتمدة 
على تصميم مهام 
األداء وفقا لسياق 

 الحياة

 المناقشات الصفية. -

 العلمية.لتقارير كتابة ا -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

تمثل  )بحيثاالختبارات  -

 % 52أسئلة حل المشكالت 

من مجموع أسئلة 

 االختبارات(.
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم األنشطة
 ومهام األداء

 تجاهات:االيستخدم النظريات التي تفسر تكوين  2-2
وجهه  –النظرية السلوكية  –)النظرية التحليلية 
 االجتماعي(نظريه التعلم  –النظر المعرفية 

يفرق بين أساليب قياس االتجاهات والرأي  2-3
 العام.

يستخلص القوانين التي يجب مراعاتها في  2-4
 استطالعات الرأي العام

االجتماعية ينقد أساليب قياس االتجاهات  2-5
 والرأي العام.

 أو الرأي العام يصمم مقياس في االتجاهات  2-6

عمل حقيبية تدريبية لمهارات صناعه الرأي  2-7
 العام وتغيير االتجاهات 

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 المناقشة والحوار - يتقبل اآلراء من اآلخرين بعيدا عن االنفعال. 3-1

تنفيذ واجبات  -

فردية تتطلب 

االعتماد على 

االنترنت والرجوع 

 إلى المكتبة.

لعب األدوار  -

 المناظرة

تنفيذ مشاريع  -

 بحث جماعية

 دراسة الحالة -

 المناقشات الصفية -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.

الااتااقااوياام الااااذاتااي، وتااقااوياام -
األقااران وتااقااوم األساااااااتاااااذ 

 باستخدام:
قاااااعاااادة أداء وصااااااافاايااااة  -

(Rubric)  لاااااتاااااقاااااويااااام
 األنشطة ومهام األداء.

قاااااعاااادة أداء وصااااااافاايااااة  -
(Rubric)  لاااااتاااااقاااااويااااام

مااااهااااارات الااااعااااالقااااات 
 الشخصية.

قاااااعاااادة أداء وصااااااافاايااااة  -
(Rubric)  لاااااتاااااقاااااويااااام

مهارات تحمل المسؤولية، 
 والعمل ضمن فريق.

 ووضوح.يتجاوب مع اآلخرين بفاعلية  3-2

يتعامل مع إمكانيات األفراد ويتمكن من تحديد  3-3

 األدوار المالئمة لكل منهم

 يتعاون مع زمالئه في الواجبات الجماعية. 3-4

يتحمل المسؤولية األخالقية ويعتمد على الذات  3-5

 فيما يسند إليه من عروض وبحوث علمية.

 ويرديستمع إلى الفكر المخالف دون تشنج  3-6

 عليه بموضوعية.

لسلوك المسؤول الذي يتوافق مع يلتزم با 3-7

 أخالقيات مهنة التعليم.
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حقيبة إنجاز تجمع جميع 
األنشطة والنتاجات وأدوات 

 التقويم

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 2
يستخدم التقنية وقواعد المعلومات االلكترونية  4-1

في البحث العلمي وبحث القضايا والنتائج 

 والتوصيات 

طرائق التعلم إحدى 
القائمة على مركزية 
المتعلم مثل التعلم 
التعاوني، أو التعلم 
النشط، المعتمدة 
على تصميم مهام 
األداء وفقا لسياق 

 الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم مهارات

استخدام البرمجيات 
 الحاسوبية

 اكتساب مهارات جمع المعلومات ونقدها  4-2

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
يستخدم البرمجيات الحاسوبية في تحليل نتائج  5-1

 قياسه لالتجاهات من خالل برامج احصائية 

إحدى طرائق التعلم 
القائمة على 

مركزية المتعلم 
مثل التعلم 

التعاوني، أو التعلم 
النشط، المعتمدة 
على تصميم مهام 
األداء وفقا لسياق 

 الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم مهارات

استخدام البرمجيات 
 الحاسوبية

 
 

 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .3
 احملدد األسبوع (اخل......الحظةم شفهي، تقدمي خطابة، مقال، كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

 لتسليمه
 التقييم من نسبته

 النهائي
 %02 الثامن مشروع فردي ) بناء مقياس باالتجاهات أو الرأي العام (  1

 %02 التاسع اختبار نصفي 2

 %02 طوال الفصل تقديم عروض 3

4 
 التقويم النهائي

حسب التقويم 
 الجامعي

42% 
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  .ط
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ظ

إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت  ترتيبات
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

اراتهم اتهم واستفسوجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلب -
 وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.

تكوين مجموعة واتساب لكل مقرر يضاف لها جميع الطالب في المقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات وتقديم  -
 اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.

 .كاديميللتواصل وتقديم االرشاد األ تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة التدريس -
 

 التعّلم مصادر .شش
  :املطلوبة املقررة الكتب- قائمة يف – أدرج .1
، ال 08(، االتجاهات من منظور علم االجتماع، مجلة جامعة دمشق، المجلد 0214صديق حسين، ) -

 .4+0عدد
 .والتوزيع، دار الشروق للنشر 1(. علم النفس االجتماعي، ط0214شوامرة طالب ناذر، ) -
 ( الرأي العام وطرق قياسه ، القاهرة ، دار الفكر العربي  0225العبد ، عاطف عدلي |)  -

 .سهام إبراهيم محمد كامل، مفهوم االتجاه، مركز دراسة وبحوث المعوقين، القاهرة
 (.107(: االتجاهات التعصبية. الكويت: عالم المعرفة العدد )1989عبد هللا،معتز )-
 (: بناء االستفتاء وقياس االتجاهات. جدة: دار الفنون.1999ايد بن عجير )الحارثي، ز-
 القاهره ، دار الشروق,الرأي العام من النظرية الى التطبيق س قيا(  0211عثمان ، ماجد )  -
 . 02عالم الكتب صـ – " العام ورسـالته الديموقراطيـة الرأي" سيكولوجية  1968أحمد أبو زيد  -
 .جامعة القاهرة – "األسس النظرية والجوانب المنهجية –العام  الرأي" 1997سمير محمد حسن - 
 – القياسيالمفهوم  – االتجاهات" سـيكولوجية (1994)عبد اللطيف محمد خليفة، عبد المنعم شـحاتة - 

 دار غريب للطباعة والنشر  التغير" ،
 القوميالمركز ودراسات". العـام  للرأي ستطالعاتاالعام  الرأي".قياس ( 1994)ناهد صالح وآخرون -

 والجنائية االجتماعيةللبحوث 
 االجتماعيةللبحوث  القوميالعام والمـنهج واألخالقيـات " المركـز  الرأيناهد صالح وآخرون " قياس - 7

 .والجنائية
 .والجنائية االجتماعيةللبحـوث  القوميالعام وسيكولوجية السياسة " المركز  الرأي"  رمزيناهد - 8 

 (:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد- قائمة يف – أدرج. 2 
 (: بناء االستفتاء وقياس االتجاهات. جدة: دار الفنون.1999الحارثي، زايد بن عجير )-

 (.107)(: االتجاهات التعصبية. الكويت: عالم المعرفة العدد 1989عبد هللا معتز )-

  11دليل تنفيذ استطالعات الرأي العام ، أدله المنهجيه والجوده 

https://www.scad.gov.abudhabi/MethodologyDocumentLib/OPEG%02AR
%020217MAR21%02V4.pdf 

-Oppenheim, a.n (1986): questire design and attitude measurement.n y. 
:basicminc publisher 
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-Anastasia.(1976): psychological testing4 ed. New York :mc Milan 
publishing company. 

file:///C:/Users/My%02Hp/Downloads/%D8%A8%D8%AD%D8%AB%02%D9%
80%D8%A7%D9%85%D9%84%02%D9%81%D9%8A%02%D8%A7%D9%84%

D8%A5%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA%02-
%02pdf%02-%02(1).pdf 

 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج. 3
 http://www.apa.orgالجامعة األمريكية لعلم النفس -

 http://www.bps.org.uk.الجمعية البريطانية لعلم النفس -

  http://www.am.org/iupsysاالتحاد الدولي لعلم النفس -
 :املدجمة واألسطواانت الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4
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 املطلوبة املرافق .صص
المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد بيّن متطلبات المقرر الدراسي من 

 داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .06
 طالب (02قاعة اجتماعات بمقاعد متحركة سعة )

 قاعة محاضرات عادية متوافر فيها بروجكتر وحاسب آلي.

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .27
 أجهزة كمبيوتر متصلة بالسبورة الذكية واإلنترنت. -

كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق  إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .08
 قائمة بها(:

 الفانوس السحري.-فيديو-مكبرات صوت - 
 المكتبة المركزية بالجامعة. -

 

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ن
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .21

  من عدة حماور من بينها تقييم طرق التدريس املتبعة تقويم عضو هيئة التدريساستمارة 

 حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد يف املقرر.من خالل  استطالع رأي الطالب حول المقرر 

 .االختبارات 

 .المالحظة 

 .حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد في المقرر 
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 توصيف المقررنموذج 

  تقويم الطالب باستخدام قاعدة أداء وصفية(Rubric). 

 .نتائج الطالبات على االختبار النهائي 

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .22
 أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم المقرر حول أفضل استراتيجيات التدريس. عقد حلقة نقاش بين 

  .تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس 

 .الستشارة في التدريس من قبل النظراء في التدريس 

   .تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس 

 .التقويم الذاتي 

 .تقويم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس 

  في اختبارين أحدهما قبل البدء في تدريس المقرر واالختبار النهائي.المقارنة بين أداء الطالب اجراء مقارنة 

  تحليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية تحليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر استراتيجيات التدريس المتبعة
 في تدريس موضوعات المقرر وترتيبها حسب فعاليتها.

 :التدريس تطوير إجراءات .23
الراجعة من الطالب عن طرق التدريس المتبعة واستشارتهم في طرق التدريس المحببة لهم في ضوء التغذية  -

 سيتم تطوير التدريس
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تبادل الزيارات  -

 دريس.والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس، واالستشارة في الت
 وضع خطة تفصيلية للمقرر وعرضها على الطالب منذ المحاضرة األولى. -
 يستوعب الطالب أسلوب التعلم المطلوب تطبيقه في المقرر الدراسي.-
وجود أساليب حديثة وجديدة وجذابة مثل: التمثيل النفسي المسرحي )السيكو دراما( ولعب الدور والعصف -

 الذهني.
يير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء إجراءات التحقق من معا .04

هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة 
 تدريس من مؤسسة أخرى(:

 لعينة من أعمال الطالب.فحص الدرجات واالختبارات النصفية والنهائية من قبل عضو هيئة تدريس مستقل 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .05
 الحصول على المعلومات الحديثة من المصادر األساسية في علم النفس من خالل الروابط المباشرة للموقع. -
 ر في كيفية تطويرهاستشارة أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقر -
 متابعة الكتب والتقارير الحديثة في الموضوعات التي يتضمنها المقرر. -

 متابعة أحدث المدارس والنظريات التي تظهر في مجال علم النفس. -
 

  ...د مرمي محيد أمحد اللحياين :..  الربانمج منسق اسم

 :التوقيع
.   
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى التعليمية: املؤسسة إسم .1441 /2 ./ 22 التوصيف: اتريخ

 النفس  / علم... الرتبية ............... :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ه
 (0-2026706  )علم نفس العدوان والسلوك المضاد للمجتمع : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1

 شخصية

 ساعتان: املعتمدة الساعات عدد. 2 .68
 برنامج الدكتوراه : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .1

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 برنامج الدكتوراه في علم النفس )تخصص – الدراسي:  املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .2

 الشخصية وعلم النفس االجتماعي(. المستوى الثاني 
 ال يوجد.. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: 5 .0

 ال يوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .4

ر الرئيس المق-التربية كليةالتعليمية: . موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة 7

 للمؤسسة التعليمية )العابديه، الزاهر(.

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8
 %72 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .و

    

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ي

    

 %02 النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .أأ

    

  النسبة:  بالمراسلة .بب

    

   النسبة:  أخرى .تت
 :تعليقات

 األهداف .ثث
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  ما هدف املقرر الرئيس؟
 األفراد عند سلوك العدوان تحكم التي االجتماعية النفسية المتغيرات طبيعة دراسة إلى المقرر هذا يهدف

حقيبة توعوية وقائية حول سلوك العدوان  للمجتمع، والتدريب على عمل المضاد للسلوك المختلفة والمظاهر

 ( في حياتنا اليوميةالسيكوباثية (المعادية للمجتمعظهور الشخصية  وأسباب

أو مراجع  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلوماتاملقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -إبجياز أي خطط  اذكر-2
  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.    يف احملتوىاإلنرتنت، والتغيريات 

  متابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية متخصصة سواء باللغة اإلنجليزية أو العربية في موضوعات المقرر

 المجال.لمواكبة التطور الحاصل في هذا 

  استخدام أسلوب مجموعات التركيز نهاية كل فصل دراسي إلجراء مناقشات معمقة بين أعضاء هيئة التدريس

 المعنيين بالمقرر والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر إلجراء التعديالت المناسبة.

  الحصول على التغذية الراجعة من قبل الطالب بخصوص المقرر أثناء تدريس المقرر، وذلك باستخدام أساليب

 .(CIQ)، ومقياس التحري الناقد LEARN، ونموذج Plus/Deltaالتغذية الراجعة مثل أداة التغذية الراجعة 

 علمية والتغذية الراجعة من أعضاء المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات ال

 هيئة التدريس والطالب.

 .استخدام استراتيجيات جديدة في التدريس واستخدام متزايد لمصادر شبكة االنترنت 

  دراسة مشكالت اجتماعية ونفسية حديثة مع التقدم التقني أقترح  

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .ش
العدوان والسلوك المضاد للمجتمع دراسة طبيعة المتغيرات  نفسعلم  يستعرض مقرر :للمقرر عام وصف

 والمظاهر المختلفة للسلوك المضاد للمجتمع. األفرادالتي تحكم سلوك العدوان عند  االجتماعيةالنفسية 

ويتناول هذا المقرر بالدراسة والتحليل طبيعة العدوان والسلوك المضاد للمجتمع ويتناول مواضيع عديدة 

مظاهره وأنماطه وأسبابه، ونظريات تفسير السلوك العدواني والمضاد للمجتمع، وأساليب  :منها: العدوان

 .ضبط السلوك العدواني

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .48
  التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

 بداية االهتمام بدراسة العدوان  -1

 تعريف العدوان  -0 0 1

 السلوك العدواني بين الحكم األخالقي والوصف الموضوعي -0

 طبيعة السلوك العدواني في المجتمعات البشرية  -4
1 0 

 المناحي االحيائية في طبيعة العدوان -5
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 العدوان  –فرضية اإلحباط  -6

 العدوان كسلوك واستعداد مكتسب -7

1 0 
 اهداف العدوان -8

 أشكال العدوان  -9

 .العدواني السلوك مظاهر -12

 0 1 العدواني السلوك نزعة وتدعيم األسرة -11

 –العنف  –العدوانية -المفاهيم ذات الصلة بالعدوان )العداء -10
الغيرة والحقد والحسد  –الغضب  –التعصب  –التطرف  –اإلرهاب 

 االجتماعي(الرفض  –

1 0 

 وظيفة العدوان   -10
1 0 

 األسباب والعوامل المهيئة للعدوان -14

 الخبرات المنفرة والسلوك العدواني -15

1 0 
 اثر االمارات العدوانية في المواقف على العدوان -16

 دور االستثارة الفيزبولوجيه في قوه السلوك العدواني -17

 زوال الكف االجتماعي والسلوك العدواني -18

 4 0 النظريات المفسرة للعدوان -19

 0 1 .والعالج لإلرشاد وحاجتهم المراهقين عدوانية -02

 0 1 العالقة بين األفكار والمعتقدات الالعقالنية والعدوانية -01

 التوجهات المعرفية لضبط السلوك العدواني  -00

0 4 

 طبيعة الفروق بين الجنسين في السلوك العدواني -00

السلوك المضاد للمجتمع  الشخصية ذات اضطراب مفهوم -04

 )السيكوباتية(

و أ تعريف اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع )السيكوباتية -05

  (المضاد للمجتمع كالسلو

 للشخصية المعادية للمجتمع المميزة واألعراض الخصائص -06
 السيكوباتية

0 4 
 (السيكوباتية (للشخصية المعادية للمجتمع المفسرة النظريات -07

 نظرية التعلم االجتماعي المعرفي  - -08

 نظرية اإلحباط والعدوان  - -09
1 0 

 النظرية السلوكية التقليدية  - -02

 0 1 نظرية تعديل السلوك المعرفي -01

السيكوباثية(: عوامل لها  (المعادية للمجتمعاسباب ظهور الشخصية  -00

 السيكوباثي:دور في تكوين االضطراب 

 العوامل الجينية والوراثية -أ . -00 0 1

 النقص التكويني-ب -04

 اسباب نفسية-ج -05
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 اسباب اجتماعية-د -06

 0 1 -( السيكوباتية المعادية للمجتمع(انماط الشخصية  -07

 0 1 طرق قياس السلوك العدواني وقياس الشخصية المضادة للمجتمع  -08

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .49
 إضافية دروس حماضرات 

 أو معامل
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 التدريس ساعات
 الفعلية

بجث ميداني  - - 15
بإحدى المشكالت 
االجتماعية او 

 النفسية 

3 33 

 2 - - - - 2 املعتمدة الساعات
 

  :أسبوعيا   خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .51
االستعانة بالمواقع اإللكترونية للمجالت العلمية في التخصص للتعرف على الموضوعات الجديدة التي يتم 

وتتضمن محور حول مشكالت العدوان وأنواعها APAدراستها أوال بأول وكتابه بحث علمي بنمط 
ية أو عدوانوالدراسات السابقة واالحصائيات وتقارير صحفيه والحلول والمقترحات لحل السلوكيات ال

 للمجتمع  المضادة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 تدريسها اتيجياتواسرت  قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات .51
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت أوالً  -
 التعلم المناسبة.

-  ً  التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ضع استراتيجيات التدريس ثانيا

-  ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق ثالثا
مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم 

 مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم. متكاملة،
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 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 طاراإل جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات
 للمؤهالت الوطين

 التقومي طرق لمقررل التدريس اسرتاتيجيات

 املعرفة 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 
المحاضرة واإللقاء باستخدام  -     االهتمام بدراسة العدوان يوضح بدايات  1-1

 جهاز عارض البيانات.

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

 التدريس بحل المشكالت -

التدريس الفردي بالرجوع  -

إلى المكتبة ومواقع االنترنت 

إلثراء المعلومات حول 

التطبيقات النظرية للنظريات 

الشخصية وعلم النفس بمجال 

 االجتماعي

لمجاالت  الميدانية الزيارات -

والسجون واالعالم  التربية

للوقوف على واقع  والتجارة

 تلك المشكالت

 المناقشات الصفية. -

 التقارير والبحوث العلمية. -

 الواجبات الفردية والجماعية. -

 لعروض الصفية. -

)من نوع  االختبارات -

االختيار من متعدد والمقالي 

 القصير(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم األنشطة

 .ومهام األداء

السلوك العدواني بين الحكم األخالقي يحدد  1-2

  والوصف الموضوعي

طبيعة السلوك العدواني في يناقش  1-3

 المجتمعات البشرية

االحيائية في طبيعة  يستعرض المناحي 1-4

  العدوان

 كسلوك واستعداد مكتسبيشرح العدوان  1-5

 يوضح أشكال العدوان  1-6

 .العدواني السلوك يضرب أمثلة لمظاهر 1-7

يفسر المفاهيم ذات الصلة بالعدوان  1-8
 –اإلرهاب  –العنف  –العدوانية -)العداء

 –توتر  –الغضب  –التعصب  –التطرف 
الرفض  –الغيرة والحقد والحسد 

 االجتماعي

 األسباب والعوامل المهيئة للعدوانيعدد  1-9

 يحدد الخبرات المنفرة والسلوك العدواني  1-11

يناقش اثر االمارات العدوانية في المواقف  1-11
 على العدوان 

يوضح دور االستثارة الفيزبولوجيه في قوه  1-13
 السلوك العدواني

 النظريات المفسرة للعدوانيستعرض  1-13

طبيعة الفروق بين الجنسين في السلوك  يميز 1-14

 العدواني

 الشخصية ذات اضطراب يوضح مفهوم 1-15

 السلوك المضاد للمجتمع )السيكوباتية(
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للشخصية  المفسرة يستعرض النظريات 1-16

 (السيكوباتية (المعادية للمجتمع

المعادية يفسر اسباب ظهور الشخصية  1-17

السيكوباثية(: عوامل لها دور في  (للمجتمع

 السيكوباثي:تكوين االضطراب 

المعادية يميز بين انماط الشخصية  1-18

 -( السيكوباتية للمجتمع(

 المهارات المعرفية 1

 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 

دور االستثارة الفيزبولوجيه في قوه حيلل   2-1

 السلوك العدواني

 العصف الذهني. -

 التدريس بحل المشكالت.-

 الحوار وطرح األسئلة -

 البحث واالستنتاج.

إحدى طرائق التعلم القائمة - -

على مركزية المتعلم مثل 

التعلم التعاوني، أو التعلم 

النشط، المعتمدة على تصميم 

  مهام األداء وفقا لسياق الحياة.

 المناقشات الصفية. -

 العلمية.لتقارير كتابة ا -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

تمثل  )بحيثاالختبارات  -

 % 52أسئلة حل المشكالت 

من مجموع أسئلة 

 االختبارات(.
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم األنشطة

 ومهام األداء.

 النظريات المفسرة للعدوانيفرق بين   2-2
المعادية  للشخصية المفسرةوالنظريات 

 (السيكوباتية (للمجتمع

حلول لمشكالت السلوكيات المضادة  يبتكر 2-3
وخاصه سلوك اإلرهاب  في الحياة اليومية

 وتعاطي المخدرات 
 

تطبيق مقاييس السلوك العدواني  2-4
 والشخصية المضادة للمجتمع

يصمم حقيبية تدريبية وقائية حول سلوك  2-5
المعادية ظهور الشخصية  العدوان وأسباب

 ( في حياتنا اليوميةالسيكوباثية (للمجتمع

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
بعيدا عن من اآلخرين اآلراء  قبلتي 3-1

 االنفعال.

 لمناقشة والحوارا -

تنفيذ واجبات فردية  -

تتطلب االعتماد على 

االنترنت والرجوع إلى 

 المكتبة.

 لعب األدوارالمناظرة -

مشاريع بحث تنفيذ  -

 جماعية

 دراسة الحالة -

 المناقشات الصفية -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.
الاتاقاويام الااااذاتاي، وتاقاويم -

األقاران وتاقوم األساااااااتاااااذ 
 باستخدام:

قاااااعاااادة أداء وصااااااااافااايااااة  -
(Rubric)  لتقويم األنشااطة

 ومهام األداء.
قاااااعاااادة أداء وصااااااااافااايااااة  -

(Rubric)  لتقويم مهااارات
 العالقات الشخصية.

 مع اآلخرين بفاعلية ووضوح. جاوبتي 3-2
 الواجبات الجماعية. زمالئه فيتعاون مع ي 3-3

 علىيعتمد تحمل المسؤولية األخالقية وي 3-4

من عروض وبحوث  إليهالذات فيما يسند 

 علمية.

 يردودون تشنج إلى الفكر المخالف يستمع  3-5

 عليه بموضوعية.

لسلوك المسؤول الذي يتوافق مع يلتزم با 3-6

 أخالقيات مهنة التعليم.
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قاااااعاااادة أداء وصااااااااافااايااااة  -
(Rubric)  لتقويم مهااارات

تحمل المسااااااؤولية، والعمل 
 ضمن فريق.

حقيبة إنجاز تجمع جميع 

األنشطة والنتاجات وأدوات 

 التقويم
  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 2
وار الحيتواصل مع افراد مجموعته لتفعيل  4-1

 بينهم. الفعال

 طرح األسئلة -

العروض الصفية  -

 power pointباستخدام 

ومقاطع الفيديو ذات 

 العالقة.

 الصفية.المناقشات  -

 .المناقشات الصفية -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.
الاتاقاويام الااااذاتاي، وتاقاويم -

األقاران وتاقوم األساااااااتاااااذ 
 باستخدام:

قاااااعاااادة أداء وصااااااااافااايااااة  -
(Rubric)  لتقويم األنشااطة

 ومهام األداء.
قاااااعاااادة أداء وصااااااااافااايااااة  -

(Rubric)  لتقويم مهااارات
 العالقات الشخصية.

قاااااعاااادة أداء وصااااااااافااايااااة  -
(Rubric)  لتقويم مهااارات

تحمل المسااااااؤولية، والعمل 
 ضمن فريق.

حقيبة إنجاز تجمع جميع 

األنشطة والنتاجات وأدوات 

 التقويم

مشروعا بحثيا بمفرده أو بالتعاون مع  صيغي 4-2

البحوث العلمية تتناول مجموعته ألحدى 

 متغيرات بحثية 

بجث بمجال السلوك  تقريرا وافيا عن ويعد 4-3

العدواني والشخصية المضادة للمجتمع 

 ويعرضه بالصف

 التغذية الراجعة من استاذه وأقرانهيستخدم  4-4

 لتحسين جودة العمل.
فرده أو بميستخدم فيه مشروعا بحثيا يصيغ  4-5

بالتعاون مع مجموعته لتحليل أحد 

 الالمشكالت 

تقريرا وافيا عنها ، ويعرضه في  يعدو 4-6

 .الصف
 التغذية الراجعة من استاذه وأقرانهويستخدم  4-7

 .لتحسين جودة العمل

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
   ال يوجد  5-1
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .52
 فهي،ش تقدمي خطابة، مقال، كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

 (اخل......مالحظة
 لنهائيا التقييم من نسبته ليمهلتس احملدد األسبوع

 %12 طوال الفصل  الحوار والمناقشة وااللتزام بأخالقيات الطالب/ المعلم 1
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2 
 الواجبات البيتية/ التطبيقية 

 )نقد بحث في مجال الشخصية وعلم النفس االجتماعي 

 طرح قضايا محلية(من خالل 

 %12 طوال الفصل

3 
 ورش عمل صغيرة 

السلوك العدواني والشخصية المضادة  مشكالت))بعرض إحدى 

 باستخدام تقنية االتصاالت أو المعلومات(( للمجتمع

5-10 02% 

  %02    اختبار نصفي   4

 %42 15 االختبار النهائي )اختيار من متعدد ومقالي قصير( 5
 

 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ع
إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار  ترتيبات

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
تخصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلباتهم واستفساراتهم وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس  -

 وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.
تكوين مجموعة واتساب لكل مقرر يضاف لها جميع الطالب في المقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات وتقديم  -

 اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.

 .قم الجوال الخاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقديم االرشاد األكاديميتزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ور -

 التعّلم مصادر .ضض
    :املطلوبة املقررة الكتب- قائمة يف – أدرج .1
 ( سيكولوجيه العدوانية وترويضها. دار غريب للطباعه والنشر، القاهرة 0221العقاد. عصام عبداللطيف ) .0

 ، مكتبة الشباب، القاهرة ( سيكولوجيه العدوان 1996أبو قوره، خليل قطب ) .0

 1ط ،( ،النفس والعدوان، دراسة نفسية اجتماعية في ظاهرة العدوان، دار الكندي   0224ريكام ابراهيم ) - .4

ه بحوث في ديناميكية العدوان لدى الفرد والجماع –( سيكولوجية العدوان  1986ناصيف ، عبدالكريم )  .5

 ميلر وأخرون ( مترجم ، دار منارات النشر، االدردن ،  –بيرز  –ولترز  -لونز –والدولة) فرويد 

 وطرق وأعراضها أسبابها " السلوكية واالنحرافات األمراض النفسة ، 0228 ، حسين صالح قاسم .6

 ،ط األردن عمان ، دجلة دار ، عالجها
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  2 .(:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد - قائمة يف – أدرج 
( عدوانية أقل، كيف تحول الغضب 1996أرنولد جولد اشتاين آلن روز، ترجمة موزة المالكي، ) -1

  1والعدوانية إلى أفعال إيجابية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ،ط
لنفس ، الهئية المصرية العامة (سيكولوجيه العدوان والعنف ، مجلة علم ا 1987المقربي ، سعد )  -0

 للكتاب ، القاهره 
(، االضطرابات السلوكية واالنفعالية ، دار الفكر ، عمان ، األردن ،  0222يحي ، خولة أحمد )  -0

 1ط
 الكويت ( 10) العدد .االجتماعية العلوم مجلة ، العدوان سيكولوجية - 0222 آمال مرسي -4
عديل السلوك اإلنساني، المكتبة االلكترونية، أطفال ( أساليب ت0226.الفسفوس ،عدنان أحمد ، ) -5

 ط0الخليج، ، 
أمال عبد السميع، مليجي باظة، الشخصية، واالضطرابات السلوكية والوجدانية مكتبة ألنجلو  -6

 1، 1المصرية، القاهرة ط

 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج. 3
aggression-https://opentextbc.ca/socialpsychology/chapter/defining/ 

 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1591125/ 

 
behavior-https://www.healthline.com/health/aggressive 

 
-conditions/antisocial-https://www.mayoclinic.org/diseases   

21353121-causes/syc-disorder/symptoms-personality 
disorder-personality-/conditions/antisocialhttps://www.nhs.uk/ 

 :املدجمة واألسطواانت الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 2
 برامج تعليمية جاهزة على أقراص مدمجة.-

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 املطلوبة املرافق .طط
 داخل املقاعد ددع)أي  واملختربات الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية القاعات
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباين .29

 ( طالبات.02قاعة اجتماعات بمقاعد متحركة سعة )
 .محاضرات عادية متوافر فيها بروجكتر وحاسب آلي قاعة

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .31
 Data Showجهاز عارض البيانات 

  يوجدال (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان اذا مثالا : حددها) أخرى مصادر .31

https://opentextbc.ca/socialpsychology/chapter/defining-aggression/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1570125/
https://www.healthline.com/health/aggressive-behavior
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/antisocial-personality-disorder/symptoms-causes/syc-20353928
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/antisocial-personality-disorder/symptoms-causes/syc-20353928
https://www.nhs.uk/conditions/antisocial-personality-disorder/
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 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ه

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .26
 نقاش مع الطالبات حول ما ورد في المقرر.حلقة  -

 مستوى البحوث العلمية والتقارير.تقييم  -

  (Rubric)قاعدة أداء وصفية  باستخدامالطالب تقويم  -

 نتائج الطالبات على االختبار النهائي. -

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .27
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.  -
 من قبل النظراء في التدريس. الستشارة في التدريسا -
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.   -
 .لتقويم الذاتيا -

 :التدريس تطوير إجراءات .28
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تبادل الزيارات  -

 قدم تغذية راجعة وثرية عنمما ياالستشارة في التدريس ووالخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس، 

 إجراءات التدريس وتطويرها.

 لفعال وجودتهااللتحاق بدورات/ وورش عمل حول التدريس ا -

 تدريس يئةه أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .29
 (:أخرى مؤسسة نم تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل مستقلني،

 . بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلينتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  -

مقارنة أداء الطلبة بمثلهم في أي جامعة أخرى ، وتوحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة  -

 التدريس في هذه الجامعة، ومقارنة الدرجات النهائية للطلبة في الجامعتين.

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .31
 عام للمقرر.ذاتي تقييم -

 تحليل نتائج استبانة األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف.-

أيضا من خالل تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات التركيز من -

بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير  المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس

 والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

  د . مرمي محيد أمحد اللحياين د  :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

      

 ه1441/ 22/2 التاريخ

  توصيف مقرر : علم نفس العدوان والسلوك المضاد                  د مريم حميد أحمد اللحياني
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 التعليمية املعاصرةاسم املقرر: السياسة 
 (1-010270212) رمز املقرر:

 إسم املؤسسة التعليمية        جامعة أم القرى ه26/1/1441  اتريخ التوصيف:
 الرتبية اإلسالمية واملقارنة.  -الرتبية القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .جج
 (2-121171121)املعاصرة  الدراسي ورمزه:  السياسة التعليمية. اسم املقرر 1
 . عدد الساعات املعتمدة: )ساعتان(2
برنامج الدكتوراه )متطلب كلية إجباري يقدمه قسم . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

  التربية اإلسالمية والمقارنة(.
 المستوى الثاني.. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
  .املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 العابدية للطالب –ات الزاهر للطالب.فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %51 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .عع
    

 %11 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .فف
    

 %11 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .صص
    

 %31 النسبة: √ ابملراسلة .قق
    

  النسبة:  أخرى تذكر .رر
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  تعليقات:

 األهداف .حح
 ما هدف املقرر الرئيس؟

إعداد وتأهيل باحثين قادرين على فهم وتحليل وتقويم السياسات التعليمية، وقادرين على الربط بين السياسات العامة 
  .للدولة والسياسة التعليمية والتربوية

 :ن يكون الطالب قادر علىويتوقع بانتهاء تدريس المقرر أ
 تعرف المفاهيم األساسية للسياسة التعليمية وأهميتها.  .1

 اإللمام بأهم االتجاهات والمبادئ التي تقوم عليها السياسات التعليمية. .0

 تعرف السياسات التعليمية لبعض الدول المتقدمة في المجال التعليمي. .0

 إدراك التغيرات العالمية المعاصرة وانعكاساتها على السياسات التعليمية. .4

 استيعاب التحديات التي تواجه النظم التعليمية محليا ودوليا. .5

 تحليل السياسة التعليمية بالمملكة العربية السعودية. .6

 مقارنة السياسة التعليمية بالمملكة العربية السعودية بسياسات تعليمية في دول أخرى. .7

 ليا.مج والمؤسسات محليا ودواإلحاطة بأبرز التحديدات التربوية في النظم التعليمية على مستوى البرا .8

  .0202التعرف على التجديدات التربوية في السياسة التعليمية بالمملكة العربية السعودية وفق رؤية .9
 املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 .المراجعة الدورية للخطة الدراسية للمقرر في مجلس القسم 

  المقترحات بصفة دورية لتحسين المقرر وتطويره وتحديث مراجعه.تقديم 

 .استطالع آراء الطالب في االستفادة من المقرر علميا وعمليا 

 .تصفح المواقع اإللكترونية للوصول للمعلومات المطلوبة 

 .تتبع موضوعات المقرر ومفرداته على مواقع المجالت والدوريات العربية والعالمية 
 .................................................... .................... التحكيممالحظات جهة 

)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف املقرر الدراسي  .خ
 أودليل الربانمج(. 

 وصف عام للمقرر:
وأهميتها وأهم التحديات التي تواجه النظم التعليمية وتحليل  للسياسات التعليمية، االتجاهات الحديثة المقرر هذا يتناول

بالسياسات التعليمية لغيرها من الدول المتقدمة في مجال التعليم وأهم التجديدات وثيقة التعليم بالمملكة ومقارنتها 

 التربوية في السياسات التعليمية بالمملكة وغيرها من الدول.

 
 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-2
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ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 التدريس 

 0 1 مدخل مفاهيمي للسياسة التعليمية وأهميتها. -

 0 1 أهم االتجاهات والمبادئ التي تقوم عليها السياسات التعليمية. -

 4 0 التغيرات العالمية المعاصرة وانعكاساتها على السياسات التعليمية. -

 4 0 التحديات التي تواجه النظم التعليمية محليا ودوليا. -

 0 1 تحليل السياسة التعليمية بالمملكة العربية السعودية. -

السياسة التعليمية بالمملكة العربية السعودية بسياسات تعليمية في دول مقارنة  -
 أخرى.

0 6 

أبرز التجديدات التربوية في النظم التعليمية على مستوى البرامج والمؤسسات  -
 محليا ودوليا.

0 4 

التجديدات التربوية في السياسة التعليمية بالمملكة العربية السعودية وفق  -
 .0202رؤية

0 4 

 0 1 االختبار النصفي -

 0 1 االختبار النهائي -

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .53

 
 حماضرات

دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق

 02     15×0 ساعات التدريس الفعلية

 0     0 الساعات املعتمدة

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 ساعتان 1 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا : -عدد ساعات الدراسة  .54
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خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .55
 تدريسها

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال  
 ستهدفة.خمرجات التعلم امل : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومعاثنيا  
رر : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقاثلثا  

املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 ر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.يتضمن كل مقر 

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار  م
 الوطين للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 

السياسات يتعرف أهم االتجاهات في  1-1
 التعليمية.

طريقة المحاضرة الدراسية ، 
المناقشة والحوار، التعلم 

باالكتشاف ، عصف ذهني، 
التعلم التعاوني استخدام 

أساليب التعلم الذاتي من خالل 
 شبكة المعلومات )اإلنترنت(.

المناقشة ، تقييم أوراق 
العمل والتكليفات ، تقييم 
 التقارير ، التقييم الذاتي 

 األقران(.) تقييم 
1-2 
1-3 

 إدراك التحديات التي تواجه النظم التعليمية.
اإللمام بالتجديدات التربوية للسياسات 

 التعليمية

 املهارات املعرفية 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 

تكوين إطار شامل عن أهم االتجاهات في  2-1
 السياسة التعليمية

 -العملي طريقة البيان 
 -استراتيجية التساؤل الذاتي
 –استراتيجية التفكير التأملي 
 –استراتيجية التفكير الناقد 

استخدام آليات واستراتجيات 
 التعلم النشط والتعاوني .

تقييم أوراق    -المالحظة 
العمل تقييم العروض 

 –العملية من قبل األقران 
ات المناقش  -تقييم البحوث 

 الصفية.

االحاطة بالتغيرات العالمية المعاصرة  2-2
 وانعكاساتها على السياسات التعليمية

الوعي بأهم التحديات التي تواجه النظم  2-3
 التعليمية محليا ودوليا.

استيعاب أبرز التجديدات التربوية في النظم  2-4
التعليمية على مستوى البرامج والمؤسسات 

 محليا ودوليا.

  

السياسة التعليمية بالمملكة العربية مقارنة  2-5
 السعودية ومثيلتها في الدول األخرى.
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

بالتجديد التربوي  0202ربط رؤية المملكة  2-6
 محليا وعالميا..

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
القدرة  على العمل الفردي المستقل في أداء  3-1

لفردية ابعض التطبيقات وتقديم التكليفات 
 المطلوبة.

المناقشة واألنشطة الجماعية 
تكليف الطلبة بأعمال ومهام  -

داخل مجموعات العمل. 
 استراتيجية العصف الذهني.

 

المالحظة المقننة _ تقييم 
احترام الطلبة لقوانين 

العمل الجماعي والتزامهم 
بها. مالحظة العالقات 

الشخصية وتناول األدوار 
 ةبين الطلبة أثناء ممارس

األنشطة المرتبطة 
م بالمقرر. تقييم دفتر التقيي

 الذاتي.

التعاون مع فريق العمل إلنجاز المهمة أو  3-2
 النشاط بشكل متقن ومتميز.

القدرة على تحمل المسئولية من خالل  3-3
االلتزام بحضور المحاضرات ومواعيدها ، 

 وأداء الدور المسند له في فريق العمل.

العمل بفاعلية في مجموعات  القدرة على 3-4
 عمل تعاونية إلنجاز المهام المكلف بها.

 القدرة على التقويم الذاتي 3-5

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 2
تنمية مهارات التعامل مع الكمبيوتر في تقديم  4-1

 عروض تقديمية )بور بوينت(.
البيان العملي ) العروض 

التوضيحية من جانب أستاذ 
طريقة التمارين  –المقرر ( 

التفاعل مع الموقع  –
الشخصي لعضو هيئة 

والبريد  –التدريس 
وعمل   -اإللكتروني( 

عروض تقديمية من جانب 
تدريب الطلبة على  –الطلبة 

استخدام تقنية المعلومات في 
البحث على الشبكة الدولية 

للمعلومات ) واالنترنت( عن 
يم والموضوعات المفاه

المرتبطة بالمقرر إلنجاز 
 األعمال والتكليفات(.

التقسسم الذاتي وكتابة 
 –التقارير وأوراق العمل 

استخدام العروض 
التقديمية عند عرض 

مالحظة  -الخطط البحثية  
أداء الطلبة أثناء استخدام 

تقويم  –اإلنترنت 
المعلومات التي حصل 
عليها الطلبة من خالل 

 النت.

تنمية مهارة استخدام البريد اإللكتروني في  4-2
 عرض األعمال واألنشطة المطلوبة.

 التواصل مع الزمالء وتقبل المالحظات. 4-3

  

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 0
   الينطبق 5-1

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .56

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م
 خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من 
 يالتقييم النهائ

 %62 في الموعد المحدد االختبار النهائي 1

%02 الثامن االختبار النصفي 2  

%12 طوال الفصل الدراسي تقرير عن أهم التجديدات التربوية في السياسات التعليمية المعاصرة. 3  

وعالقتها  0202تقديم ورقة عمل عن رؤية المملكة العربية السعودية  4
                  التربوي.بالتجديد 

%12 طوال الفصل الدراسي  

% 122  المجموع   

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .غ
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر 

 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعات ( . 4الساعات المكتبية المخصصة للمقرر )  -
 األكاديمي ) أسبوعيا  ( .االستشارات واإلرشاد  -

  التواصل عبر البريد اإللكتروني. -
 مصادر التعّلم .ظظ

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
، القاهرة. المجموعة العربية تظوير التعليم في ضوء تجارب بعض الدول( .0210إسماعيل، منار محمد.) −

 للتدريب والنشر.
، اإلسكندرية:.دار الوفاء لدنيا الطباعة التعليمية وصنع القرارالسياسات (. 0220بكر، عبد الجواد السيد.) −

، عمان: المركز العلمي مدخل إلى تحليل السياسات العامة(. 0220والنشر الحسين، أحمد مصطفى. )
 للدراسات السياسية.

المفاهيم والمداخل  -تحليل السياسات التربوية وتخطيط التعليم(. 0229بيومي، كمال حسني.) −
 ، دار الفكر، عمان.قاتوالتطبي

التعليم في المملكة العربية السعودية رؤية الحاضر واستشراف (  0227الحامد وآخرون، محمد )  −
 ، مكتبة الرشد، الرياضالمستقبل

 ، مكتبة العبيكان، الرياضالسياسة التعليمية مفاهيم وخبرات( 0227الحربي، سعود هالل ) −
 ، خوارزم العلمية، جدةلسياسة التعليمية والتنميةا( 0227حكيم، عبد الحميد عبد المجيد )  −
 ، ايتراك للطباعة والنشر، القاهرةنظام التعليم وسياسته( 0210حكيم، عبد الحميد عبد المجيد) −
 ، الدار المصرية اللبنانية، القاهرةمستقبل التعليم العربي بين الكارثة واألمل( 0228خضر، محسن ) −
 ، دار الخريجي، الرياضنظام التعليم في المملكة العربية السعودية( 0224السنبل وآخرون، عبد العزيز) −
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 ، مؤسسة طيبة، القاهرة السياسة التعليمية بين الواقع والمأمول( 0211شعالن، عبد الحميد عبد الفتاح) −
 بيروت. ، دار الفارابي،في قضايا التربية والسياسة التعليمية( 0227عامل، مهدي) −
 ، مكتبة الرشد، الرياضسياسة التعليم ونظامه في المملكة العربية السعودية( 0225العقيل، عبد هللا) −
 ،سلسلة التربية تخطيط السياسة التعليمية والتحديات الحضارية المعاصرةعيد، سعاد محمد.)د.ت(. −

 (، القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية.4والمستقبل العربي، العدد )

 ،دار المسيرة، عمانالدراسات المستقبلية منظور تربوي( 0220اروق، والزكي،أحمد)فلية،ف −
  . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
− .htm186http://www.ulum.nl/a www.scirp.org/journal مجلة العلوم اإلنسانية  : 
 https://uqu.edu.sa/libمكتبة الملك عبد هللا بن عبد العزيز −
  http://shamela.wsالمكتبة الشاملة −
 https://www.kfcc.gov.sa المكتبة الرقمية بمركز الملك فهد الثقافي −

 htpps://www.kfcris.com/arمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  
  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 املرافق املطلوبة .عع
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل 

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .00

( طالب مزودة بطاوالت مستديرة ومقاعد مريحة تساعد على العمل الجماعي، ومكتبة صغيرة 15قاعة دراسية تتسع ل )

 .المراجع والمواد العلمية المساعدة على تحقيق أهداف المقررتشتمل على 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .33

 استخدام فاعلية السبورة الذكية . األفالم التعليمية.  -جهاز الب توب ، سبورة ورقية وأقالم 

حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة  مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هناك .34
 .( ثابتة . نقطة اتصال باإلنترنتdata showجهاز عرض بروجيكتور ثابت ، شاشة عرض )هبا(:

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .و
 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:1 .ي

 الدورية والنهائية. الطالب، االختبارات التحصيلية من أعمالنموذج تقويم مقرر دراسي، نماذج 

 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:2 .أأ
 المقرر.الحوار والنقاش مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق لهم تدريس 

http://www.scirp.org/journal
https://www.kfcc.gov.sa/
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 محكات التقييم.التقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس وفق 
 .إجراءات تطوير التدريس:3 .بب

 متابعة الدورات الخاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.  -
 االتصال بأعضاء هيئة التدريس لنفس المقرر في الجامعات األخرى محليا ودوليا. -

 ةمتابعة ما يعرض في االنترنت حول المقرر والتعليم الفعال وكتابة تقرير عن ذلك وتقديمه للجن -
 التطوير واالعتماد البرامجي.

.إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء 4 .تت
هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة 

 تدريس من مؤسسة أخرى(:
 من أعمال الطالب بواسطة النظراء. تدقيق تصحيح عينة −
 نتائج االختبارات التحصيلية للطالب. −

 تدقيق عينة من نماذج أنشطة الطالب وتكليفاتهم من قبل النظراء في القسم. −
 .ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:5 .ثث

الذين يدرسون المقرر لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف  تبادل اآلراء مع أعضاء هيئة التدريس -
 في المقرر .

القراءة المستمرة حول المقرر ومتابعة كل ما هو جديد مما له عالقة به في قواعد البيانات  -
 والدوريات العلمية المتخصصة.د

 د. مرمي محيد أمحد اللحياين اسم منسق الربانمج:
 التوقيع:

 
 ه2220-1-15 التاريخ

                             حممد جماهد زين الدين .د.أتوصيف مقرر : السياسة التعليمية املعاصرة              إعداد   
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  توصيف املقررات الدراسية: 2/ 2/ 2

 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 إحصاء استداليل :اسم املقرر  

 نفس (  1-0105531)  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ 2220-1-1 اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خخ
 نفس (  0-2026600إحصاء استداللي ) . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .69
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .71
الحصاء ا -الماجستير  ) االختبارات والمقاييس: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي3 .71

 جميع أقسام الكلية ( –والبحوث( الدكتوراه )جميع التخصصات الباقية بالقسم 
 إعداد قائمة بكل هذه الربامج( )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالا من

 المستوى الثالث: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .72
 احصاء تطبيقي  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .73
  ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .74

للمؤسسة التعليمية  المقر الرئيس-كلية التربيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7

  )العابديه، الزاهر(.

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %200 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .دد
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ذذ
    

 - النسبة: - )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم مدمج  .رر
    

 - النسبة: - ابملراسلة .زز
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 - النسبة: - تذكر أخرى .سس
 

 تعليقات:

 األهداف .شش
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 إكساب الطلبة األطر النظرية والمهارات التطبيقية والبرمجيات الحاسوبية الخاصة باإلحصاء االستداللي

اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجعاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 م التربوية والنفسية.التركيز على الجوانب التطبيقية لإلحصاء االستداللي في مجال العلو -

 متابعة مصادر المعلومات المختلفة بشأن تحديث موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا التخصص. -

 استخدام قواعد البيانات اإللكترونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث المتعلقة باإلحصاء االستداللي. -

وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر  -

 هيئة التدريس والطالب.

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 ليل الربانمج(. د )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .د

 وصف عام للمقرر:
يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب باألساليب االحصائية االستداللية )البارامترية والالبارامترية(، وتدريبه على  -

وتطبيقها، وتحديد األسلوب اإلحصائي المالئم لتحليل البيانات ومعالجة الفرضيات اإلحصائية، كيفية استخدامها 

 .ومناقشة نتائجها وتفسيرها
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .57
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 0 1 الداللة اإلحصائية والداللة العملية 

 0 1 اإلحصائية حجم التأثير وفحص الفرضيات

 0 1 تحليل التباين وفرضيات استخدامه

 0 1 تحليل التباين األحادي في اتجاه واحد 

 0 1 تحليل التباين الثنائي في اتجاهين أو أكثر 

 0 1 تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة

 0 1 تحليل االنحدار وفرضيات استخدامه

 0 1 االنحدار الخطي البسيط 

 0 1 االنحدار الخطي المتعدد
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 0 1 األساليب اإلحصائية الالبارامترية 

 0 1 اختبار  مربع كاي 

 0 1 اختبار مان ويتني للعينتين المستقلتين

 0 1 اختبار ويلكوكسون للعينتين المرتبطتين

 0 1 واليس للعينات المستقلة-اختبار كروسكال

 0 1 اختبار فريدمان للعينات المترابطة

 0 1 مقدمة عن التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .58
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 00 - - - - 15 ساعات التدريس الفعلية

 0 - - - - 0 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ال يوجد ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .59

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .61
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع اثنيا   -
ا واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاا ه: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :القدرة على الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 2

 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 
 أن يتعرف على الداللة اإلحصائية والداللة العملية 2-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
المحاضرة باستخدام  - أن يتعرف على مقاييس حجم التأثري وفحص الفرضيات اإلحصائية 2-1

 العروض التقدمية.
الحوار والمناقشة  -

 الموجهة الهادف.
األنشطة التطبيقية ومهام -

 األداء.
 

االختبارات  -
 -القصيرة 

االختبارات 
 النصفية

االختبارات  -
 النهائية

قاعدة أداء  -
وصفية 

(Rubric)  لتقويم
األنشطة ومهام 

 األداء.

أن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع  2-3
 الدراسة

أن يحدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب  2-2
 اإلحصائية موضوع الدراسة

 أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها 2-0

أن يحدد معايير وشروط اختيار األسلوب اإلحصائي  2-5
 المناسب. 

أن يحدد الخطوات المتسلسلة منطقيا  للوصول إلى  2-7
 األسلوب اإلحصائي المناسب لتحليل البيانات.

 املهارات املعرفية 1
 الطالب القدرة على أن:بنهاية المقرر يتوقع من  

أن يصمم مخطط لسير العمليات لتحديد األسلوب  1-2
اإلحصائي األمثل لتحليل البيانات على اختالف 

 أنواعها. .
 العصف الذهني  -
استراتيجية التعلم  -

 االستكشافي
إحدى طرائق التعلم  -

القائمة على مركزية 
المتعلم مثل التعلم 

التعاوني، التعلم النشط، 
المعتمدة على تصميم 
مهام األداء وفقا لسياق 

 الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم

األنشطة ومهام 
 األداء

أن يحدد الكفايات والمهارات اإلحصائية األساسية  1-1
 لالختيار الصحيح لألسلوب اإلحصائي األكثر مالئمة.

أن يناقش نتائج المعالجات ومخرجات التحليل  1-3
 اإلحصائي ويفسرها. 

أن يقترح عددا من المعايير لحقيبة اإلنجاز الخاصة  1-2
 بأنشطته وواجباته ومشاريعه. 

أن ينظم العمل مع أقرانه في المجموعة على نحو  1-0
فعال، لحل مشكالت معقدة توفرها مهمة األداء 

 منهجية متكاملة لحلها.المعطاة، ويقترح 
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

أن يلتزم الثقة بالنفس والوعي بأهدافه وقدراته وسعيه  3-2
 الستثمارها إيجابيا .

 التعلم الذاتي  -
إحدى طرائق التعلم  -

القائمة على مركزية 
المتعلم مثل التعلم 

التعاوني، التعلم النشط، 
تصميم المعتمدة على 

مهام األداء وفقا لسياق 
 الحياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات جماعية  -

)المشاريع البحثية 
 والعملية(

التقويم الذاتي،  -
وتقويم األقران 
وتقوم األستاذ 
 باستخدام:

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم

كل من )األنشطة 
 –ومهام األداء 

أن يتعامل بثبات وحساسية مع القضايا األخالقية  3-1
 المعقدة ويصدر أحكاما  عادلة وصحيحة.

أن يلتزم بقوانين الجامعة ومتطلبات المقرر وتسليمها  3-3
 في الوقت المحدد

أن يتقبل التفاعل الهادف مع أقرانه في مجموعته  3-2
والمجموعات األخرى، ويمارس دور القيادة إذا أسندت 

 بكفاءة وتميز. إليه
أن يقوم أداء أقرانه في مجموعات التعلم األخرى في  3-0

ضوء قاعدة أداء وصفية يتم تصميمها لتقويم مهام 
 األداء.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
أن يبادر في المشاركة في النقاش، وتقديم تغذية راجعة  3-5

المجموعات األخرى أثناء جيدة ألنشطة ومشاريع 
 عرضها.

مهارات االتصال 
مهارات  –

الشخصية العالقات 
تحمل  –

المسؤولية، والعمل 
 ضمن فريق(

أن يتحمل المسؤولية في أداء العمل المكلف به ضمن  3-7
 الفريق الذي يعمل معه، وينجزه في الوقت المحدد.

أن يتفاعل مع أقرانه في المجموعة، ويقترح آراء  3-1
ويوصل استنتاجاته بطريقة ، هادفة بأسلوب مناسب

 .ذكية
 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  2

أن يعالج بيانات مولدة لكل أسلوب إحصائي من  2-2
 األساليب اإلحصائية التي تم دراستها يدويا  

 التعلم الذاتي  -
إحدى طرائق التعلم -

القائمة على مركزية 
المتعلم مثل التعلم 

التعاوني، التعلم النشط، 
المعتمدة على تصميم 

األداء وفقا لسياق مهام 
 الحياة.

تقديم تقرير  -
علمي إلجراءات 
تطبيق أسلوب 

إحصائي ومناقشة 
 وتفسيرها. نتائجه

التقويم الذاتي،  -
وتقويم األقران 
وتقوم األستاذ 
 باستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقويم

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء 

مهارات االتصال 
مهارات تقنية  –

المعلومات 
والمهارات العددية 

) 

أن يحلل بيانات مولدة باستخدام البرمجيات الحاسوبية  2-1
لكل أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية التي تم 

 دراستها
من  أن يحسب الداللة العملية لكل أسلوب إحصائي 2-3

خدام يدويا  وباست األساليب اإلحصائية التي تم دراستها
 SPSSبرنامج 

أن يقعد تقريرا وافيا  عن النتائج المتحصل عليها  2-2
كمخرجات للبرمجيات الحاسوبية لكل أسلوب 

 التي تم حسابها يدويا  إحصائي ومقارنتها ب
أن ينجز مشروعا  بحثيا بالتعاون مع مجموعته لتحليل  2-0

بيانات مقياس )استبانة( يتم تطبيقه فعليا ، ويكتب 
تقريرا  وافيا  عن المشروع، ويعرضه في المحاضرة، 

 ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ المادة وأقرانه.
أن يكتسب مهارات جمع المعلومات والبيانات وتحليلها  2-5

 وتقويمها بشكل ناقٍد واستقراء النتائج واالستنتاجات.
أن يستخدم التقنية وقواعد المعلومات اإللكترونية في  2-7

البحث العلمي، وبحث القضايا وإيضاح النتائج 
 والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 0

0-2 
 

أن يستخدم الطالب البرمجيات الحاسوبية لمعالجة كل 
 أسلوب من األساليب اإلحصائية التي تم دراستها

التعلم إحدى طرائق 
القائمة على مركزية 
المتعلم مثل التعلم 
التعاوني، أو التعلم 
النشط، المعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم

مهارات استخدام 
البرمجيات 
 الحاسوبية
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .61

فهي، شمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %12 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1

 %12 14 تكليفات جماعية وعمل مشروعات مشترك 2

تقديم تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتائجه  3

 وتفسيرها

15 5% 

 %02 10،  4 قصيرة أثناء الفصل الدراسياختبارات  4

 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5

 %42 أسبوع االختبارات النهائية اختبار نهاية الفصل الدراسي 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ف
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
راتهم عل مع نقاشاتهم واستفساوجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص لمقابلة الطالب والتفا -

 وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.
تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع  -

 الطالب في أي وقت يحتاجونه..
 مصادر التعّلم .غغ

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
(. القاهرة: دار 0)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 0229أبو عالم، رجاء محمود ) -

 النشر للجامعات.  
بة . القاهرة : مكت األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية(. 0222مراد، صالح أحمد )  -

 األنجلو المصرية.
األساليب اإلحصائية االستداللية في تحليل بيانات البحوث النفسية والتربوية ( . 0212) عالم، صالح الدين محمود  -

 (. القاهرة: دار الفكر العربي.0)ط  واالجتماعية: البارامترية   والالبارامترية
 اإلحصاء التربوي تطبيقات باستخدام الرزم اإلحصائية(. 0212المنيزل، عبدهللا فالح ، غرابية، عايش موسى ) -

 (. األردن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.4)ط للعلوم االجتماعية
 SPSS(. التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 0214منسي، محمود عبدالحليم ، الشريف، خالد حسن ) -

 .. اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة
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-Gurnsey, R.(2418). Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using 

Estimation. London: SAGE Publications.   

-Miles, J. & Banyard, P.(2442). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical 

Introduction. London: SAGE Publications.   

 -Rasch, D., Kubinger, K. & Yanagida, T. (2411). Statistics in Psychology Using R and SPSS. 

German:  John Wiley & Sons. 

-Steyn H. S. &  Ellis S. M. (2440). Estimating an Effect Size in One-Way Multivariate Analysis 

of Variance (MANOVA). Multivariate Behav Res. 44(1),146-20. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 
- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education - 

web.org/Publications.php?p=SERJ-https://iase- 
-international-the-http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading

all/resources/statistics-for-agenda/education 
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 

3476661&p=518121https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=- 
(APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, 

Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

 أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية . 4
  على حسب االحتياج :اإلحصائية الربامج و  ،موضوعات املقرر جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على -

-SPSS 
software-statistics-.com/analytics/spsshttps://www.ibm 

- SAS 
https://www.sas.com/en_us/home.html 

-Minitab 
trial/-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

- Lisrel 
http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795108
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 املرافق املطلوبة .فف

بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صوتي متكامل، جهاز حاسب آلي لكل طالبمقعد  02 -

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .35
  طالب 02يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آلي 02قاعة دراسية تتسع لـ  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .36
  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالبرامج الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر مثل :  -

 مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .37
  النفس الرقمي معمل علم -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .جج
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .حح

 استمارة تقويم المقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 التغذية الراجعة والسريعة باتجاهين. -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNنموذج  -
 (.CIQالتحري الناقد ) مقياس -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .خخ
ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بالقسم للمشاركة في تقييم التكليفات الفردية والجماعية والمشاريع والتقارير الفصلية  – .دد

 للطالب .
)األقران( في تدريس المقرر باألقسام والكليات بالجامعات المختلفة  تبادل الزيارات والخبرات واالستشارات بين النظراء - .ذذ

 محليا  وإقليما .
 إجراءات تطوير التدريس: .رر
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس: وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تبادل الزيارات والخبرات  - .زز

 التدريس، والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.واالستشارات بين النظراء )األقران( في 
 .إيجاد فرص للتطوير األكاديمي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية - .سس
تدريس يات الحديثة فى الحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالستراتيج - .شش

 لالستفادة منها.
استخدام أحدث الطرق التدريسة المعاصرة في ايصال المعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوني ،.....الخ مع إحداث  - .صص

     تعديالت في محتوي المقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال.
ايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، إجراءات التحقق من مع .ضض

 والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 عات التعلم بالقسم.مراجعة معايير حقائب اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج مجتم - .طط
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 تدقيق تصحيح عينة من بحوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين بالقسم من ذوي التخصص. - .ظظ

 التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( في تدريس المقرر بجامعات أخرى. - .عع
 الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة  .غغ
تكوين مجموعات التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء  - .فف

 التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث ووضع خطط التحسين المستقبلية.
ره من قبل النظراء )األقران( في تدريس المقرر بالقسم والكلية والجامعة، وكذلك مراجعة تقييم المقرر وإجراءات تطوي - .قق

  تقرير المراجعة الداخلية لعمادة التطوير والجودة النوعية واألخذ بها.
تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات المستجدة في المجال باستمرار وفقا  للمعطيات  - .كك

 ة، مع  المراجعة الدورية لنتائج تقرير المقرر والبرنامج.الحديث
تطوير المقرر باستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب في االستبانات التي يقومون بتعبئتها، مع تحليل  -

نقاط القوة/ نقاط الضعف ، الفرص المتاحة /التهديدات المحتملة ، استنادا  لمعايير  SWOT Analysisالوضع الراهن 
NAQAAE لالعتماد الوطني ألسس التخطيط االستراتيجي. 

 

   د . مرمي محيد أمحد اللحياين... اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

......   

 هـ 2220-3-9  التاريخ

 
      استداليلتوصيف مقرر: إحصاء 

 إعداد:
 ايسر عبدهللا حفين حسند.      ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 

 



 

 نموذج توصيف المقرر

  الدراسية:توصيف املقررات  2/ 2/ 2

 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 الشخصية ومنو االجتماعية التنشئة اسم املقرر:

 شخصية  1-7176033املقرر: رمز 
 

 

 

 

 

 

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 2220-1-19: التوصيفاتريخ 

 النفس علم-الرتبيةالقسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .صص
 ( شخصية 2-1216933رقم المفرر ) الشخصية ونمو االجتماعية التنشئة: . اسم المقرر الدراسي ورمزه1 .75

 . عدد الساعات المعتمدة: ساعتين0 .76

 النفس وعلم الشخصية لتخصص إجباري متطلب. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 0 .77
 االجتماعي

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 الثالث المستوى / . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .78

 ال يوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5 .79

 هذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد. المتطلبات المتزامنة مع 6 .82

 . فرع أو فروع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى / فرع الزاهر 7 .81

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %72 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .ضض

    

 - النسبة: - التعليم اإللكتروني .طط

    

 %02 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ظظ

    

 - النسبة: - بالمراسلة .عع

    

  / النسبة: - أخرى تذكر .غغ
 ال يوجدتعليقات: 

 األهداف .فف
هدف المقرر إلى تزويد الدارسين في مجال علم النفس االجتماعي والشخصية بالمعرفة ؟ يما هدف المقرر الرئيس -1

الالزمة في مجال العالقة بين أساليب التنشئة االجتماعية ونمو الشخصية وسماتها. ويتعرف على األطر النظرية 

 في وأثره بين الثقافات والصراع الثقافية بالمتغيرات يلمالمختلفة التي قدمت تفسيرا لعملية التطبيع االجتماعي وأن 

 .المفتوح اإلعالم تأثير من النشء حماية أساليب دراسة أهمية يستنتج ، وأناالجتماعية التنشئة عملية



 

 نموذج توصيف المقرر

رتنت، )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلناملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

  متابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية متخصصة سواء باللغة اإلنجليزية أو العربية في موضوعات

 المجال.المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا 

  استخدام أسلوب مجموعات التركيز نهاية كل فصل دراسي إلجراء مناقشات معمقة بين أعضاء هيئة التدريس

 المعنيين بالمقرر والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر إلجراء التعديالت المناسبة.

  الحصول على التغذية الراجعة من قبل الطالب بخصوص المقرر أثناء تدريس المقرر، وذلك باستخدام أساليب

 .(CIQ)، ومقياس التحري الناقد LEARN، ونموذج Plus/Deltaالتغذية الراجعة مثل أداة التغذية الراجعة 

 علمية والتغذية الراجعة من أعضاء المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات ال

 هيئة التدريس والطالب.

 ها  المؤثرة ملعمل دراسات أنثروبولوجي تطبيقية لمعرفة دور التنشئة االجتماعية وأنماطها وادوارها والعوا 
.   
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ذ

 وصف عام للمقرر:

االجتماعية والتطبع االجتماعي بشكل عام، حيث يتم فيه دراسة يعد هذا المقرر المهمة للباحثين في مفهوم التنشئة 

كال من دور األسرة والمجتمع في عملية التنشئة االجتماعية، وكذلك أساليب المعاملة الوالدية في نمو السلوك 

اب بوالشخصية، وعرض مهارة حل المشكالت األسرية والتفكك العائلي. ويتم فيه أيضاّ دراسة التباين بينهما، وأس

لعملية التنشئة االجتماعية والرؤى المختلفة في مفاهيم النظرية  هذا التباين، كذلك دراسة النظريات والنماذج الخاصة

  المختلفة التي قدمت تفسيرا لعملية التطبع االجتماعي.

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .62

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس 

 1   .االجتماعي والتطبيع االجتماعية التنشئة مفهوم

 
0 

 4 0 .االجتماعي التطبيع لعملية المفسرة النظريات



 

 نموذج توصيف المقرر

 دور األسرة في عملية التطبع االجتماعي  
 أساليب المعاملة الوالدية وأثرها في السلوك والشخصية  

1 0 

المشكالت األسرية والتفكك العائلي وأثرها في التنشئة ومن ثم في السلوك 

 والشخصية 
0 4 

 0 1 دور المجتمع الثقافية في عملية التنشئة االجتماعية 

 4 0 المتغيرات الثقافية والصراع بين الثقافات وأثره في عملية التنشئة االجتماعية 

المؤثرة في عملية التنشئة  وسائل اإلعالم الحديثة كعامل من العوامل

  االجتماعية.
1 0 

 4 0 أساليب حماية النشء من تأثير اإلعالم المفتوح 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .63
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32  2   20 ساعات التدريس الفعلية
 1     1 الساعات املعتمدة

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 

 أسبوعيا. ساعتين ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالفردي ) التعلم-عدد ساعات الدراسة  .64
 
 

 اطرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع  .65
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
-  ً  ومع مخرجات التعلم المستهدفة. وتتسق معها: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم ثانيا

-  ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات ثالثا
الحظة لية تعلم وتعليم متكاملة، مع متعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا  عم

 أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.
 
 
 



 

 نموذج توصيف المقرر

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 إلطارا جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات
 للمؤهالت الوطين

 التدريس اسرتاتيجيات
 للمقرر

 التقومي طرق

 املعرفة 2
 المقرر يتوقع من الطالب أنبنهاية  

يعرف مفاهيم مهمة في المقرر التنشئة  1-1

، االجتماعي والتطبيع االجتماعية ا

خصائص التطبيع االجتماعي ومراحله 

االختيار وعملية  وأهدافه،وأشكاله 

ة تكوين الذات وعملي االجتماعي،التطبيع 

 التطبيع االجتماعي  

 الحوار والمناقشة -
 العصف الذهني. -
التدريس بحل -

 المشكالت.
 الحوار وطرح األسئلة -

 البحث واالستنتاج.
إحدى طرائق التعلم -

القائمة على مركزية 

المتعلم مثل التعلم 

التعاوني، أو التعلم 

النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق الحياة.

 أسلوب المحاضرة-
المناقشة أسلوب -

 والحوار
 تكوين مجموعات عمل-

 صغيرة
 التعلم التعاوني-

عرض نتائج تطبيق -

بعض مقاييس 

 االتجاهات والرأي العام

 كتابة مقال
 المناقشات الصفية. -

 كتابة التقارير العلمية. -

 الواجبات الفردية والجماعية. -

االختبارات ) بحيث تمثل  -

 % 52أسئلة حل المشكالت 

 من مجموع أسئلة االختبارات(.

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقويم األنشطة

 ومهام األداء.
 بحوث وتقارير -

يوضح النظريات المعاصرة المفسرة  1-2

 والثقافي لعملية التطبع االجتماعي 

 نظرية التعلم  أوالّ:

 ثانيا : نظرية أريكسون

يميز بين المتغيرات الثقافية والصراع  1-3

شئة التن بين الثقافات وأثره على عملية

 االجتماعية.

 املعرفية املهارات 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 
يميز بين النظريات المختلفة للتنشئة من  0-1

 عدة أوجه للمقارنة.

 العصف الذهني. -

التدريس بحل -

 المشكالت.

 الحوار وطرح األسئلة -

 البحث واالستنتاج.

إحدى طرائق التعلم -

القائمة على مركزية 

 المناقشات الصفية. -

 التقارير والبحوث العلمية. -

 الواجبات الفردية والجماعية. -

 لعروض الصفية. -

االختبارات )من نوع االختيار  -

 والمقالي القصير(.من متعدد 

يقيم المتغيرات الثقافية والصراع بين  0-0

الثقافات وأثره على عملية التنشئة 

 االجتماعية.

 ينقد النظريات المختلفة من وجهة نظره. 0-0
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المتعلم مثل التعلم 

التعاوني، أو التعلم 

النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق الحياة.

 (Rubric)قاعدة أداء وصفية  -

 لتقويم األنشطة ومهام األداء

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
يتقبل اآلراء من اآلخرين بعيدا عن  0-1

 االنفعال.

 المناقشة والحوار - 

تنفيذ واجبات فردية  -

تتطلب االعتماد على 

االنترنت والرجوع إلى 

 المكتبة.

 لعب األدوار المناظرة -

تنفيذ مشاريع بحث  -

 جماعية

 دراسة الحالة -

 المناقشات الصفية - 

 الواجبات الفردية والجماعية.-

الااذاتي، وتقويم األقران التقويم -
 وتقوم األستاذ باستخدام:

 (Rubric)قاعدة أداء وصاافية  -
 لتقويم األنشطة ومهام األداء.

 (Rubric)قاعدة أداء وصاافية  -
لااتااقااوياام مااهااااارات الااعااالقااااات 

 الشخصية.
 (Rubric)قاعدة أداء وصاافية  -

لاااتاااقاااويااام ماااهااااارات تاااحاااماااال 
المساااااااؤولية، والعمل ضااااااامن 

 فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميع 

ألنشطة والنتاجات وأدوات ا

 التقويم

 يتجاوب مع اآلخرين بفاعلية ووضوح. 0-0

يتعاون مع زمالئه في الواجبات  0-0

 الجماعية.

يتحمل المسؤولية األخالقية ويعتمد على  0-4

الذات فيما يسند إليه من عروض 

 وبحوث علمية.

يستمع إلى الفكر المخالف دون تشنج  0-5

 بموضوعية.ويرد عليه 

يلتزم بالسلوك المسؤول الذي يتوافق مع  0-6

 أخالقيات مهنة التعليم.

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 2
وار الحيتواصل مع افراد مجموعته لتفعيل  4-1

 بينهم. الفعال

 طرح األسئلة -

العروض الصفية  -

 power pointباستخدام 

ومقاطع الفيديو ذات 

 العالقة.

 الصفية.المناقشات  -

 .المناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية والجماعية.-
التقويم الااااذاتي، وتقويم األقران -

 وتقوم األستاذ باستخدام:
 (Rubric)قاعدة أداء وصااااااافية  -

 لتقويم األنشطة ومهام األداء.
 (Rubric)قاعدة أداء وصااااااافية  -

لااتاااقاااويااام ماااهااااارات الاااعاااالقااااات 
 الشخصية.

 (Rubric)قاعدة أداء وصااااااافية  -
لتقويم مهارات تحمل المساااؤولية، 

 والعمل ضمن فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميع األنشطة 

 والنتاجات وأدوات التقويم

مشروعا بحثيا بمفرده أو بالتعاون مع  صيغي 4-2

 ت.مجموعته ألحدى النظريا

تقريرا وافيا عنها، ويعرضه في  ويعد 4-3

 .الصف

 التغذية الراجعة من استاذه وأقرانهويستخدم  4-4

 لتحسين جودة العمل.
فرده أو بميستخدم فيه مشروعا بحثيا يصيغ  4-5

بالتعاون مع مجموعته لتحليل أحد المشكالت 

 الصفية أو التعليمية

 هوأقرانالتغذية الراجعة من استاذه يستخدم  4-6

 .لتحسين جودة العمل
 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0



 

 نموذج توصيف المقرر

يستخدم البرمجيات الحاسوبية في تحليل  5-1

نتائج قياسه لألتجاهات من خالل برامج 

 احصائية

إحدى طرائق التعلم 
القائمة على مركزية 
المتعلم مثل التعلم 
التعاوني، أو التعلم 
النشط، المعتمدة على 

مهام األداء وفقا تصميم 
 لسياق الحياة.

 (Rubric)قاعدة أداء وصفية 
لتقويم مهارات استخدام 
 البرمجيات الحاسوبية
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .66

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %02 السابع اختبار نصفي  1

 والمناقشات عملية والمشاركات وتدريبات تطبيقات 2
 والتكليفات

 %52 طول الفصل الدراسي

 %02 السابع عشر اختبار النهائي  3

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهمد. 
لذي اترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

   يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.
هم مع طلباتهم واستفسارات وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل -

 وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.
تكوين مجموعة واتساب لكل مقرر يضاف لها جميع الطالب في المقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات وتقديم  -

 اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.

 .ميالتدريس للتواصل وتقديم االرشاد األكاديتزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة  -
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 مصادر التعّلمهـ. 
 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1

 ، مجلد 1مسيرة للطباعة والنشر ،طدار ال االجتماعية،( سيكولوجية التنشئة 0217صالح محمد علي ) جادو،أبو  -

 .1، مجلد 1ط العربي،دار الفكر  االجتماعية،( سيكولوجية التنشئة 0225الرحمن ) العيسوي، عبد -

 .1، مجلد 1المعرفة، طكنوز  دارفيها، ( التنشئة االجتماعية للطفل ودور األسرة 0216)سناء  الكبيسي، -



 

 نموذج توصيف المقرر

 العربي، الفكر لألبناء، دار( دور التنشئة االجتماعية في تشكيل السلوك السوي 0212)مهره سالم محمد  القاسمي، -

 .1، مجلد 1ط

 .1، مجلد 1ط للنشر،طيبة  للطفل.( التربية والتنشئة االجتماعية 0212طارق ) الرؤوف،عبد  -

 .1، مجلد 1ط والعلمية،دار الثقافة  الشخصية،( التنشئة االجتماعية وسمات 0220محمد ) محمد، نعيمة، -
 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:0 

 .االنجلو مكتبة :القاهرة .وحاجاته تنشئته :الطفل .(1188) هدى ،قناوي

ترجمة أحمد سيد حسنين ،  االجتماعية،التنشئة  عمليةوالمجتمع. ( الطفل 1976(جيرالد وهاند فريديك ،الكن

    طنطا : مؤسسة سعيد للطباعة .
 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:0

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

http//:www.jigsaw.org  

 تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد . 2
 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر.

 .المدمجة األقراص على جاهزة تعليمية برامج
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 املرافق املطلوبة .قق
بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل 

 المتاحة، وغيرها(:القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .08
 طالبا. 02قاعة محاضرات تتسع ل 
 طالبا. 02معمل حاسب آلي يتسع ل 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .09
 Data Showجهاز عارض البيانات 

 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر.

 مصادر أخرى )حددها: مثال  إذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .42
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .لل
 التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية  .مم

 استخدام أساليب الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس والمتمثلة في:
 ورقة الدقيقة الواحدة.

 بريد الكتروني أو رسالة واتساب.
 النقطة األكثر غموضا.
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 موجز في جملة واحدة.
 بطاقات التطبيق العملي.

 التغذية الراجعة والسريعة باتجاهين.
 Plus/Delta.غذية الراجعة أداة الت
 .LEARNنموذج 

 (.CIQمقياس التحري الناقد )
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .نن

 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس. 
 من قبل النظراء في التدريس. االستشارة في التدريس

 التدريس:إجراءات تطوير  .هه
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تبادل الزيارات والخبرات 

بين النظراء )األقران( في التدريس، واالستشارة في التدريس والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس 

 وتطويرها.

إنجاز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايير  .وو
تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من 

 مؤسسة أخرى(:
ب جعة معايير حقائتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين، وكذلك مرا

 اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس في القسم.
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

يهتم بتكوين مجموعات التركيز من أيضا من خالل تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج 

المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث 

 من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية.
 

 د . حنان محبوب            الشخصيةونمو  االجتماعيةتوصيف المقرر : التنشئة 
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 نموذج توصيف المقرر

 

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى :التعليمية املؤسسة إسم هـ1441 / 2 /22 التوصيف: اتريخ

 علم نفس/   الرتبية كلية :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .قق
 ( شخصيه1-0105732) قراءات يف علم النفس عرب الثقايف :: ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .82
 ساعتان: املعتمدة الساعات عدد. 2 .83
برنامج الدكتوراه في علم النفس )تخصص  البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي:. 3 .84

  (.الشخصية وعلم النفس االجتماعي
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 الثالث المستوىالدراسي: . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر 4 .85

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .86

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .87

رئيس المقر ال-التربيةكلية : التعليمية. موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة 7

 للمؤسسة التعليمية )العابديه, الزاهر(

 نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:. 8

 %72 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .كك

    

 - النسبة: - التعليم اإللكتروني .لل

    

 %02 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .مم

    

 - النسبة: - بالمراسلة .نن

    

  - النسبة: - أخرى .هه
 :تعليقات

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 األهداف .وو
يهدف المقرر الى تزويد الدارسين بالمعرفة الالزمة في مجال علم النفس عبر  ؟ الرئيس املقرر هدف ما

 الثقافي وأثر الفروق الثقافية على الشخصية والنمو والسلوك اإلنساني 

المقرر الدراسي . )مثل االستخدام المتزايد  لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  سة(.  كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدرا في المحتوىلتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات 
 والتغيرات شبكة االنترنت أو علوماتالم تكنولوجيا على تعتمد التي والمراجع للمواد المتزايد االستخدام 

 االجتماعي النفس وعلم مجال الشخصية في الجديدة العلمية البحوث نتائج علي بناء المقرر محتوي في

 الثقافي. عبر

  متابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية متخصصة سواء باللغة اإلنجليزية أو العربية في

 في هذا المجال. موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل

  استخدام أسلوب مجموعات التركيز نهاية كل فصل دراسي إلجراء مناقشات معمقة بين أعضاء هيئة

 التدريس المعنيين بالمقرر والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر إلجراء التعديالت المناسبة.

 دام يس المقرر، وذلك باستخالحصول على التغذية الراجعة من قبل الطالب بخصوص المقرر أثناء تدر

، ومقياس LEARN، ونموذج Plus/Deltaأساليب التغذية الراجعة مثل أداة التغذية الراجعة 

 .(CIQ)التحري الناقد 

  المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من

 أعضاء هيئة التدريس والطالب.

 ستراتيجيات جديدة في التدريس واستخدام متزايد لمصادر شبكة االنترنتاستخدام ا. 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .ص
هذا المقرر مفهوم علم النفس الثقافي، النظريات النفسية المؤكدة ألهمية  يستعرض: للمقرر عام وصف

 النفس جوانب النمو في الثقافية والفروق .النمو جوانب العوامل االجتماعية والثقافية، العالمية، والثقافية في
والمعرفي والتحيز الثقافي في مجاالت تفسير النمو والشخصية وأساليب .واالجتماعي المعرفي االجتماعي

القياس ولتحقيق ذلك فإن الدراسة ستعتمد بشكل مكثف على نتائج األبحاث في الدراسات األساسية وذات 
  العالقة

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .67
  التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة
– في وأهميتها الثقافية عبر والدراسات الثقافي عبر النفس علم مفهوم-1

 .الشخصية في المجتمعية الثقافية العوامل دوار إبراز

0 4 



 

 نموذج توصيف المقرر

- االجتماعية العوامل وأهمية دور علي المؤكدة النفسية النظريات-0

– النظرية المجالية النظرية (الشخصية نمو جوانب في العالمية والثقافية

--االجتماع التعلم نظرية الدور نظرية التفاعلية النظرية السوسيومترية

 – .الجماعة ديناميات في العاملي التحليل منهج النفسي التحليل مفاهيم

0 6 

 4 0  .اإلنساني والسلوك والشخصية النمو تفسير مجاالت في الثقافي التحيز-0

-أساليب قياس الشخصية. اختبارات الميول والقيم واالتجاهات -4

–اختبارات سمات الشخصية األساليب االسقاطية )مع التعرض لبعض 

 االختبارات المتحيزة ثقافيا والمتحررة ثقافيا

4 8 

- من الثقافي عبر النفس علم مجال في البحوث نتائج بعض استعراض-5

 .المجال هذا في األساسية الدوريات

0 6 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .68
 إضافية دروس حماضرات 

 أو معامل
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 1 ساعة - - 20 ةالفعلي التدريس ساعات
 2     1 املعتمدة الساعات

 

 ساعة 1 :أسبوعيا   خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .69
 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 تدريسها اتيجياتواسرت  قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات .71
 للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني 

: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت أوالً  -
 التعلم المناسبة.

-  ً  لمستهدفة.ومع مخرجات التعلم ا وتتسق معها: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم ثانيا



 

 نموذج توصيف المقرر

-  ً  قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على ثالثا
مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم 
 متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 طينالو  اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 سالتدري اسرتاتيجيات

 للمقرر
 التقومي طرق

 املعرفة 2
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 

المحاضرة واإللقاء  - علم النفس عبر الثقافي.يعرف مفهوم  1-1

باستخدام جهاز 

 عارض البيانات.

 المناقشة والحوار  -

 المفاهيمخرائط  -

التدريس بحل  -

 المشكالت

التدريس ذو المعنى  -

باستخدام المنظمات 

المتقدمة وتنشيط 

 المعرفة السابقة.

التدريس الفردي  -

بالرجوع إلى المكتبة 

ومواقع االنترنت 

إلثراء المعلومات 

 حول النظريات.

 المناقشات الصفية. -

التقارير والبحوث  -

 العلمية.

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 لعروض الصفية. -

االختبارات )من نوع  -

االختيار من متعدد 

 والمقالي القصير(.

قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء

 أهمية على المؤكدة النفسية النظريات يبين 1-2
 - في العالمية والثقافية االجتماعية العوامل
   .النمو جوانب

 الثقافي في قياس الشخصيةيحدد خطورة التحيز  1-3

يفسر التحيز الثقافي في مجاالت تفسير النمو  1-4

 والشخصية.

يعدد أساليب قياس الشخصية المتحيزة ثقافيا  1-5
 والمتحررة ثقافيا.

 علم مجال في البحوث نتائج بعض ستعرضي 

 هذا في األساسية الدوريات- من الثقافي عبر النفس

 .المجال

 املعرفية املهارات 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 
 عبر النفس علم مجال في البحوث ينقد نتائج - 0-1

 الثقافي

 العصف الذهني. -

التدريس بحل -

 المشكالت.

 المناقشات الصفية. -

كتابة التقارير  -

االختبارات المتحيزة ثقافيا والمتحررة يمييز بين   - 0-0 العلمية.

 ثقافيا 
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م اختبارات الميول والقي)الشخصية.  اتقياسيطبق  - 

اختبارات سمات الشخصية األساليب -واالتجاهات 

 –االسقاطية )مع التعرض لبعض 

الحوار وطرح  -

 األسئلة

 البحث واالستنتاج.

إحدى طرائق التعلم -

القائمة على مركزية 

المتعلم مثل التعلم 

التعاوني، أو التعلم 

النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء 

 وفقا لسياق الحياة.

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 )بحيثاالختبارات  -

تمثل أسئلة حل 

من  % 52المشكالت 

مجموع أسئلة 

 االختبارات(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء.

 العالمية والثقافية االجتماعية الفروق صلخستي - 0-0
- المعرفي االجتماعي النفس النمو جوانب في

 .واالجتماعي
 

إجراء بحوث بمجال الشخصية وقضايا اجتماعيه  - 
 عبر الثقافات المختلفة 

 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 إلي الطالب سيمتق - يتقبل اآلراء من اآلخرين بعيدا عن االنفعال. 3-1

 صغيرة مجموعات
 من معها والعمل
 – .العمل ورش خالل

 الفردية المناقشات -
 مع والجماعية
 من للتأكد الطالب
 – .المسؤولية تحملهم
 بعض تطبيق

 .الشخصية اختبارات

 لكل فردي تقييم
 – .طالب
 لألعمال جماعي تقييم

 تقدمها التي

 العمل مجموعات

 ورش في الصغيرة

 .العمل

 ووضوح.يتجاوب مع اآلخرين بفاعلية  3-2
 الواجبات الجماعية. زمالئه فييتعاون مع  3-3

يتحمل المسؤولية األخالقية ويعتمد على الذات فيما  3-4

 علمية.يسند إليه من عروض وبحوث 

يستمع إلى الفكر المخالف دون تشنج ويرد عليه  3-5

 بموضوعية.

يلتزم بالسلوك المسؤول الذي يتوافق مع أخالقيات  3-6

 التعليم. مهنة

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 2
 الحوار الفعاليتواصل مع افراد مجموعته لتفعيل  4-1

 بينهم.

 طرح األسئلة -

العروض الصفية  -

 powerباستخدام 

point  ومقاطع

 الفيديو ذات العالقة.

 الصفية.المناقشات  -

 .المناقشات الصفية -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.
الاتاقاويام الااااذاتي، وتقويم -

األقران وتقوم األساااااااتاااااذ 
 باستخدام:

قاااااعاااادة أداء وصاااااااافاايااااة  -
(Rubric)  لتقويم األنشطة

 ومهام األداء.
قاااااعاااادة أداء وصاااااااافاايااااة  -

(Rubric)  لتقويم مهارات
 العالقات الشخصية.

قاااااعاااادة أداء وصاااااااافاايااااة  -
(Rubric)  لتقويم مهارات

تحمل المسااااؤولية، والعمل 
 ضمن فريق.

مشروعا بحثيا بمفرده أو بالتعاون مع مجموعته  صيغي 4-2

 ت عبر الثقافات.ألحدى النظريا

 .تقريرا وافيا عنها، ويعرضه في الصف يعد 4-3

ين لتحس الراجعة من استاذه وأقرانهالتغذية ويستخدم  4-4

 جودة العمل.
 يشارك أقرانه في نقد بحثا علميا عبر الثقافات وتحليل 4-5

 أحد المشكالت الصفية أو التعليمية



 

 نموذج توصيف المقرر

حقيبة إنجاز تجمع جميع 

األنشطة والنتاجات 

 وأدوات التقويم
 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
   ال يوجد 5-1

   ال يوجد 5-2

 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 

 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .71
 تقدمي طابة،خ مقال، كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

 (اخل......مالحظة شفهي،
 من نسبته لتسليمه احملدد األسبوع

 ئيالنها التقييم

 %5 الرابع أنشطة فردية 1

 %5 الثامن  أنشطة جماعية 0

 %02 التاسع التقويم النصفي 0

 %12 الثالث عشر ورشة عمل صغيرة 4

 %62 الجامعي حسب التقويم التقويم النهائي 5

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ق
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 
 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

 ( ساعات أسبوعي ا بواقع ساعتين يومي ا.12الساعات المكتبية )-

 .بالقسم لتقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب واالستشارات األكاديمية والعلمية الشخصية التواجد-

 التعّلم مصادر .كك
 الكتب المقررة المطلوبة: -في قائمة  –أدرج . 1

  الجامعية المعرفة دار :اإلسكندرية .الشخصية قياس :(0210) شحاتة محمد ربيع، -



 

 نموذج توصيف المقرر

 دار :القاهرة .(1)االجتماعي، مجلد النفس وعلم الشخصية في بحوث (1990) هللا معتز عبد -

 .والنشر للطباعة غريب-

  .الجامعية المعرفة دار :اإلسكندرية .الشخصية ( قياس0211محمد ) الخالق، أحمد عبد -

 , وتطبيقاتها, "نظرياتها" استراتيجياتها .الشخصية .الشخصية (0211) قاسم هللا، محمد عبد -

والنشر  للطباعة المكتبي دار دمشق)1 (ط النفسي والتربوية، والعالج اإلكلينيكية وتطبيقاتها-

 والتوزيع

 المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:-في قائمة  –. أدرج 0 

 - .الجامعية المعرفة دار :اإلسكندرية .الشخصية ( قياس0210شحاتة ) ربيع، محمد -

 .الجامعية المعرفة دار :اإلسكندرية .الشخصية ( قياس0210)محمد  الخالق، أحمد عبد -

 :مثل المجال هذا في األجنبية والمجالت الدوريات من ومقاالت موضوعات
- journal of personality 

journal of social psychology- 
journal of cross cultural psychology- 

 ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها: . أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت0

 http://www.apa.org - . النفس لعلم األمريكية الجمعية

 http://www.bps.org.uk - . النفس لعلم البريطانية الجمعية

 - http://www.am.org/iupsys. -النفس لعلم الدولي االتحاد

 البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، . أدرج أي 4

 حسب المتوفر في قسم علم النفس.
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 املطلوبة املرافق .لل
المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد بيّن متطلبات 

 داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .41
 ( طالبات.02متحركة سعة )قاعة اجتماعات بمقاعد  -

 قاعة محاضرات عادية متوافر فيها بروجكتر وحاسب آلي. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .40
 Data Showجهاز عارض البيانات 

أو أرفق مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها،  .40
 قائمة بها(:

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .يي
 استراتيجيات الحصول على التةذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .31

 حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد في المقرر.  -

 تقييم مستوى البحوث العلمية والتقارير. -
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  (Rubric)تقويم الطالب باستخدام قاعدة أداء وصفية  -

 نتائج الطالبات على االختبار النهائي. -

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .32
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.     -
 من قبل النظراء في التدريس. الستشارة في التدريس -
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.   -
 التقويم الذاتي. -

 إجراءات تطوير التدريس: .33
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تبادل    -

ة التدريس مما يقدم تغذية راجعالزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس، واالستشارة في 

 وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

 االلتحاق بدورات/ وورش عمل حول التدريس الفعال وجودته. - -

 وضع خطة تفصيلية للمقرر وعرضها على الطالب منذ المحاضرة األولى. - -

 يستوعب الطالب أسلوب التعلم المطلوب تطبيقه في المقرر الدراسي. - -

يب حديثة وجديدة وجذابة مثل: التمثيل النفسي المسرحي )السيكو دراما( ولعب الدور والعصف وجود أسال- -

  الذهني.

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  .04
ء هيئة الواجبات مع أعضاهيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من 

 .تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين تدريس من مؤسسة أخرى(:
مقارنة أداء الطلبة بمثلهم في أي جامعة أخرى ، وتوحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة 

 .لطلبة في الجامعتينالتدريس في هذه الجامعة، ومقارنة الدرجات النهائية ل
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .05

 تقييم ذاتي عام للمقرر.-

 تحليل نتائج استبانة األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف.-

يز نامج يهتم بتكوين مجموعات التركأيضا من خالل تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو بر-

من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت 

 .الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية
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 شخصية -   1-7176035  رمز املقرر:
 

 

 

 

 

 

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى التعليمية: املؤسسة إسم .2220 /1 ./ 11 التوصيف: اتريخ

 النفس  علم/ ........ . ... الرتبية :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .يي
 –المشكالت االجتماعية والنفسية للمراهقين والشباب في المملكة : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .88
 شخصية ( 1216935-2)  .11

 ساعتان: املعتمدة الساعات عدد. 2 .91
  الدكتوراه : برنامجالدراسي. البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر 0 .5

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

النفس  برنامج الدكتوراه في علم –الفصل الخامس : الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .6

 الثالمستوى الث -)تخصص الشخصية وعلم النفس االجتماعي(.
 ال يوجد.. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: 5 .7

 ال يوجد . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(:6 .8
رئيس المقر ال-كلية التربية التعليمية:. موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة 7

 للمؤسسة التعليمية )العابديه, الزاهر(.

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %72 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .أأأ

    

 - النسبة: - التعليم اإللكتروني .ببب

    

 %02 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .تتت

     

 - النسبة: - بالمراسلة .ثثث

    

  - النسبة: - أخرى .ججج
 تعليقات:
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 األهداف

ما هدف المقرر الرئيس؟  
التي تمر بها المملكة العربية السعودية إلى تقديم صورة لطالب علم  يهدف المقرر في ظل التغيرات السريعة -1

النفس على المشكالت النفسية واالجتماعية التي يتعرض لها المراهقين والشباب من الجنسين في المملكة العربية 
 السعودية

نية دام المتزايد لتقلتطوير وتحسين  المقرر الدراسي . )مثل االستخ -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط -0
    المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتةييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.

  متابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية متخصصة سواء باللغة اإلنجليزية أو العربية في موضوعات

 المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.

 أسلوب مجموعات التركيز نهاية كل فصل دراسي إلجراء مناقشات معمقة بين أعضاء هيئة  استخدام

 التدريس المعنيين بالمقرر والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر إلجراء التعديالت المناسبة.

 مالحصول على التغذية الراجعة من قبل الطالب بخصوص المقرر أثناء تدريس المقرر، وذلك باستخدا 

، ومقياس التحري LEARN، ونموذج Plus/Deltaأساليب التغذية الراجعة مثل أداة التغذية الراجعة 

 .(CIQ)الناقد 

  المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من

 أعضاء هيئة التدريس والطالب.

 دريس واستخدام متزايد لمصادر شبكة االنترنت.استخدام استراتيجيات جديدة في الت 

  أقترح دراسة مشكالت اجتماعية ونفسية حديثة مع التقدم التقني  

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .ض
وصف عام للمقرر: يستعرض هذا المقرر المشكالت االجتماعية والنفسية التي يعاني منها االفراد في 
مختلف المجتمعات وأسبابها وخصائصها والعوامل التي تؤثر في تحديدها ، المداخل النظرية لتفسير 

ل ي تعترض حالمشكالت االجتماعية والنفسية ، كيفية دراسة المشكالت االجتماعية ، الصعوبات الت
المشكالت االجتماعية ، كما يتناول المقرر نماذج للمشكالت االجتماعية في الوطن العربي والسعودي 

تعاطي المخدرات ، وجناح االحداث واإلرهاب والتطرف والتعصب ..الخ ، كما  –كمشكالت  )البطالة 
ية لشباب في المملكة العربيستعرض المقرر بدرجه أعمق المشكالت االجتماعية والنفسية للمراهقين وا

السعودية وذلك باالعتماد على نتائج البحوث العلمية ومن ذلك الدراسات المسحية التي اعتمدت على مقاييس 
قائمة موني للمشكالت ، حيث يركز المقرر على المشكالت االجتماعية كمشكله اإلرهاب والتطرف 

األجيال ، و البطالة بأنواعها ، ومشكله الشك  والتعصب ، وجناح االحداث ، وتعاطي المخدرات ، وصراع
الديني )االلحاد( ومحتوى شبكات التواصل ، والمشكالت النفسية كإدمان االنترنت واضطراب تشكل الهوية 
وما يتبعها من اصطراب في مجال اختيار المهنة والرضا الوظيفي ، اضطراب الهوية الجنسية لدى 

 الشباب، 
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 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .72
  التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

 ماذا نعنى بالمشكلة؟  -09

1 
  

0 
   

 المشكالت؟كيف تنشأ  -42

 مفهوم المشكلة االجتماعية   -41

 خصائص المشكلة االجتماعية -40

 تصنيف المشكلة االجتماعية )أنواع الـمشكـالت االجـتمـاعيـة( -40

0 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

4 
 

 أسـباب الـمشكـالت االجـتمـاعيـة -44

 المشكالت االجتماعية والتغير االجتماعي -45

العوامل التي تؤثر في تحديد ظرف معين بأنه يمثل مشكلة  -46

 اجتماعية.

 مواقف األفراد من المشكالت االجتماعية  -47

 المشكلة النفسية فهوم م -41

1 0 
 (الـمشكـالت النفسية )أنواع الـمشكـالت النفسيةتصنيف  -49

 أسـباب الـمشكـالت النفسية  -52

 تحديد مشكالت الشباب  -51

 0 1 تحديد احتياجات الشباب  -50

 المداخل النظرية لتفسير المشكالت االجتماعية والنفسية -50

 كيفية دراسة المشكالت االجتماعية  -54 0 1

 االجتماعيةالصعوبات التي تعترض حل المشكالت  -55

 نماذج للمشكالت االجتماعية في الوطن العربي والسعودي -56
1 0 

 العربي والسعوديالمشكالت التي يعاني منها الشباب  -57

 0 1 لدي المراهقين والشباب في المملكة العربية السعوديةمشكلة البطالة  -58

لدي المراهقين والشباب في المملكة العربية  مشكله تعاطي المخدرات -59

 السعودية
1 0 

لدي المراهقين والشباب في المملكة العربية  مشكله جنوح االحداث -62

 السعودية
1 0 

 0 1 مشكله اإلرهاب والتطرف والتعصب -61

 –الدور الجنسي )الذكورة  مشكله-اضطراب الهوية الجنسية لدى الشباب  -60

  ية(السيكولوجالخنوثة  –االنوثة 
1 0 

مشكلة اضطراب وتشكل الهوية وما يتبعها من اضطراب في مجال  -60

 االختيار المهني 
1 0 

 0 1 مشكله الشك الديني )االلحاد( -64

لدي المراهقين والشباب في المملكة العربية اضطراب ادمان االنترنت  -65

 السعودية
1 0 
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 0 1 السعوديةلدي المراهقين والشباب في المملكة العربية صراع األجيال  -66

فيس  –انستغرام  –مشكلة محتوى شبكات التواصل االجتماعي )اليوتيوب  -67

 تويتر ..الخ ( –بوك 
1 0 

عرض مشكالت اجتماعية ونفسية للمراهقين والشباب بالسعودية وذلك  -68

اعتماد على نتائج البحوث العلمية ومن ذلك الدراسات المسحية التي 

 اعتمدت على مقياس موني للمشكالت

1 0 

السبل التي يمكن بها مواجهة هذه المشكالت اعتمادا علي نتائج الدراسات  -69

 المحلية الميدانية وخبرات االخرين.
1 0 

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .73
 إضافية دروس حماضرات 

 أو معامل
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

ساعات التدريس 
 الفعلية

بجث ميداني بإحدى  - - 15
المشكالت 

االجتماعية او 
 النفسية 

3 33 

 2 - - - - 0 الساعات المعتمدة
 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا : .74
المشكالت االجتماعية أو النفسية وتتضمن محور الدراسات  أحد عن APA - بنمط علمي بحث كتابة

  السابقة واالحصائيات وتقارير صحفيه والحلول والمقترحات لحل المشكلة
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لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها مخرجات التعلم للمقرر وفقاً  .75
 واستراتيجيات تدريسها

 للمؤهالت: الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت أوالً  -
 المناسبة.التعلم 

-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا
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-  ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق ثالثا
يم تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعلمخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات 

 متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 لوطينا اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 التقومي طرق لمقررل التدريس اسرتاتيجيات

 املعرفة 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 

المحاضرة واإللقاء  - ونشأتها    –يفهم المشكلة  1-1

باستخدام جهاز عارض 

 البيانات.

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

 التدريس بحل المشكالت -

التدريس الفردي بالرجوع  -

إلى المكتبة ومواقع 

االنترنت إلثراء المعلومات 

النظرية  حول التطبيقات

للنظريات بمجال الشخصية 

 وعلم النفس االجتماعي

لمجاالت  الميدانية الزيارات -

التربية والسجون واالعالم 

والتجارة للوقوف على واقع 

 تلك المشكالت

 المناقشات الصفية. -

التقارير والبحوث  -

 العلمية.

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 لعروض الصفية. -

االختبارات )من نوع  -

من متعدد  االختيار

 والمقالي القصير(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء.

يوضح مفهوم المشكالت االجتماعية  1-2

 وخصائصها 

يصنف المشكلة االجتماعية )أنواع الـمشكـالت  1-3

 االجـتمـاعيـة(

 يستعرض أسباب المشكالت االجتماعية  1-4

التي تؤثر في تحديد ظرف معين يناقش العوامل  1-5

 بأنه يمثل مشكلة اجتماعية

 يفهم مفهوم المشكلة النفسية 1-6

 يحدد الـمشكـالت النفسية 1-7

 يشرح أسـباب الـمشكـالت النفسية 1-8

يوضح المداخل النظرية لتفسير المشكالت  1-9

 االجتماعية والنفسية

 المشكالتيعدد الصعوبات التي تعترض حل  1-11

 االجتماعية

يستعرض نماذج للمشكالت االجتماعية في  1-11

 الوطن العربي والسعودي

 المهارات المعرفية 1

 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 
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لة البطا كـ)مشكلةيحلل المشكالت االجتماعية   2-1
 –جنوح االحداث  –تعاطى المخدرات  –

صراع األجيال  -التطرف واإلرهاب والتعصب 
لدي محتوى شبكات التواصل االجتماعي  -

المراهقين والشباب في المملكة العربية 
 السعودية

 العصف الذهني. -

 التدريس بحل المشكالت.-

 الحوار وطرح األسئلة -

 البحث واالستنتاج.

 القائمةإحدى طرائق التعلم - -

على مركزية المتعلم مثل 

التعلم التعاوني، أو التعلم 

النشط، المعتمدة على تصميم 

مهام األداء وفقا لسياق 

  .الحياة

 المناقشات الصفية. -

 ة.العلميلتقارير كتابة ا -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 )بحيثاالختبارات  -

تمثل أسئلة حل المشكالت 

من مجموع أسئلة  % 52

 االختبارات(.
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء.

تطبيق النظريات في تفسير المشكالت  2-2
 –صراع األجيال  كـ)مشكلةاالجتماعية 

 البطالة –التطرف والتعصب واإلرهاب 
والمشكالت النفسية كاضطراب الهوية الجنسية 

لدي المراهقين ا -اضطراب وتشكل الهوية   –
والشباب في المملكة العربية السعودية في إطار 

 دراسته للنظريات النفسية واالجتماعية 
 

يصمم حلوال بديلة للصراعات الفردية  2-3
والمشكالت في ضوء دراسة المشكالت 

 والنفسية.االجتماعية 

الحلول والمقترحات في حل المشكالت يقيم  2-4
 االجتماعية والنفسية 

 إطاريقترح حلول للمشكالت االجتماعية في  2-4
 االجتماعية ودراسته للنظريات النفسية 

 
يكتب البحوث العلمية والتقارير وفق نظام  2-5

APA 

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 المناقشة والحوار - يتقبل اآلراء من اآلخرين بعيدا عن االنفعال. 3-1

تنفيذ واجبات فردية  -

تتطلب االعتماد على 

االنترنت والرجوع إلى 

 المكتبة.

 لعب األدوار المناظرة -

تنفيذ مشاريع بحث  -

 جماعية

 دراسة الحالة -

 المناقشات الصفية -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.

التقويم الااذاتي، وتقويم -
األقران وتقوم األساااااتاذ 

 باستخدام:
قاااعاادة أداء وصااااااافيااة  -

(Rubric)  لاااتاااقاااويااام
 األنشطة ومهام األداء.

قاااعاادة أداء وصااااااافيااة  -
(Rubric)  لاااتاااقاااويااام

ماااهااااارات الاااعاااالقااااات 
 الشخصية.

 يتجاوب مع اآلخرين بفاعلية ووضوح. 3-2

يتعامل مع إمكانيات األفراد ويتمكن من تحديد  3-3

 األدوار المالئمة لكل منهم

 يتعاون مع زمالئه في الواجبات الجماعية. 4-3

يتحمل المسؤولية األخالقية ويعتمد على الذات  5-3

 يسند إليه من عروض وبحوث علمية.فيما 

يستمع إلى الفكر المخالف دون تشنج ويرد  6-3

 عليه بموضوعية.

لسلوك المسؤول الذي يتوافق مع يلتزم با 7-3

 أخالقيات مهنة التعليم.
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قاااعاادة أداء وصااااااافيااة  -
(Rubric)  لاااتاااقاااويااام

مااااهااااارات تااااحااااماااال 
المساااااااؤوليااة، والعمااال 

 ضمن فريق.
مع حقيبة إنجاز تج

جميع األنشطة 

والنتاجات وأدوات 

 التقويم

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 2
الحوار يتواصل مع افراد مجموعته لتفعيل  4-1

 بينهم. الفعال

 طرح األسئلة -

العروض الصفية  -

 power pointباستخدام 

ومقاطع الفيديو ذات 

 العالقة.

 الصفية.المناقشات  -

 .المناقشات الصفية -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.
التقويم الااذاتي، وتقويم -

األقران وتقوم األساااااتاذ 
 باستخدام:

قاااعاادة أداء وصااااااافيااة  -
(Rubric)  لاااتاااقاااويااام

 األنشطة ومهام األداء.
قاااعاادة أداء وصااااااافيااة  -

(Rubric)  لاااتاااقاااويااام
ماااهااااارات الاااعاااالقااااات 

 الشخصية.
قاااعاادة أداء وصااااااافيااة  -

(Rubric)  لاااتاااقاااويااام
مااااهااااارات تااااحااااماااال 
المساااااااؤوليااة، والعمااال 

 ضمن فريق.
حاقايابااااة إناجاااااز تجمع  -

جاااماااياااع األنشااااااااااطااااة 
والاااناااتاااااجااااات وأدوات 

 التقويم

مشروعا بحثيا بمفرده أو بالتعاون مع  صيغي 4-2

البحوث العلمية تتناول مجموعته ألحدى 

 متغيرات بحثية 

بجث بمجال الشخصية  تقريرا وافيا عن ويعد 4-3

 وعلم النفس االجتماعي ويعرضه بالصف

 التغذية الراجعة من استاذه وأقرانهويستخدم  4-4

 لتحسين جودة العمل.
ه أو بمفرديستخدم فيه مشروعا بحثيا يصيغ  4-5

 لابالتعاون مع مجموعته لتحليل أحد المشكالت 

 .تقريرا وافيا عنها ، ويعرضه في الصف يعدو 4-6
 التغذية الراجعة من استاذه وأقرانهويستخدم  4-7

 .لتحسين جودة العمل

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
   ال يوجد  5-1

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .76
 فهي،ش تقدمي خطابة، مقال، كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

 (اخل......مالحظة
 لنهائيا التقييم من نسبته ليمهلتس احملدد األسبوع

 %12 طوال الفصل  الحوار والمناقشة وااللتزام بأخالقيات الطالب/ المعلم 1

2 
 الواجبات البيتية/ التطبيقية 

 )نقد بحث في مجال الشخصية وعلم النفس االجتماعي من خالل طرح

 قضايا محلية(

 %12 طوال الفصل

))بعرض إحدى بحوث بالشخصية وعلم النفس ورش عمل صغيرة  3

 االجتماعي باستخدام تقنية االتصاالت أو المعلومات((

5-10 02% 

)تقديم بحث ميداني تطبيقي في مجال من مجاالت الشخصية وعلم   4

 النفس االجتماعي(

  %42  طوال الفصل

 %02 15 )اختيار من متعدد ومقالي قصير(االختبار النهائي  5
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشادد. 
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 
 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

مع طلباتهم  وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل -
 واستفساراتهم وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.

تكوين مجموعة واتساب لكل مقرر يضاف لها جميع الطالب في المقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات  -
 وتقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.

اد التدريس للتواصل وتقديم االرشتزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة  -

 .األكاديمي

 
 التعّلم مصادره . 

 الكتب المقررة المطلوبة: -في قائمة  –أدرج  .1

 ، القاهرة، دار الثقافة المشكالت النفسية للمراهق( 1987كلير، فهيم ) -1

 ،دار الفكر ، عمان المشكالت االجتماعية المعاصرة ( 0227عصام. قمر، سحر، مبروك، عبير، فيصل ) -6

 ، عالم المعرفة الشباب العربي ومشكالته(، 1992حجازي، عزت ) -3

 ط1عمان، -، دار الميسرة للنشر والتوزيع المشكالت النفسية وعالجها( 0228بطرس، حافظ بطرس) -4

 علم النفس االجتماعي دراسات عربية وعالمية( 1985أبو النيل. محمود السيد ) -2
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 ، دار المعرفة الجامعية .المشاكل االجتماعية والسلوك االنحرافي( محمد عاطف غيث ) د . ت  - -2

 ، دمشق،دار الفكر  (المشاكل السلوكية لدى المراهقين الشباب وأساليب التعامل معها0228الزعبي ،أحمد محمد )  -2

  1 .(:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد- قائمة يف – أدرج 

  ،دار شعاع –سوريا  –المشكالت والحلول  – شخصية المراهق (0212)أشكشك  انس. 

 ( مدخل إلى علم النفس االجتماعي المعاصر.1419العنزي، فالح .) 

 ،دار الكتاب  الطب النفسي ، الطفولة والمراهقة المشكالت النفسية والعالج (1998)محموده  حميدة ،
 الجامعي ، القاهرة

 اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. أدرج المواد 3
 نفس المراجع األساسية للمقرر:-

 موضوعات ومقاالت من الدوريات األجنبية مثل: مراجعة بعض الدوريات األجنبية الحديثة ذات الصلة:

https://academic.oup.com/socpro 

problems-social-contemporary-https://www.uu.nl/masters/en/sociology 

international-problems-social-contemporary-https://students.uu.nl/en/fss/sociology 

    ar_ptiff.pdf-fhe-llmrahq-alnfseh-almshakl.com/Books/5http://sst 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية, البرمجيات, واألسطوانات المدمجة:. أدرج أي 4

 برامج تعليمية جاهزة على أقراص مدمجة.-

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 املطلوبة املرافق .مم
بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد 

 المتاحة، وغيرها(:داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .44
 ( طالبات.02قاعة اجتماعات بمقاعد متحركة سعة )

 قاعة محاضرات عادية متوافر فيها بروجكتر وحاسب آلي.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .45
 Data Showجهاز عارض البيانات 

مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة  .46
 ال يوجد بها(:

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .أأأ

https://academic.oup.com/socpro
https://www.uu.nl/masters/en/sociology-contemporary-social-problems
https://students.uu.nl/en/fss/sociology-contemporary-social-problems-international
http://www.socialpsychology.org/
http://sst5.com/Books/almshakl-alnfseh-llmrahq-fhe-ar_ptiff.pdf
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 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .06
 حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد في المقرر. -

 تقييم مستوى البحوث العلمية والتقارير. -

  (Rubric)تقويم الطالب باستخدام قاعدة أداء وصفية  -

 نتائج الطالبات على االختبار النهائي. -

 لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: استراتيجيات أخرى .07
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.  -
 من قبل النظراء في التدريس. االستشارة في التدريس -
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.   -
 التقويم الذاتي. -

 إجراءات تطوير التدريس: .08
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في  -

دم االستشارة في التدريس مما يقوتبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس، 

 تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

 لفعال وجودتهااللتحاق بدورات/ وورش عمل حول التدريس ا -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .09
أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 

 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

بة . مقارنة أداء الطلبواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلينتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة 

بمثلهم في أي جامعة أخرى ، وتوحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس 

 في هذه الجامعة، ومقارنة الدرجات النهائية للطلبة في الجامعتين.

 لدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر ا .42
 تقييم ذاتي عام للمقرر.-

 تحليل نتائج استبانة األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف.-

أيضا من خالل تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات -

بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس 

 التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 

  د . مرمي محيد أمحد اللحياين د  :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

. .. 

 هـ1441/ 22/2 التاريخ
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إعداد  د .مريم حميد أحمد  –توصيف مقرر: المشكالت االجتماعية والنفسية للمراهقين والشباب في المملكة 
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 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 
 

 النظرية الرتبوية اإلسالمية: اسم املقرر الدراسي 
 (1-717007070) رمز املقرر:
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 جامعة أم القرى . اسم املؤسسة التعليمية: هـ.26/1/1441  اتريخ التوصيف:
 قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة/ كلية الرتبية  القسم: /لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ححح
 (.1-010270222) اإلسالميةالنظرية الرتبوية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .91
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان  2 .92
لرتبية )متطلب كلية اختياري يقدمه قسم ا. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه 3 .93

 اإلسالمية واملقارنة(.
  الدراسي: الرابع.. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر 4 .94
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد 5 .95
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .96
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .97

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %71 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .شش

    
  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .تت
    

  النسبة:  )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم مدمج  .ثث
    

 %11 النسبة: √ ابملراسلة .خخ
    
 %21 النسبة: √ أخرى ورش العمل وحلقات التدريب  .ذذ
 

 تعليقات:



 

 نموذج توصيف المقرر

 األهداف .خخخ
 التعرف بشكل موسع على النظرية التربوية اإلسالمية.     ؟ما هدف املقرر الرئيس

 األهداف الفرعية : 

     .التعرف على مفهوم اصول النظرية التربوية اإلسالمية 

     .ادراك معنى خصائص ومجاالت النظرية التربوية اإلسالمية 

   .التعرف على خطوات بناء النظرية التربوية اإلسالمية 

 .تحليل مفهوم النظرية التربوية العالمية والثنائية 

  عملية التعليمية. التعرف على النظرية التربوية االسالمية في ال 

  .معرفة النظرية التربوية االسالمية في بناء المنهج التربوي 

  .معرفة تطور النظرية التربوية االسالمية لمواكبة تغيرات العصر 
زايد املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املت لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -إبجياز أي خطط اذكر  -2

 لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.
   متابعة الدراسات السابقة والحديثة لرسائل الماجستير والدكتوراه المتعلقة بالموضوع 

  خالل القراءة في وثيقة الرؤيةمن  0202تطوير المقرر حسب الرؤية 

 مراجعة محركات البحث العلمي في قوقل  
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف املقرر الدراسي  .ط
 أو دليل الربانمج(. 
يهتم المقرر بتزويد الطلبة بمفهوم النظرية التربوية االسالمية خصائصها ومجاالتها وصف عام للمقرر:  

 0202وء الرؤية والبنائية والتعليمية وكيف يمكن تطويرها لمواكبتها العصر الراهن في ض
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .77
عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع
ساعات 
 التدريس

 4 0 النظرية التربوية االسالمية مفهوم  -

 4 0 فهم  اصول النظرية التربوية االسالمية     -

 0 0 اإللمام بـ خصائص ومجاالت النظرية التربوية االسالمية     -

 6 0 معرفة خطوات بناء النظرية التربوية االسالمية   -

 4 0 تحليل مفهوم النظرية التربوية العالمية والثنائية -

 6 0 إدراك معنى النظرية التربوية االسالمية في العملية التعليمية.  -
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 4 0 تحليل النظرية التربوية االسالمية في بناء المنهج التربوي  -

 0 1 معرفة تطور النظرية التربوية االسالمية لمواكبة تغيرات العصر.  -

 00 16 االختبار النهائي.  -

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .78
 

 حماضرات
 دروس 
 إضافية

 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو

 31     15 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات املعتمدة

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ساعات  4عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياا:   .79

 

خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .81
 واسرتاتيجيات تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت:
: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم أوال  

 المناسبة.
 .مخرجات التعلم المستهدفة : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومعثانيا  
: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات ثالثا  

تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة 
  ر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقر

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 2
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 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 
أن يلم الطلبة بمعنى اصول النظرية التربوية  1-1

 االسالمية    
المحاضرة واإللقاء 

باستخدام جهاز عرض 
البوربوينت، والحوار 

والمناقشة الموجهة الهادف 
، واجبات قصيرة فردية 

 واسبوعيا لتحضير الدرس 
 

 الواجبات الفردية

أن يوضح الطلبة خصائص ومجاالت النظرية  1-2
 التربوية االسالمية    

 المناقشة

أن يشرح الطلبة خطوات بناء النظرية التربوية  1-3
 االسالمية  

 

أن يميز الطلبة بين النظرية التربوية العالمية  1-4
 والثنائية

 

 املهارات املعرفية 1
 على أن:بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة  

يقترح فرص جديدة لبناء النظرية التربوية  2-1
 االسالمية    

إحدى طرائق التعلم القائمة 
على مركزية المتعلم مثل 
التعلم التعاوني، أو التعلم 

النشط، المعتمدة على 
المشاركة العلمية ، العصف 
الذهني ، الحوار والمشاركة 

 الجماعية 

 التقويم الذاتي 

النظرية التربوية االسالمية في يحلل مفهوم  2-2
 العملية التعليمية

 تقويم االقران 

يقارن  الطلبة بين التربية الفردية والتربية  2-3
 االجتماعية

 

ابراز معالم النظرية التربوية االسالمية في  2-4
 الشخصية

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
الحوار والمناقشة الجماعية  العروض الجماعية 3-1

، تقديم العروض الحاسوبية 
الجامعية ، التكليف داخل 
 مجموعات عمل مشتركة 

 المالحظة والمتابعة

 تقييم األقران  التجاوب مع الزمالء في التكاليف الجامعية 3-2

  ورش العمل الجماعية وحلقات النقاش 3-3

  حسن التعاون البناء بين الطلبة 3-4

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 2
يتفاعل مع أقرانه في المجموعة، ويقترح  4-1

 آراء هادفة بأسلوب مناسب.
 جماعية،تنفيذ واجبات 

استخدام التقنيات 
الحديثة في العرض 

استخدام  والمناقشة،
تقنيات المعلومات في 

البحث وجمع 
 المعلومات 

 المناقشة والحوار

يستنتج فرص جديدة ومتميزة في خلق  4-2
فرص حديثة في بناء النظرية التربوية 

 االسالمية  

 تقيم األقران

حقيبة انجاز  مهارة استخدام التقنيات الحديثة  4-3
تحمل جميع 

 االنشطة الفردية

يكتب تقرير شامل عن المنجزات العلمية  4-4
 خالل الفصل لمقرر

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 احلركية )إن وجدت(املهارات النفسية  0
   ال تنطبق 5-1

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .81
املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مهام التقومي  م

 مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
 نسبته من التقييم

 النهائي
 %02 الثالث  اعمال اسبوعية وفردية  1

 %02 الثالث تقديم ملخص شفهيه  باألدوار  2

 %52 السادس عشر حقيبة االنجاز إلكترونية لجميع األنشطة الفردية  3

   االختبار النهائي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ك
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع 

 ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 مع طلباتهم واستفساراتهم. وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطلبة والتفاعل  

  تكوين مجموعة واتساب لكل مقرر يضاف لها جميع الطلبة في المقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات 

 .تقديم اإلرشاد األكاديمي للطلبة في أي وقت يحتاجونه 

 . تزويدهم بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة التدريس للتواصل 
 مصادر التعّلم .نن

 الكتب املقررة املطلوبة:
 تطور مفهوم التربية اإلسالمية. ماجد عرسان الكيالني.

 النظرية التربوية في اإلسالم. محمود السيد سلطان.
 المناهج الدراسية وصلتها بالنظرية التربوية اإلسالمية. عبدالرحمن صالح عبدهللا.

 النظرية التربوية وأصولها الفلسفية والنفسية. فهمي، محمد سيف الدين 
 النظريات التربوية الحديثة. جان بول رزفير.

 ابعاد نظرية التربوية التربية اإلسالمية في السنة النبوية. فاطمة سالم عبدهللا  باجابر.
 العلمية والتقارير وغريها(:املواد املرجعية األساسية )اجملالت  -يف قائمة  –. أدرج 2 

http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1055651005fix0sub0file.htm 

 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
https://platform.almanhal.com/Files/0/00594 
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 خرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. أدرج أي مواد تعليمية أ4

 البرمجيات الحاسوبية السابقة

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 

 املطلوبةاملرافق  .هه
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل 

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 طالب 02قاعة تتسع لعدد  .47

ض السبورة الذكية ، جهاز عرمصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:   .48

 تلفزيوني ، سبورة زرقيه 
 جهاز عرض تلفزيوني .49

مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة  .51
 هبا(:

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ببب
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .41
 ورقة الملخص للموضوعات  تقييم المقرر من قبل الطالبة 

 شرح المفردة االكثر غموضا 

 التغذية الراجعة السريعة بين االتجاهين 
 ئة التدريس تقييم  عضو هي التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية  .1
 استشارة المدرسين في نفس التخصص .0

 حضور الدورات التدريبية في مجال البحث العلمي .3
  إجراءات تطوير التدريس: .4
 تبادل الزيارات والخبرات بين االقران في التدريس  .5

 حضور دورات تدريبية في عمادة التطوير المهني .6
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إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .7
أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 

 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 تصحيح عينة من الواجبات من خالل مدرسين مستقلين  .8

 ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِ  .9
 اجراء االبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية المتعلقة بالموضوعات 

 حضور الدورات في مجال االبحاث التطوعية 
  والمشاركة في المسابقات القائمة في الجامعة من خالل المراكز العلمية

                             خالد حممد التومي .د.أ اسم منسق الربانمج:
 التوقيع:

 
 ه2220-1-15 التاريخ
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 

 اسم املقرر: .... ادارة شئون الطالب

 (  7175033-3رمز املقرر:   )
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    هـ1441محرم   -م  2111سبتمبراتريخ التوصيف               جامعة أم القرى : اسم املؤسسة التعليمية. 1

 قسم اإلدارة التربوية والتخطيط  -كلية  التربية    القسم :  /الكلية . 0

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :أ(

-0: إدارة شئون الطالب   )  اسم ورمز المقرر الدراسي -1    
2025700  )  

 ساعتان   :  . عدد الساعات المعتمدة2 .1

 الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  (أو البرامج). البرنامج 0 .0

 )في حال وجود مقرر اختياري عام في عدة برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بهذه البرامج(

  الثانية المستوى الثالث السنة :   الدراسي. السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر 4 

 ال يوجد . المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:5

 ال يوجد هذا المقرر )إن وجدت(: المتزامنة مع . المتطلبات 6

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  في المقرتقديم المقرر إن لم يكن  فرع  أو فروع. 7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 

   النسبة؟                                                          قاعات المحاضرات التقليدية  أ.     

 

   النسبة؟                                       (تقليدي وعن طريق اإلنترنتمدمج )تعليم  ب.     

 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكتروني        ج.     

 

   النسبة؟                                                                                 المراسالت د.     

 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     

 

 تعليقات:
 

 

 :ب( األهداف

 . هدف المقرر الرئيس ؟1

يهدف المقرر إلى تعريف الطالب بمجال شئون الطالب وإدارته  في مؤسسات  التعليم   ، ويركز المقرر على 
ووظائفه وكيفية ادارتها وتنسيقها بفعالية ودمجها كجزء من األهداف التربوية التعريف بطبيعة وأهداف شئون الطالب 

العامة التي تسعى المؤسسات التعليمية لتحقيقها .كما يفحص هذا المقرر االستراتيجيات التي تستخدمها هذه المؤسسات 
 طوير طالبها .في التنظيم والتوظيف والتمويل للبرامج والخدمات والتسهيالت المخصصة لدعم تعلم وت

المقرر الدراسي . )مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع  بإيجاز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين  اذكر-0
  اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 زيادة االستفادة من المواد والمراجع العلمية المتاحة على شبكات االنترنت و قواعد البيانات الرقمية 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

82% 

02% √ 

 

√ 
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مستخدمة في النشرة التعريفية أو المطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة ال)مالحظة: المقرر الدراسي  وصفج( 
 الدليل(. 

 وصف عام للمقرر:

يتناول المقرر موضوعات شؤون الطالب ، مفاهيمها ، وهيكلها االدارية ، والطرق التي تستخدم              

مؤسسات التعليم المختلفة ، وقضايا شؤون الطالب ، ثم واقع شؤون الطالب في تقديم الخدمات الطالبية في 

 في المؤسسات التعليمية بالمملكة .

 

 : الموضوعات التي  ينبةي تناولها-1

عدد  قائمة الموضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 0 1 مدخل للتعريف بالمادة ومتطلباتها  .1

 0 1 ربط عملية تعلم الطالب داخل وخارج الفصل  .0

 0 1 النظريات والبحوث الموجه لشئون الطالب  .0

 0 1 دور البحث والقياس والتقويم في شئون الطالب  .4

جوهر عمل شئون الطالب : مكوناته والهيكل التنظيمي له والكفايات المطلوب  .5
 تنميتها .  

0 4 

والتسجيل ،الدعم االكاديمي ،الرعاية الخدمات التي تقدم للطالب )القبول  .6
 الصحية ، .....الخ(

1 0 

 4 0 تجارب عالمية في مجال الخدمات الطالبية. .7

األسس التي يقوم عليها النشاط الطالبي) األساس االجتماعي ، النفسية  .8
 ،الترويجية ، ...إلخ( .

1 0 

 0 1 األطر اإلدارية لشئون الطالب   .9

دور شئون الطالب في بناء المجتمع وتعزيز السالم والتسامح والتعايش  .12
 واالحترام وتحقيق العدالة االجتماعية 

1 0 

قضايا المصادر في شئون الطالب : الميزانية ، والموارد البشرية ،  .11
 والتسهيالت.

1 0 

 0 1 القضايا التقنية والقانونية في شئون الطالب  .10

 0 1 إدارة القضايا واألحداث الحرجة في شئون الطالب   .10

 0 1 القواعد األخالقية والمعايير المهنية ، والقيم في شئون الطالب  .14

واقع شئون الطالب في المؤسسات التعليمية في المملكة العربية السعودية  .15
 في ضوء النظريات والممارسات العالمية 

1 0 

 0 1 االختبار النهائي
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    -وتوزيعها : المقرر الدراسي  اجمالي عدد ساعات -2

 دروس محاضرات 
 إضافية

أو  معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق

 06     06 ساعات التدريس

 0     0 معتمدةساعات 
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 خالل األسبوع؟التي يقوم بها الطالب  الفردي )الذاتي االضافي(تعلم ال  -الدراسة  ساعاتعدد . 0

 ساعة للقراءة وإنجاز واجبات المقرر طوال الفصل 56من المتوقع أن يخصص الطالب ماال يقل عن 

 

 
 :هاتدريس استراتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطني للمؤهالت للمقرر وفقا  لمجاالت ا. مخرجات التعلم 4

 

 .اإلطار الوطني للمؤهالتالخمسة الواردة في مجاالت مخرجات التعلم يحدد الجدول التالي 
ظر إلى نا)المناسبة في مجاالت التعلم حسب المطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم بملء الجدول بمخرجات تعلم : أوالً 

 .الشرح أسفل الجدول(
 ً  .أمولةومع مخرجات التعلم المالقياس طرق التي تناسب و تتسق مع ضع استراتيجيات التدريس  :ثانيا
 ً لم المقرر أن تتسق مخرجات تعبدقة، ويجب مخرجات التعلم وتقويم  التي تساعد على قياسناسبة المقياس ضع طرق ال :ثالثا

من كل  مالحظة أنه ال يتطلب، مع لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواستراتيجيات تدريسقياسها المستهدفة وطرق 
 .من مجاالت التعلم مقرر أن يتضمن مخرجات تعلم من كل مجال

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 
المفاهيم والمصطلحات والتطور التاريخي    يعرف- 1-1

 شئون الطالب كمجال معرفي ومهنة احترافية .
 جوهر عمل شئون الطالب يعرف-

 المحاضرة 
 المناقشة  -
التكليف بقراءات  -

 ومناقشتها في الصف

 اختبارات تحصيلية 
مدى مشاركة  -

الطالب في النقاش 
داخل القاعة 
 الدراسية. 

التقديرات المعطاة  -
 لبعض التكليفات 

 

ونقد وتقويم واقع شئون الطالب في التعليم  يعرف- 1-0
 السعودي

 يةمعرفالمهارات ال 2

 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 

 تنمية قدرة الطالب على حل المشكالت . 0-1

5 
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تنمية قدرة الطالب على تطبيق ما تعلمه من نظريات  -
 وتقنيات في المقرر .

تكليف الطالب باقتراح -
حلول لبعض المشكالت 
التي تدخل ضمن شئون 

 الطالب .
تكليف الطالب بإعداد  -

خطط عمل قصيرة 
 لبعض الموضوعات .

تكليف الطالب بكتابة  -
مقالة قصيرة يطبق فيها 
 مهارات البحث العلمي  .

تطبيق بعض المقاييس  -
المستخدمة في شئون 

 الطالب.

تقييم التكليفات -
السابقة من قبل 
 استاذ المقرر

 

 تنمية قدرة الطالب على العمل المستقل . - 0-0
 تنمية مهارات البحث العلمي . -

 ؤوليةستحمل المالعالقات الشخصية ومهارات  3

 الفصل.تنمية عالقات جيده مع زمالء - 0-1
 الذات.تنمية مهارات االستقاللية واالعتماد على  -
تنمية االحساس واالعتراف بالجانب االخالقي  -

 الطالب.والقيمي في عمل شئون 

تبادل المعلومات مع  -
 الزمالء.

اعطاء تكليفات تتطلب  -
 مجموعة.العمل مع 

تكليف الطالب بأحد -
االعمال التي تظهر قدرته 

على العمل الفردي 
 المستقل.

قياس اداء الطالب 
في هذه التكليفات 

من قبل استاذ 
 المقرر 

تنمية االحساس واالعتراف بالجانب االخالقي  - 0-0 
 الطالب.والقيمي في عمل شئون 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
القدرة علي انجاز التكليفات باقل قدر ممكن من االخطاء  4-1

 اللغوية .
القدرة على عرض بعض التكليفات على الزمالء  -

 ودقة.شفهيا  بكل وضوح 

التكليفات التي تظهر قدرة 
الطالب على استخدام 

 المناسبة.مهارات االتصال 

التقدير المباشر 
من استاذ المقرر 
ألداء الطالب في 
مهارات االتصال 

المتضمنة في 
  التكليفات.

مطبوعة وتقديمها على برامج اعداد التكليفات  - 4-0
 الحاسب ) بور بوينت( .

  الحركية-ية مهارات النفسال 5

   ال توجد 5-1
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 خالل الفصل الدراسي:تقويم  الطلبة جدول مهام  -5

التقو
 يم

     ، كتابة مقالمثال: اختبار ، مشروع جماعي ، ) التقويم المطلوبة: ةمهم
 لخ(خطابة، تقديم شفهي ،مالحظة ، .... إ

نسبته من  هتسليماألسبوع المحدد ل
م ييالتق

 النهائي
المشاركة الفاعلة في المناقشة بالفصل والتحضير المسبق للدرس  1

 والحضور 
 15 طوال الفصل 



 

 نموذج توصيف المقرر

 12 االسبوع الثالث تقرير عن فلسفة شئون الطالب بالتعليم العالي   0
 12 التاسع تقرير عن مجاالت عمل شئون الطالب   0
 12 االسبوع الحادي عشر   ذات صلة وثيقة بمفردات المقرر تخمسة مقاالتلخيص  4
 05 الخامس عشر  خطة عمل أو مشروع بحثي  5
 02 االسبوع السادس عشر  االختبار التحصيلي النهائي  6

 :همدعماالرشاد األكاديمي للطالب ود. 

ر اقدمذكر ع م) الخاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكاديمي والهيئة التعليمية  أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

ساعات اسبوعيا . 4الساعات المكتبية بواقع -  
التواصل من خالل الهاتف النقال . -  
 التواصل من خالل اإليميل . -

 
 . مصادر التعلّمـه
 

 :الكتب المقررة المطلوبةأدرج -1
  1-Komives, S.R., and Woodard, D.B. (4th ed). (0220).  Student services:  a 

handbook for the profession.  San Francisco:  Jossey-Bass .   
0-  0-Sandeen, A. & Barr, M.J. (0226).  Critical issues for student affairs 

[challenges and opportunities].      San Francisco:  Jossey-Bass  . 
 .  (http://www.chronicle.comThe Chronicle of Higher Education ( -0    

  4-Pascarella, E., & Terenzini, P.  (1991). How college affects students.  San 
Francisco: Jossey-Bass .  
5-Pascarella, E., & and Terenzini, P.  (0225). How college affects students, Vol. 
0:  A third decade of research.  San Francisco: Jossey-Bass .   
6-Astin, A. (1990). What matters in college: Four critical years revisited. San 
Francisco: Jossey-Bass. 

  7-Barr, M.J., Desler, M.K., & Associates. (0222). The handbook of student 
affairs administration (0nd ed.).  San Francisco:  Jossey-Bass .  

  8-Blimling, G.S., Whitt, E.J., & Associates.  (1999).  Good practice in student 
affairs: Principles to foster student learning.  San Francisco:  Jossey-Bass .  

    9-CAS book of professional standards for higher education (published 
periodically). 12-Council for the Advancement of Standards:  Washington D.C 

  About Campus (publication of ACPA ).  
  (11-NASPA Journal (National Association of Student personnel Administrator  

10-Journal of College Student Development (American College Personnel 
Association.  

 .10-Journal of Counseling and Development (American Counseling Association 

 :(وغيرها والتقاريرالمجالت العلمية ) المواد المرجعية األساسية أدرج-2
م( إدارة االنشطة والخدمات الطالبية في المؤسسات التعليمية ، دار الفجر للنشر والتوزيع   0229أبو النصر ، مدحت )-  

 القاهرة

http://www.chronicle.com/
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م( عمادات  شئون  الطالب في الجامعات السعودية : دراسة لواقعها ونموذج مقترح 0228العمري ، ناعم أحمد )-  
بعض التجارب العربية واألجنبية ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة االمام محمد بن سعود االسالمية لتطويرها في ضوء 

.   
م( الخدمات الطالبية ، مركز الخيارات المهنية لإلدارة ، القاهرة 0226قناديلي ، جواهر )-  .  

تعزيز مفاهيم المواطنة لدى طالب جامعة أم م( اسهام برامج االنشطة الطالبية في 0216الشقران ، رامي ابراهيم ) -  
م ، األردن .0216، الجزء األول ، ابريل  0القرى ، مجلة العلوم التربوية ،ع  

هـ( الخدمات الطالبية في الجامعات السعودية في ضوء تجارب الجامعات العالمية ) تصور 1409البلوي ، عاطف عبد هللا )-
  جامعة أم القرى.مقترح ( رسالة دكتوراه غير منشورة ، 

 :مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرهاواإللكترونية  المواد. 3
الكتب والبحاث  والدراسات العلمية المنشورة في مواقع  االنترنت والتي تدور حول  موضوعات إدارات شؤون  -

 الطالب  في مؤسسات التعليم.
 https://uqu.edu.sa/libبن عبد العزيز الجامعية  :  ويمكن الرجوع  إلى موقع مكتبة الملك عبد هللا -
  http://shamela.wsالمكتبة الشاملة  -
 /https://www.kfcc.gov.saالمكتبة الرقمية بمركز الملك فهد الثقافي  -

 : األسطوانات المدمجةو ياتالبرمجالبرامج الحاسوبية ,مواد تعليمية أخرى مثل . أي 4
 ال توجد  -
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 :المطلوبةو. المرافق 

ة والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل يدراسالقاعات البما في ذلك حجم من المرافق بيّن متطلبات  المقرر الدراسي  
 :(، وغيرهاالدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة قاعاتال

 (:وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها المختبرات،و. المباني )قاعات المحاضرات، 1

 محاضرات بطاولة مستديرة أو مستطيلة  قاعة-

 :وغيرها( اللوحات الذكية والبرمجياتو )أدوات عرض البيانات تقنية. مصادر 0
 جهاز لوب توب .

 جهاز عرض بيانات وشاشة عرض . -
 خدمة االنترنت . -

 بها(:كرها، أو أرفق قائمة فاذالحاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-0
  دال يوج

 

 يم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق
 

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

 يتم ذلك من خالل نموذج تقويم المقرر واالستاذ المعد من قبل الطالب في نهاية الفصل الدراسي . -
   المقرر متاحة ومعززة من قبل مدرس المقررتغذية راجعة من الطلبة حول  -

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واستراتيجيات أخرى لتق. 0

 من خالل تقييم رئيس القسم . -
 تقييم احد الزمالء بناء  على طلب من مدرس المقرر . -

 إجراءات تطوير التدريس :-0
 المقرر لتحديث مفرداته .المراجعة الدورية للمقرر من قبل استاذ  -

https://uqu.edu.sa/lib
http://shamela.ws/
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تعبئة تقرير المقرر الفصلي المعد من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد وعرض أي تحسينات على لجنة المناهج  -
 ومجلس القسم إلقرارها .

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسين مستقلين، -4
 لتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:وا

 فحص عينة من واجبات واختبارات الطلبة على استاذ في ذات التخصص من خارج الجامعة . -
 وملف المقرر من جهة مختصة محايدة . syllabus Courseفحص مفردات المقرر  -

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

المراجعة الدورية للمقرر من خالل تقرير المقرر الفصلي المعد من الهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد وعرض أي  -
 تحسينات على لجنة المناهج ومجلس القسم إلقرارها .

  مع مقررات مشابهة في جامعات عالمية معتمدة .مقارنة اهداف المقرر ومحتوياته -

 

  :  د . مرمي محيد أمحد اللحيايناسم منسق البرنامج

تاريخ االستالم:  _ سبتمبر                                     التوقيع: _
 هـ __1441محرم  –م 2111

  

 توصيف المقرر : إدارة شئون الطالب    أ . د . عباس بله محمد
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 اسم املقرر: تقنيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم 

 1-717107071 تقنرمز املقرر: 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: م 2/8/2118اتريخ التوصيف:  
  قسم املناهج وطرق التدريس   ختصص: املناهج  والوسائل التعليمية --كلية الرتبية     القسم: /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ددد

 0-202072140تقنيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم   تقن  . اسم املقرر الدراسي ورمزه:1
 

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان 2 .98
 الدكتوراه في المناهج وتقنيات التعليم. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .99

  المستوى الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .111
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .111
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .112
 الزاهر ، وغريها( – اديةالعبالرئيسة للجامعة ) التعليمية: املقرات. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة 7 .113

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1
 

 %81 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ضض
 

   

 %11 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .غغ
    

 %11 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ظظ
    

  النسبة:  ابملراسلة .أأأ
    

  النسبة:  أخرى .ببب
 

 تعليقات:
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 األهداف .ذذذ
 

 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -2
واالستفادة منه في  المعرفة التي تتم من خاللهوأهميته ومجاالته وعمليات بناء  دراسة ماهية الذكاء االصطناعي

مجال التعليم ، وعالقته بالنظم الخبيرة والربوتات وتنمية الميول لعمل أبحاث في مجاالت الذكاء اإلصطناعي 
 . في ضوء المعايير العالمية لألغراض التعليمية

 ادرا على:ويُتوقع من طالب الدراسات العليا في نهاية هذا دراسة المقرر أن يكون ق

 التعريف بمفهوم وأهمية الذكاء االصطناعي ونشأته ومستوياته. -

 شرح فلسفة الذكاء االصطناعي وأهدافه ومميزاته وسماته ومكوناته ومجاالته. -

 معرفة أساليب استخدام الحاسب ودوره في توظيف الذكاء االصطناعي في المجال التعليمي -

 ذكاء االصطناعي.التعرف على العالقة بين الذكاء البشري وال -

التعرف غلى مفهوم النظم الخبيرة ومبادئ بناءها وعناصرها ومكوناتها ومزاياها وحدودها، ومجاالت تطبيق  -
 النظم الخبيرة ونقل الخبرة في مجال التعليم .

 التعريف بالربوت  ونشأته ومراحل تطوره وأنواعه وأهميته في التعليم والتطبيقات التعليمية له.  -

  االدوار التربوية التي يؤديها الروبوت لدعم المعلمين .بوت وأهدافه ومختبر الرو -

 طرح االستراتيجيات الوطنية لتصميم الربوتات ونموذج العمل الجديد من خالل برامج لتنشيط االبداع بين الطالب. -

 دراسة مؤشرات االبتكار العالمي وتطبيقها في ضوء المعايير العلمية لبناء وبرمجة الربوتات التعليمية.  -

 الت.المشكالتعرف على وجهة االختالف بين النظم الخبيرة والذكاء االصطناعي وبين برامج الحاسبة في حل  -

 مية.في ضوء المعايير العلمية للبحوث العل تحليل ونقد دراسات علميه في مجال الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة -

التعريف بكيفية وضع خطة إلنشاء مشروع ريادي صغير وأسلوب إدارته بنجاح مع اكسابهم المهارات األساسية  -
 للتفاوض مع جهات الدعم والرعاية للمشروع الريادي.

 والربوتات . معرفة التوجهات البحثية الحديثة في مجال الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة  -

 تصنيف بحوث الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة والربوتات في ضوء االتجاهات البحثية الحديثة واولوياتها. -

تنمية مهارات البحث العلمي في الجوانب التطبيقية في البحوث الموجهة ألفكار الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة  -
 مية.لإلستفادة منها لألغراض األكاديمية والتعلي

  تنمية االتجاهات البحثية الحديثة نحو تحسين جودة ابحاث الذكاء االصطناعي والنظم الخبيرة في القطاع التعليمي. -
 لتطوير وحتسني  املقرر الدراسي .  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 استخدام المراجع الحديثة في التخصص لتطوير وتحسين محتوى المقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية في معالجة محتوى المقرر. -
 االستفادة من المواقع االلكترونية بكافة تطبيقاتها في تحسين وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكاديمية. -
تفعيل تقنية المعلومات وبرامج تقنية االتصاااالت للتواصاال ابين أسااتاذ المقرر والطالب في طرح ومناقشااه كل ما  -

 قرر.يتعلق بالم
 استخدام مصادر البحث االلكتروني وقواعد المعلومات التربوية االلكترونية. -
االسااااااتعانة بالشاااااابكة العنكبوتية في التواصاااااال مع مراكز االبحاث واكاديميات البحث العلمي والمكتبات الرقمية  -

 لالستفادة من مصادر المعلومات في البحوث المتخصصة في مجال التعليم االلكتروني.
 س باستخدام التعليم اإللكتروني.التدري -

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ظ
يهتم هذا المقرر بمتابعة التطورات في مجال الذكاء االصطناعي وتنمية الجوانب المعرفية والخبرات العملية في تحديد 

المستخدمة فيه والتدرب على استخدام برامجه بكفاءة في  مفاهيم أساسية في الذكاء االصطناعي والتعرف على البرامج
المجال التعليمي  مع اتقان مهارات تحليل نظم الذكاء االصطناعي والتعرف على تمثيل المعرفة، وفق المعايير التربوية 

 العالمية وطرح تطبيقات عملية وتقديم نماذج عالمية وإقليمية ملهمة.
 

 
 

 تناوهلا: اليت ينبغياملوضوعات  .82

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 التقويم.  –االستراتيجيات -الموضوعات –اإلطار المرجعي للمقرر: المفاهيم  
  .آليات ومهام تنفيذ المقرر 
  .العالمات المرجعية المحددة لمحتويات المقرر 
  المطلوبة.العمليات المعرفية العليا المطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء 

1 0 

 مقدمة في الذكاء االصطناعي والتعريف بمفهوم الذكاء وأنواعه ونظرياته.
 مخاوفه (  -قدراته   -مفهوم الذكاء االصطناعي. )تأسيسه 

 االصطناعي.تعريف الذكاء 
 نشأة وتاريخ الذكاء االصطناعي ومراحل تطوره.

1 0 

 فلسفة الذكاء االصطناعي وأهدافه ومميزاته وسماته.
 ومجاالته.مكونات الذكاء االصطناعي 

 العالقة بين الذكاء البشري والذكاء االصطناعي.

0 4 

 الذكاء االصطناعي والتدريس بواسطة الحاسب اآللي.
 مجاالت وتطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم.

0 4 

 بناءها.مفهوم النظم الخبيرة ومبادئ    
 عناصر النظم الخبيرة ومكوناتها. 
 الخبيرة.مزايا وحدود النظم  

0 4 

 االنظمة الخبيرة ونقل الخبرة.
 مجاالت تطبيق النظم الخبيرة. 

0 4 

 عالقة الذكاء االصطناعي باألنظمة الذكية والنظم الخبيرة. 
 تحديد خواص النظم الخبيرة والذكاء االصطناعي. 

 المشكالت.وجهة االختالف بين النظم الخبيرة والذكاء االصطناعي وبين برامج الحاسب في حل 

0 4 

 دوافع المنظمة أو الفرد إلى اللجوء الستخدام النظم الخبيرة، والذكاء االصطناعي في المجال التعليمي. 
 استخدامات النظم الخبيرة والذكاء االصطناعي في المجاالت المختلفة. 

0 4 

 الربوت والذكاء االصطناعي.
 نماذج وتطبيقات عن التجارب العالمية المعاصرة في الذكاء االصطناعي. 

أهمية توجيه البحوث والدراسات لإلستفادة من تقنيات وتطبيقات الذكاء اإلصطناعي والروبوتات لألغراض 
 والمستقبل.التعليمية وتعلمها كأحد الركائز األساسية لتقنيات العصر الحالي 

0 4 
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .1

 
دروس  حماضرات

 إضافية
معامل أو 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 31  2 2  20 ساعات التدريس الفعلية
 1  2 2  1 الساعات املعتمدة

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 : املتوقع أربع ساعاتالدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا  عدد ساعات  .2
 

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .3

 اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
ا اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمه: ضع طرق التقييم املناسبة اثلثا   -

االت واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جم
 التعلم.

 
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 



 

 نموذج توصيف المقرر

التعريف بالمادة ومتطلباتها وتوزيع مواضاايع المقرر والمراجع  1-1

ذات العالقة بمواضااااايع مقرر الذكاء االصاااااطناعي، والتعرف 

على بعض المفاااهيم األساااااااااسااااااايااة حول مقاادمااة في الااذكاااء 

االصاااطناعي ونشاااأته وتاريخه ومراحل تطوره والتعرف على 

ته افلساافة الذكاء االصااطناعي وأهدافه ومميزاته وسااماته ومكون

 العالقة بينه وبين الذكاء البشري، وكيفية استخدامه، ومجاالته 

المحاضااااااارات التمهيدية 

وعصف ذهني الستجداء 

 المعلومات السابقة لديهم.

 

 أوراق عمل 

 بنائها ومكوناتهاالتعرف على مفهوم النظم الخبيرة ومبادئ  1-2
ومزاياها وحدودها ومجاالت تطبيقها في نقل الخبرة وعالقتها 
بالذكاء االصطناعي الربوتات وبرامج الحاسبة في حل 

 .المشكالت

التحليل الفكري للقضااااايا 
ومحاولة تجزئتها وإيجاد 
الحلول المناساااابة لها من 
 خالل المناقشة والحوار.

 أنشطة 

المنظمة أو الفرد إلى الوقوف على أهمية الدوافع التي تدفع  1-3

اللجوء الستخدام النظم الخبيرة. ، والذكاء االصطناعي في 

المجاالت المختلفة نماذج وتطبيقات عن التجارب العالمية 

 المعاصرة في الذكاء االصطناعي.

طرح بعض المهام 
المفتوحة المصممة 
بحيث يطبق الطالب 
مهاراته التنبؤية 
والتحليلية ومهارات حل 

تعلم تعاوني والمشكالت 
 صغيرة مجموعات-

 تقارير

 املهارات املعرفية 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 
يقارن بين المفاهيم المتداخلة والمتنوعة للذكاء االصطناعي  2-1

 والنظم الخبيرة والربوتات.
األنشطة الشفهية  المالحظة والمناقشة

 ةااللكتروني

يستنتج الطرق المناسبة لتخزين المعلومات واسترجاعها وطرق  2-2
 منها.االستفادة 

 تقارير وأوراق عمل العصف الذهني 

المجموعات الصغيرة  يقارن بين اشكال مختلفة للربوتات والخدمات التي تقدمها. 2-3
 والحوار وطرح األفكار

عروض تقديمية 
 وفيديوية 

االبتكارية الستخدام الذكاء يتعامل مع مصادر األفكار  2-4
 االصطناعي وآليات تحويلها إلى مشروع تعليمي.

يتشارك في وضع 
الخطط إلنجاز 

 المشروع

 معارض مصغرة

العمل التشاركي داخل  مهارات تقديم المعلومات وعرض خطة عمل المشروع بفاعلية. 2-5
 القاعة الدراسية

طرح قضايا ومشكالت 
 واقعية ومالحظة

ارات التفكير الناقد وحل المشكالت والتقنيات الحديثة يوظف مه 2-6
 في تطوير ونشر المشروعات وتطوير أفكار جديدة.

طرح األفكار البناءة 
والبدعة على األقران 

 وتطويرها

 مالحظة ومتابعة 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
ار الحوقدرة على اللتطوير المشاركة في مجموعات عمل صغيرة  3-1

والمناقشة مع اآلخرين من خالل العرض واإللقاء لكسر حاجز 
 متالك مهارات الحوار االلكترونيالخوف وال

 
العمل في مجموعات 
 صغيرة الكترونيا  

الحوار والمناقشة 
 االلكترونية

أن يستطيع الطالب التعلم ذاتيا  لبعض المفاهيم والمهارات من  3-2
 المختلفة.خالل استخدام وسائل االتصال 

البحث واالطالع 
الفردي لجمع 

 المعلومات

طرح ملخص األفكار 
على المجموعة بصفة 

 فردية

العمل في مجموعات  يدير مجموعات المناقشة والحوار بفاعلية.. 3-3
 صغيرة 

 المالحظة المقننة
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مهارات االتصال والتواصل مع الجهات واألطراف ذات العالقة  3-4
 بأخالقيات التعلم التعاوني.بالمشروع وااللتزام 

تكوين مجموعات عمل 
 جماعية 

تقويم االعمال الجماعية 
 والفردي

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 2
 التدريب العملي ورش عمل القدرة على استخدام وسائل اتصال مختلفة  4-1

 البحوث الفردية ورش عمل القدرة على البحث والوصول وتقييم المعلومات  4-2

القدرة على التعامل مع اشكال المعلومات المختلفة )تطوير|  4-3
 تخزين| نشر(

  

تطوير قدرة الطالب على الحوار والمناقشة مع اآلخرين من خالل  4-3

 متالك مهارات الحوارالعرض واإللقاء لكسر حاجز الخوف وال

 .االلكتروني

 تقويم أقران التدريب العملي

القدرة على العمل في مجموعات للحوار والمناقشة والبحث من  4-5
واكسابه القدرة على التعامل مع أنظمة خالل مصادر تعلم مختلفة 

 إدارة التعلم.

مالحظة مقننة  ورش عمل
 واستبيانات

 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 0
   احترام اآلراء المختلفة  5-1

   االلتزام بقوانين النشر  5-2

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل  .4
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

إعطاء الطالب مشاكل إحصائية أو دراسات حالة معينة، والطلب منهم دراستها  1

  وإيجاد الحلول لها.

 % 12 األسبوع الرابع

الواجبات الجماعية والفردية تتطلب تطبيق األدوات التحليلية في مهام حل  2

 من مجموع اختبار كل موضوع. %52المشكالت. وتمثل أسئلة حل المشكالت 

 % 15 طوال الفصل

3 

التمرين على لعب أدوار في قضايا جدلية ذات صلة بالمقرر الدراسي ومبنية على 

المشاركة في نشاط الكتروني معينة، مع نقاش حول الردود المناسبة و دراسة حالة

أكاديمي )مؤتمر| دورة | ورشااااة| حلقة نقاش( وتقديم تقرير عن طبيعة المشاااااركة 

 )عمل فردي(.

 % 12 األسبوع العاشر

 % 12 طوال الفصل تطوير دليل استخدام ألحد تطبيقات الذكاء االصطناعي في التعليم )فردي( 4

 % 15 الفصل الثامن اختبار منزلي في النظم الخبيرة وعالقتها بالذكاء االصطناعي. 5

االختبار  اختبار نظري نهائي. 
 النهائي

42 % 
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ل
( ساعات أسبوعية الستقبال ومساعدة الطالب، كما يتم تخصيص 0يخصص كل عضو هيئة تدريس ساعات مكتبية تقدر ب)
 تواصل المتاحة والمناسبة للمهمة ساعات للتواصل االلكتروني المتزامن باستخدام شبكات ال

 
 مصادر التعّلم .وو

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .1
، " ، جامعة االمام الصادق ، كلية تكنولوجيا المعلومات   Artificial Intelligence(: الذكاء االصطناعي " 0210كاظم ، أحمد )

 قسم هندسة البرمجيات .

 ( : الذكاء االصطناعي .. " واقعه ومستقبله " ، ترجمة علي صبري فرغلي، دار المعرفة .1995أالن بونيه ) -

 (:" مقدمة في الذكاء االصطناعي"، القاهرة : دار األندلس للنشر والتوزيع.0226حجازي ، محمد عثمان علي ) -

لبحث عن الذكاء االصطناعي في الواليات المتحدة األمريكية ) نافذ اسحاق ، (: إلى أعماق العقل: ا0211روز، فرانك ) -
 ترجمة( القاهرة : دار وائل للطباعة والنشر.

(. أثر النمذجة اإللكترونية القائمة على المحاكاة 0210عبدالعزيز، حمدي والبوعينين، نجالء وسعيد، أحمد والعجب، العجب. ) -

جلة منة الحاسب اآللي و تحسين الرضا عن التعلم لدى طالبات كلية التربية جامعة الدمام، االفتراضية في تنمية مهارات صيا

م، متوفرة على الرابط 0218/ 12/ 8. تم الدخول في 170 -109(، ص4(، ع )14، مج )البحرين-العلوم التربوية والنفسية 

 التالي:

- http://search.mandumah.com/Record/528270 

 (: الذكاء االصطناعي ، القاهرة : دار السحاب للنشر والتوزيع.0228عرنوس ، بشير علي)  -

امها في المكتبات ومراكز (: النظم الخبيرة / الذكاء االصطناعي وإمكانيات استخد0226غولي ، عفاف سامي القره)  -

 المعلومات، صنعاء ، مركز عبادي للدراسات والنشر.

(. أثر استخدام المحاكاة الحاسوبية في تعديل التصورات الفيزيائية البديلة المتعلقة 0216ملكاوي، آمال والمعمري، راشد. ) -

م، متوفرة 0217/ 12/ 8الدخول في  بالحركة الدورية لدى طلبة الصف الحادي عشر في سلطنة عمان، مجلة المنهل، تم

 على الرابط التالي:

85526http://platform.almanhal.com/Reader/Article/ 

 م(. الواقع االفتراضي واستخداماتها التعليمية. ع مان: دار المناهج للنشر. 0212نوفل، خالد محمود.) -
Abeer ;"  "Artificial Intelligence 421" E- BOOK  AL-Ameeri -  

1?next_slideshow=04624550-/ss0https://www.slideshare.net/mohammedfattah 

- - Huimin Lu, Xing Xu(0218): "Artificial Intelligence and Robotics / media Name Ebook  
Kipper, G.& Deperlioglu, O.(0210). Intelligent Learning Environment within Blended Learning 
for Ensuring Effective C Programming Course . International Journal of Artificial Intelligence & 

Applications (IJAIA), Vol.0,No.1. 
 
-edition, Prentice th0Artificial Intelligence: A Modern Approach", , "Stuart Russel, Peter Norvig

Hall, 0229. 
 Ivan Bratko, "Prolog Programming for Artificial Intelligence", 4th edition, Pearson 

Education, 0211. 
Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem “George F. Luger, 

.0228edition, Addison Wesley  th6”, Solving 

 
 األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:املواد املرجعية  -يف قائمة  –أدرج  .2

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Record/508072
http://platform.almanhal.com/Reader/Article/85506
https://www.slideshare.net/mohammedfattah2/ss-34604553?next_slideshow=1


 

 نموذج توصيف المقرر

 /http://titmag.net.yeمجلة تكنولوجيا االتصاالت   -
 https://alriyadah.ksu.edu.sa/ar/alriyadah_magazineمجلة الريادة   -
 /http://www.rowadalaamal.comمجلة رواد األعمال  -
 https://search.mandumah.com/Record/477891السعودية/  –مركز العبيكان لألبحاث والنشر  –مجلة فكر  -
 مجلة نقطة ، المجتع العلمي العربي ، مجلة الكترونية تهتم بأبحاث واخبار  الذكاء االصطناعي -

-1A88D78A88D98808D28B88D98848D78A88a.net/tag/%D6https://www.nok

A988D98B88D78A88D98868D78B88D58B88D78A88D98848D78A88D%/ 

 الحاسباتلنظم المعلومات وتكنولوجيا  الجمعية المصرية -
http://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/Arabic_Template.htm 

- MAGAZINE RESOURCEShttps://www.entrepreneur.com/magazine 
- E-Learning and Digital Media  http://journals.sagepub.com/home/ldm 

Research in Learning Technology (RLT) https://journal.alt.ac.uk/index.php/rlt 
Internet and Higher Education 
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=16965&tip=sid&clean=2 

- Communications in Information Literacy 
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=11411151115&tip=sid&clean=1 

- International Journal of Entrepreneurship and Innovation 

Managementhttp://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijeim 
- Research Methods in Service Innovation 

Services, Economy and Innovation series 
Flemming  Sørensen, Department of Social Sciences and Business and Francesco 
Lapenta, Department of Communication and Humanities, Roskilde University, 
Denmark 

innovation-service-in-methods-elgar.com/shop/research-https://www.e 
- Services, Experiences and Innovation 

Integrating and Extending Research 
Services, Economy and Innovation series 
Edited by Ada Scupola, Associate Professor and Lars Fuglsang, Professor, 

University, Denmark Department of Social Sciences and Business, Roskilde 
innovation-and-experiences-elgar.com/shop/services-https://www.e 

 
 أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:.3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryالمكتبة الرقمية بمكتبة الملك عبد هللا بجامعة أم القرى 
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب التربية العربي لدول الخليج 

 /http://www.gaserc.edu.kwالمركز العربي للبحوث التربوية بدول الخليج 
 /http://www.cpfdc.gov.saليم في المملكة العربية السعودية  المشروع الشامل لتطوير مناهج التع

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxالمكتبة الرقمية السعودية 
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة الملك فهد الوطنية  

 (Edu Searchقواعد المعلومات التربوية )
 بمكتبة الملك عبد هللا بالعابدية. قواعد المعلومات المتاحة

 (ERICمركز المصادر والمعلومات التربوية    )
 المنصات التعليمية االلكترونية المفتوحة  

http://titmag.net.ye/
http://www.rowadalaamal.com/
https://www.nok6a.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://www.nok6a.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
http://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/Arabic_Template.htm
https://www.entrepreneur.com/magazine
http://journals.sagepub.com/home/ldm
https://journal.alt.ac.uk/index.php/rlt
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=16965&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400158815&tip=sid&clean=0
https://www.e-elgar.com/shop/books/innovation-and-technology/research-methods-in-innovation-and-technology-iat?book_series=379
https://www.e-elgar.com/shop/research-methods-in-service-innovation
https://www.e-elgar.com/shop/books/innovation-and-technology?book_series=379
https://www.e-elgar.com/shop/services-experiences-and-innovation
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https://www.kfcris.com/ar 
https://www.nctm.org/ 

www.minshawi.com 
http://b7oth.com/ 

http://www.kapl.org.sa/ 
http://www.ncerd.org/ 

http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
http://www.booksjadid.org/ 
http://www.ketablink.com/ 
http://scholar.google.com/ 

www.sciencedirect.com 
www.acer.edu.au/library/theses 

https://www.ebscohost.com 
http://ebooks.ohiolink.edu 

http://www.lib.monash.edu.au 
http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 مواقع التواصل االجتماعي وغريها:أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت و 
 جورانل للذكاء اإلصطناعي 

 http://www.cs.washington.edu/research/jair/home.html 
 مواد ودروس للذكاء اإلصطناعي 

http://archive.comlab.ox.ac.uk/comp/ai.html 
 أوراق حبثية

 
http://www.ai.mit.edu/projects/human...lications.html 

 
Artificial Intelligence: A Modern Approach 
http://aima.cs.berkeley.edu 

 مواد تعليم أخرى:
 موقع كتب عربية 

 http://www.kutub.info/library 
 موقع كتب رقمية 

/kitab.com4http:// 
 احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج . أدرج أي 4

 Microsoft Office-حزمة برنامج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرمجيات الواقع االفتراضي -
 الفصول االفتراضية -

https://www.ebscohost.com/
http://www.cs.washington.edu/research/jair/home.html
http://archive.comlab.ox.ac.uk/comp/ai.html
http://www.ai.mit.edu/projects/human...lications.html
http://aima.cs.berkeley.edu/
http://www.kutub.info/library
http://www.kutub.info/library
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 املرافق املطلوبة .يي
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات  -

   الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 قاعات دراسية مجهزة تقنيا   -
 معامل الكلية والقسم. -

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .51
 استخدام أجهزة الحاسب اآللي الخاصة الشخصية.     -
 استخدام أجهزة الداتا شو للعروض التقديمية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة بالمقرر. -
 (.Smart Boardالذكية )السبورات  -

يتطلب تدريس هذا المقرر وجود معمل للحاسب االلي متصل بشبكة االنترنت بجودة عالية، بحيث ال يتجاوز عدد الدارسين 
 ب كحد أقصى.( طال02في الشعبة الواحدة )

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .52
 الحاسب اآللي الخاصة الشخصية.استخدام أجهزة    -
 استخدام أجهزة الداتا شو للعروض التقديمية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة بالمقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

 مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  .53
استديو لتطوير وإنتاج أنواع التطبيقات المختلفة بجودة عالية ، مركزتعلم ، مكتبة الكترونية ،  - (توفير شبكة )اإلنترنت
 مستودع رقمي لالعمال

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .تتت

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .42
 وقناعته بأداء أستاذ المقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله لما تم.استبانة تقيس مدى رضا الطالب  -
 مقابلة عينة من طالب المقرر. -
 تحليل نتائج االختبارات  -
 المالحظة -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .43
 نتائج الطالب -

 سجالت اإلنجاز -
 Evaluation Portfolioملف تقويم المقرر  -
 األقرانتقييم  -
 .Self-Assessmentالتقييم الذاتي  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء الزمالء المشاركين في تدريس المقرر. -
 االستفادة من  تقارير المقررات ومناقشتها بشكل جماعي مع زمالء التخصص -
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 إجراءات تطوير التدريس: .44

 متابعة ما يستجد في مجال بحوث تعليم وتعلم الرياضيات والعمل على توظيفه في المقرر.   -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور المؤتمرات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 تبادل الخبرات )دعم النظراء(.االجتماعات الدورية ألعضاء القسم ل -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكتروني. -
إنشاء وسيلة إتصال  -عقد لقاءات دورية مع زمالء التخصص لبحث الصعوبات وطرق التغلب عليها -

 .مخصصة للتطوير المهني لزالء التخصص

 في مجال المقرر.متابعة ما يستجد  -
مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دورية   إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) .45

 لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة عشوائية من أعمال الطلبة بواسطة لجنة خاصة من القسم.   

 ورية  لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة د
 المشاركة والتبادل في التصحيح والتدقيق بين الزمالء الذين يدرسون نفس المقرر.

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .46
 ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبيقيا. مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ المقرر في   -
 تحديث المصادر والمراجع العلمية المرتبطة بالمقرر. -
 االستفادة من آراء المختصين في العمل التربوي. -
تعرف مدى إفادة الطالب من هذا المقرر في مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس الخاصة، وتصميم  -

 الدروس، والتدريب الميداني.وتطوير 
 االطالع على األبحاث في مجال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقويم الطالب في تطوير المقرر. -
 المقارنة بمقررات مماثلة في جامعات أخرى. -
 االتصاالت لمعلومات وتحديث المراجع والمواضيع الخاصة بالمقرر باستمرار بما يتناسب مع المستحدثات التقنية في علم ا -

 

 مرمي محيد أمحد اللحيايند.  اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

..        

 ه2/2/2220  التاريخ

 
 د. سيد شعبان عبد العليم يونستوصيف مقرر  تقنيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي  
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  توصيف املقررات الدراسية: 2/ 2/ 2

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 تصميم البحوث شبه التجريبية :اسم املقرر  

 ( 0105722-1  نفس)  :رمز املقرر  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ 2220-1-20 اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ررر
 ( 2026741-0نفس تصميم البحوث شبه التجريبية ) . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .114
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .115
 لدكتوراهاالدراسي: . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر 3 .205

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 المستوى الرابع: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .117
 مناهج وطرق البحث العلمي(: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت5 .118
  ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .119
لرئيس للمؤسسة المقر ا-التربية  كليةالتعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة فرع أو فروع تقدمي . 7 .111

 التعليمية )العابديه، الزاهر(.
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %200 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ججج
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ددد
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ههه
    

 - النسبة: - ابملراسلة .ووو
    

  - النسبة: - تذكر أخرى .ززز

 تعليقات:
 األهداف .ززز

 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية اخلاصة ابلبحوث شبه التجريبية ما هدف املقرر الرئيس؟ -2
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اإلنرتنت،  )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجعاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 التركيز على الجوانب التطبيقية للبحوث شبه التجريبية في مجال العلوم التربوية والنفسية. -

 ضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا التخصص.متابعة مصادر المعلومات المختلفة بشأن تحديث مو -

 استخدام قواعد البيانات اإللكترونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث المتعلقة بالبحوث شبه التجريبية.  -

المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء  -

 هيئة التدريس والطالب.

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 ليل الربانمج(. د يف النشرة التعريفية أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة وصف املقرر الدراسي  .ر

 وصف عام للمقرر:
يتناول المقرر مفهوم المنهج شبه التجريبي ومراحل تطوره ، وأهدافه، وخصائصه ومميزاته ومعوقاته، كما يتناول  -

بي يعرضا ألهم المفاهيم واألسس المنهجية التي يقوم عليها البحث شبه التجريبي حيث يتعرض لمفهوم الضبط التجر

وأساليبه المختلفة، كما يتم عرض أنواع مختلفة للتصميمات شبه التجريبية ، مع التركيز على الجانب التطبيقي  من 

 خالل التدريب على خطوات بناء هذه التصميمات وتحليل بياناتها عمليا وتفسيرها.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .83
 التدريسساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

لدراسات ا -مقدمة عن أنواع البحوث الكمية في العلوم التربوية والنفسية: )الدراسات المسحية

 الدراسات التجريبية(. -الدراسات السببية المقارنة  -الدراسات التاريخية  -االرتباطية 

0 4 

 0 1 المنهج التجريبي: ) مفهومه، نشأته وتطويره، وأهدافه ، وخصائصه، ومميزاته ، وصعوباته( 

البحث شبه التجريبي في العلوم الطبيعية والعلوم السلوكية ) مفهومه، نشأته وتطويره، وأهدافه 

 ، وخصائصه، ومميزاته(.

1 0 

 0 1 الضبط والصدق في البحوث شبه التجريبية

البحوث شبه التجريبية: )المقصود بتصميم البحث، أهداف تصميم البحث، معايير تصميم 

مراعاتها عند إعداد التصميم شبه التجريبي،  التصميم البحثي الجيد، القواعد التي يجب

المكونات األساسية المتضمنة في تصميم البحث، بعض القضايا االخالقية عند تصميم 

 البحوث(. 

0 4 

اميم التجريبية الفرق بين التص -التجريبية: )مفهوم التصميمات شبه التجريبية التصميمات شبه 

 وشبه التجريبية(

1 0 

أنواع التصاميم شبه التجريبية ) التصميمات شبه التجريبية بدون مجموعات ضابطة، 

التصميمات شبه التجريبية التي تحتوي علي مجموعات ضابطة ولكن بدون قياسات قبلية، 

 شبه التجريبية التي تحتوي علي مجموعات ضابطة وكذلك قياسات قبلية(التصميمات 

0 6 

 0 1 التصميمات شبه التجريبية للسالسل الزمنية غير المتصلة



 

 نموذج توصيف المقرر

 0 1 التصميمات شبه التجريبية: تصميمات الحالة الواحدة 

 0 1 الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها في حالة البحوث شبه التجريبية.

 4 0 تحليل البيانات المالئمة للتصميمات شبه التجريبيةأساليب 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .84
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 - - - - 15 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ال يوجد ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .85

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .86
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع اثنيا   -
ا واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاا ه: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 :علىأن يكون قادرا   الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 2

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن 
 أن يتعرف على األطر العلمية للبحوث شبه التجريبية. 1-1

المحاضرة باستخدام  -
 العروض التقدمية.

الحوار والمناقشة  -
 الموجهة الهادف.

االختبارات القصيرة  -
 النصفية االختبارات-
 النهائية االختبارات -

التصاميم شبه أن يذكر خطوات وإجراءات إعداد  1-0
 التجريبية.

أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها في  1-0
 حالة البحوث شبه التجريبية.



 

 نموذج توصيف المقرر

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

لزمنية ا أن يتعرف على التصميمات شبه التجريبية للسالسل 1-4
 غير المتصلة

األنشطة التطبيقية -
 ومهام األداء.

 

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقويم

 ميمات)التصأن يستعرض أنواع التصاميم شبه التجريبية  5-1 األنشطة ومهام األداء.
شبه التجريبية بدون مجموعات ضابطة، التصميمات شبه 

مجموعات ضابطة ولكن بدون  علىالتجريبية التي تحتوي 
 لىعقياسات قبلية، التصميمات شبه التجريبية التي تحتوي 

  مجموعات ضابطة وكذلك قياسات قبلية(

أن يميز بين أنواع التصميمات شبه التجريبية، وحدود  1-6
 استخدام كل تصميم ومشكالته وإمكانية تحسينه.

 أن يحدد معايير وشروط اختيار التصميم البحثي المناسب. 2-7

 املهارات املعرفية 1
 على أن:بنهاية املقرر يتوقع من الطالب القدرة  

أن يحدد الكفايات والمهارات األساسية لالختيار  1-2
 الصحيح للتصميم البحثي األكثر مالئمة.

 العصف الذهني  -
استراتيجية التعلم  -

 االستكشافي
إحدى طرائق التعلم  -

القائمة على مركزية 
المتعلم مثل التعلم 
التعاوني، التعلم النشط، 
المعتمدة على تصميم 

وفقا لسياق مهام األداء 
 الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء

أن يستنتج حدود استخدام التصميمات شبه التجريبية  1-1
 منها.بأنواعها المختلفة لتحديد متى يستخدم كل 

أن يحدد األساليب اإلحصائية المناسبة لتحليل البيانات  1-3
 التصميمات شبه التجريبية.وفقا لكل نوع من أنواع 

شبه التجريبية في  من التصميماتأن يقيم بعض  1-2
 األبحاث العلمية

أن يقترح عددا من المعايير لحقيبة اإلنجاز الخاصة  1-0
 بأنشطته وواجباته ومشاريعه. 

أن ينظم العمل مع أقرانه في المجموعة على نحو  1-5
مهمة األداء فعال، لحل مشكالت معقدة توفرها 
 المعطاة، ويقترح منهجية متكاملة لحلها.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
أن يلتزم الثقة بالنفس والوعي بأهدافه وقدراته وسعيه  3-2

 الستثمارها إيجابيا .
 التعلم الذاتي  -
إحدى طرائق التعلم  -

القائمة على مركزية 
المتعلم مثل التعلم 

ط، التعلم النش التعاوني،
المعتمدة على تصميم 
مهام األداء وفقا لسياق 

 الحياة.

 تكليفات فردية  -

تكليفات جماعية  -

)المشاريع البحثية 

 والعملية(

التقويم الذاتي،  -

وتقويم األقران وتقوم 

 األستاذ باستخدام:

قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقويم كل

أن يتعامل بثبات وحساسية مع القضايا األخالقية  3-1
 المعقدة ويصدر أحكاما  عادلة وصحيحة.

أن يلتزم بقوانين الجامعة ومتطلبات المقرر وتسليمها  3-3
 في الوقت المحدد

مع أقرانه في مجموعته  أن يتقبل التفاعل الهادف 3-2
والمجموعات األخرى، ويمارس دور القيادة إذا أسندت 

 بكفاءة وتميز. إليه



 

 نموذج توصيف المقرر

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

أن يقوم أداء أقرانه في مجموعات التعلم األخرى في  3-0
ضوء قاعدة أداء وصفية يتم تصميمها لتقويم مهام 

 األداء.

من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء 

مهارات  –تصال اال

 –العالقات الشخصية 

تحمل المسؤولية، 

 والعمل ضمن فريق(

أن يبادر في المشاركة في النقاش، وتقديم تغذية راجعة  3-5
جيدة ألنشطة ومشاريع المجموعات األخرى أثناء 

 عرضها.
أن يتحمل المسؤولية في أداء العمل المكلف به ضمن  3-7

 الفريق الذي يعمل معه، وينجزه في الوقت المحدد.
أن يتفاعل مع أقرانه في المجموعة، ويقترح آراء  3-1

ويوصل استنتاجاته بطريقة ، هادفة بأسلوب مناسب
 .ذكية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 2
أن يستخدم المهارات المتصلة بتحديد المهمات  2-2

والعمليات التي تتطلبها صياغة المشكالت وكيفية 
اختيار التصميم شبه التجريبي المالئم لفحص هذه 
المشكالت وطرق جمع البيانات وتحليلها ومن ثم 

 تقييم النتائج.

 التعلم الذاتي  -
إحدى طرائق التعلم -

القائمة على مركزية 
المتعلم مثل التعلم 
التعاوني، التعلم 

النشط، المعتمدة على 
تصميم مهام األداء 
 وفقا لسياق الحياة.

تقديم تقرير علمي  -

إلجراءات تطبيق 

أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه

 وتفسيرها.

التقويم الذاتي،  -

 وتقوموتقويم األقران 

 األستاذ باستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء 

 –مهارات االتصال 

مهارات تقنية 

المعلومات 

 والمهارات العددية (

أن يختار ويحدد مشكلة البحث شبه التجريبي،  2-1
ويصيغ الفروض اإلحصائية المنبثقة منها، ويصمم 

صحة هذه الفروض ،وعرض التجارب للتحقق من 
  النتائج ومناقشتها

أن يحلل البيانات البحثية باستخدام البرمجيات  2-3
الحاسوبية المناسبة لكل تصميم بحثي من التصاميم 

 التي تم دراستها
أن يقعد تقريرا وافيا  يتناول فيه عرضا لنماذج بحثية   2-2

شبه تجريبية من واقع البحوث يقوم بتلخيصها 
وتحليلها ونقدها في ضوء األهداف التي ترمي 

 لتحقيقها
أن ينجز مشروعا  بحثيا بالتعاون مع مجموعته  2-0

الستخدام تصميم شبه تجريبي مالئم لمعالجة بيانات 
يتم تطبيقها فعليا ، ويكتب تقريرا  وافيا  عن المشروع، 
ويعرضه في المحاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة من 

 ة وأقرانه.أستاذ الماد
أن يكتسب مهارات جمع المعلومات والبيانات وتحليلها  2-5

 وتقويمها بشكل ناقٍد واستقراء النتائج واالستنتاجات.



 

 نموذج توصيف المقرر

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

أن يستخدم التقنية وقواعد المعلومات اإللكترونية في  2-7
البحث العلمي، وبحث القضايا وإيضاح النتائج 

 والتوصيات
 (وجدت )إن املهارات النفسية احلركية 0

0-2 
 

أن يؤدي الطالب عرضا  لتصميم من التصميمات  -
شبه التجريبية وتحليلها للوقف على أهدافها 

وافتراضاتها وتقييم تصاميمها في ضوء األهداف 
 التي ترمي لتحقيقها  

 

إحدى طرائق التعلم 
القائمة على مركزية 
المتعلم مثل التعلم 
التعاوني، أو التعلم 

المعتمدة على النشط، 
تصميم مهام األداء 
 وفقا لسياق الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم

الدقة في تصميم 
وتناول عناصر 
المنهجية التي 
اختيرت لتناول 

 المشكلة.
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .87

مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

على مدار الفصل  تكليفات وأنشطة فردية 1

 الدراسي

12% 

 %12 14 تكليفات جماعية وعمل مشروعات مشترك 2

 %5 15 تقديم تقرير علمي إلجراءات تصميم شبه تجريبي ومناقشة نتائجه وتفسيرها 3

 %02 10،  4 اختبارات قصيرة أثناء الفصل الدراسي  4

 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5

أسبوع االختبارات  اختبار نهاية الفصل الدراسي 6

 النهائية

42% 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .م
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
والتفاعل مع نقاشاتهم واستفساراتهم وتقديم وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص لمقابلة الطالب  -

 اإلرشاد األكاديمي لهم.

تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب في  -
 أي وقت يحتاجونه..



 

 نموذج توصيف المقرر

 مصادر التعّلم .أأأ
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(. 2446مود )أبو عالم، رجاء مح -
 . القاهرة: عالم الكتب.تصميم البحوث الكيفية: ومعالجة بيناتها إلكترونياً (. 2446زيتون، كمال عبدالحميد ) -
مدخل إلى مناهج (. 2442عباس، محمد خليل، نوفل، محمد بكر ، العبسي، محمد مصطفي، أبو عواد، فريال محمد ) -

 . عمان : دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة. البحث في التربية وعلم النفس
 ت األفكار الدولية.(. البحث العلمي : أسسه ، مناهجه وأساليبه، إجراءاته. عمان : بي2441عليان، رحبى مصطفى ) -
البحث النوعي في التربية وعلم (. 2414) أبو شعيرة، خالد محمد يوسف عبد القادر، ، أبو شندي ، ثائر أحمد، غباري -

 . عمان: دار االعصار العلمي للنشر والتوزيع.النفس
 عمان: دار اليازوري العلمية.  البحث العلمي: الكمي والنوعي،(. 2414، السامرائي، إيمان ) قنديلجي، عامر -
البحث النوعي في علم النفس :  منظور موسع في المنهجية (. 2442كامك، بول ، رودس، جيان، ياردلي، لوسي ) -

 ) ترجمة: عالم ، صالح الدين محمود (. القاهرة : دار الفكر العربي. والتصميم
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https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qrj- 
- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, 

Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    
 دجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت امل. 4
  مجموعة منتقاه من األقراص المضغوطة المشتملة على موضوعات المقرر، والبرامج اإلحصائية على حسب االحتياج : -

-SPSS 
software-statistics-https://www.ibm.com/analytics/spss 

- SAS 
https://www.sas.com/en_us/home.html 

-Minitab 
trial/-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 املرافق املطلوبة .ببب
لقاعات الدراسية ابنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صوتي متكامل، جهاز حاسب آلي لكل طالب 24 -

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .54
  طالب 24يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آلي 24قاعة دراسية تتسع لـ  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .55
 SPSS, SAS, Minitabالبرامج الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر مثل :  -

 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالا اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  .56
  معمل علم النفس الرقمي -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ثثث
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ججج

 بطاقات التطبيق العملي. -استمارة تقويم المقرر.                            -

 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -التغذية الراجعة والسريعة باتجاهين.    -

 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -.                LEARNنموذج  -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ححح
ر ات الفردية والجماعية والمشاريع والتقاريورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بالقسم للمشاركة في تقييم التكليف – .خخخ

 الفصلية للطالب .
تبادل الزيارات والخبرات واالستشارات بين النظراء )األقران( في تدريس المقرر باألقسام والكليات بالجامعات  - .ددد

 .المختلفة محليا  وإقليما  

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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 إجراءات تطوير التدريس: .ذذذ
وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تبادل  تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس: - .ررر

الزيارات والخبرات واالستشارات بين النظراء )األقران( في التدريس، والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن 
 إجراءات التدريس وتطويرها.

مؤتمرات الإيجاد فرص للتطوير األكاديمي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  المشاركة في الندوات و - .ززز
 .العلمية

حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالستراتيجيات الحديثة  - .سسس
 فى التدريس لالستفادة منها.

استخدام أحدث الطرق التدريسة المعاصرة في ايصال المعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوني ،.....الخ  - .ششش
     يالت في محتوي المقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال.مع إحداث تعد

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .صصص
 رى(:أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخمستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 

 مراجعة معايير حقائب اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج مجتمعات التعلم بالقسم. - .ضضض

تدقيق تصحيح عينة من بحوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين بالقسم من ذوي  - .ططط
 التخصص.

االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( في تدريس المقرر التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من  - .ظظظ
 بجامعات أخرى.

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ععع
تكوين مجموعات التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر  - .غغغ

 وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث ووضع خطط التحسين المستقبلية.
مراجعة تقييم المقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء )األقران( في تدريس المقرر بالقسم والكلية  - .ففف

  والجامعة، وكذلك تقرير المراجعة الداخلية لعمادة التطوير والجودة النوعية واألخذ بها.
مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات المستجدة في المجال باستمرار وفقا   تحديث - .ققق

 الدورية لنتائج تقرير المقرر والبرنامج. مع المراجعةللمعطيات الحديثة، 
ها، تتطوير المقرر باستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب في االستبانات التي يقومون بتعبئ -

الفرص المتاحة /التهديدات  الضعف،نقاط القوة/ نقاط  SWOT Analysisمع تحليل الوضع الراهن 
 .لالعتماد الوطني ألسس التخطيط االستراتيجي NAQAAEاستنادا  لمعايير  المحتملة،

 

 .د مرمي محيد أمحد اللحياين ... اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
  

 14....-.....-..... التاريخ

 
 

 تصميم البحوث شبه التجريبيةتوصيف مقرر: 
 إعداد:

 ايسر عبدهللا حفين حسند.         ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

  حتليل البيانات باحلاسب اآليل اسم املقرر:
 

 (  1-7176670)نفس    رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 2220-1-11اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم: -الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .سسس
 (  0-2026641تحليل البيانات بالحاسب اآللي )نفس  اسم املقرر الدراسي ورمزه:  .111
 ساعتانعدد الساعات املعتمدة:  .112
 ماجستير القياس والتقويم، ماجستير إحصاء،الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  .110

 متطلب كلية لجميع األقسام في الدكتوراة، الدبلوم العالي في القياس والتقويم

 بدالا من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا 
 المستوى الرابعالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .114
 اإلحصاء التطبيقي، اإلحصاء االستداللياملتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .115
 املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  .116

رئيس للمؤسسة المقر ال-كلية التربيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي 

 التعليمية )العابديه، الزاهر(

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 قاعات احملاضرات التقليديةج .

 :111 النسبة% 
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوينش.
    

  النسبة:  )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( تعليم مدمج .ص
    

  النسبة:  ابملراسلة .ض
    
  النسبة:  تذكر أخرى .2
 

 تعليقات:
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 األهداف .3

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
إكساب الطالب المهارات العملية الالزمة لتحليل بيانات األبحاث الكمية باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية 

 . SPSSللعلوم االجتماعية

علومات أو املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية امللتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 ة اإلنجليزية أو العربية في متابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية متخصصة سواء باللغ

 موضوعات المقرر لمواكبة التطوراتالمعاصرة في هذا المجال.

  المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من

 أعضاء هيئة التدريس والطالب.
 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ز

، ويشمل SPSSالبيانات بالحاسب اآللي باستخدام حزمة برامجيتناول المقرر تحليل  وصف عام للمقرر:

ذلك قوائم الحزمة وملفاتها وشاشاتها الضرورية للتشغيل، ويشمل أيضا األوامر الهامة لحساب اإلحصاءات 

( واالختبارات الالبارامترية، وحساب F(، واختبار )Tالوصفية، وإعداد الرسوم البيانية، واجراء اختبار )

تباط ومعامالت الثبات المختلفة، مع التأكيد على حسن استخدام الخيارات الداخلية للشاشات معامل االر

 .Syntaxالفرعية، باإلضافة إلى تدريب الطالب على استخدام األوامر في نافذة 

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .88

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

 ساعات التدريس

 أساسية في القياس واإلحصاءمراجعة عامة لمفاهيم 

 .أنواع المتغيرات ومستويات القياس 

  مقاييس النزعة المركزية، مقاييس التشتت، معامالت االرتباط
 واالنحدار

 .اختبار الفروض 

 . الصدق والثبات 

1 0 

 SPSS: 4 8تشغيل 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .88

 قائمة املوضوعات
عدد 

 ساعات التدريس األسابيع

  قوائم الحزمة: ملفFile التحرير ،Edit العرض ،View البيانات ،
Data التحويل ،Transform. 

  الملفات األساسية للحزمة: ملفات البياناتData File ملف ،
، اإلشارة إلى ملف تكوين األوامر  Output Fileالمخرجات 

Syntax File . 

 .شاشات العرضفي الحزمة: عرض البيانات، عرض المتغيرات 

 :Analyzeقائمة 

  األمرReports 

  تطبيقات اإلحصاء الوصفي: األمرDescriptive Analysis 

1 0 

 اختبار الفروض الفارقة:

  األمرCompare Means 

  األمرGeneral Linear Model 

 األمرNonparametric Tests 

4 8 

 Regression 1 0، األمر  Correlateحساب االرتباط:األمر 

 Scale 1 0حساب الثبات:األمر 

 0 1 : الرسوم البيانية Graphقائمة

 Syntax    0 4استخدام نافذة

 15 02 

 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .89
دروس  حماضرات 

 إضافية
  معامل أو استديو

 قتطبي
 اجملموع أخرى

ساعات التدريس 
 الفعلية

معمل الحاسب  - 0
 اآللي

اختبار نهائي  0 08
 عملي
 

00 

 0 - - - - 0 الساعات املعتمدة

 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
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 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت اإلضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .91

 ساعتان  أسبوعيا.

 
 دريسهاتخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .91

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 هدفة.معها ومع خمرجات التعلم املست: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق اثنيا   -
ر : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقر اثلثا   -

املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 ن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.يتضم

 
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 
 املعرفة 2
أسلوب  .SPSSيعرف أسس إ دخال وتعديل البيانات في حزمة   1 -1

 المحاضرات
أسلوب التعلم 

 النشط

 تكليفات فردية
 اختبار عملي نهائي

 تكليفات فردية يعرف األوامر األساسية لحساب اإلحصاءات الوصفية.  0 -1
 تقرير علمي

 اختبار عملي نهائي
يقارن بين مخرجات األوامر الفرعية تحت   0 -1

 .Descriptive Statisticsاالمر
 تكليفات فردية

 اختبار عملي نهائي
 تكليفات فردية يعرف أوامر الرسوم البيانية.  4 -1

 اختبار عملي نهائي
 تكليفات فردية يعرف أوامر اجراء االختبارات البارامترية والالبارامترية.  5 -1

 تقرير علمي
 اختبار عملي نهائي

االساسية في  يفهم استخدامات الخيارات الداخلية  6 -1
 شاشةكألمر.

 تقرير علمي
 اختبار عملي نهائي

يميز القيمة المناسبة لإلحصاءة بعد اختبار فروضها   7 -1
 األساسية في نافذة المخرجات.

 تقرير علمي
 اختبار عملي نهائي

 تكليفات فردية يستوعب مخرجات أمر حساب الثبات بخياراته الداخلية.  8 -1
 تقرير علمي

 تقرير علمي استخدام األمر ارتباط وخياراته.يفهم طريقة   9 -1
 اختبار عملي نهائي
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خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

 اختبار عملي نهائي يدرك طريقة اختبار فرض بحثي.  12 -1

 املهارات املعرفية 1
 : SPSSيتوقع من الطالب أن يقوم ما يلي ابستخدام  

أسلوب التعلم  يجري حسابات اإلحصاءات الوصفية.  1 -0
 النشط

 تكليفات فردية
 تقرير علمي

 اختبار عملي نهائي
 يطبق أوامر الرسوم البيانية المناسبة.  0 -0

 يجري اختبارات الفروض اإلحصائية البارامترية.  0 -0

 يجري اختبارات الفروض اإلحصائية الالبارامترية.  4 -0

 يحسب معامالت االرتباط الثنائية.  5 -0

 يحسب معامالت الثبات المختلفة.  6 -0

 في تقرير بحثي. SPSSيكتبمخرجات برنامج   7 -0

أسلوب التعلم  وينفذها Syntaxيكتب أوامر تعديل البيانات في نافذة   8 -0
 التعاوني

 تكليف جماعي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يسهل عليه التفاعل الهادف مع أقرانه، ويمارس دور القيادة   1 -0

 المؤثر إذا أسندت إليه.
أسلوب التعلم 

 النشط
التعلم أسلوب 
 التعاوني

 تكليفات فردية
 تكليف جماعي

 يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إلى أقرانه.  0 -0

يشاااااااارك في النقااش، ويقادم تغاذية راجعة جيدة ألنشاااااااطة   0 -0
 زمالئه.

 يتفاعل مع أقرانه، ويقترح آراء هادفة بأسلوب مناسب.  4 -0

يتحمال المساااااااؤولياة في أداء العمال المكلف باه وينجزه في   5 -0
 المحدد.وقته 

أسلوب التعلم 
 النشط

 تكليفات فردية
 تقرير علمي

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 2
أسلوب التعلم  يستخدم جهازا لحاسب اآللي بمرونة.  1 -4

 النشط
 تكليفات فردية
يستخدم التقنية وقواعد المعلومات اإللكترونية في البحث   0 -4 تقرير علمي

 العلمي.

 يستخدم التطبيقات الحاسوبية في عرض تكليفاته.  0 -4

 في تحليل البيانات بكفاءة. SPSSيستخدمحزمة برامج  4 -4

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 0
5- 1  - - - 
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .92
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
يم نسبته من التقي

 النهائي
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 تكليفات فردية   1
على مدار 
 الفصل

05% 

 %15 15األسبوع  تكليف جماعي  2

 اختبار عملي 3
في نهاية 
 الفصل 

02% 

 %02 14األسبوع  تقديم تقرير علمي )بحث كمي(. 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ن
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساراتهم.مع طلباتهم واستف وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل -
 توظيف وسائل التواصل االجتماعي )مثل مجموعات الواتساب( في تقديم االستشارات للطالب. -

 استخدام البريد االلكتروني للتواصل بين الطالب وعضو هيئة التدريس. -
 مصادر التعّلم .تتت

 :أدرج الكتب املقررةا ملطلوبة. 1
 ( 0224رضا عبدهللا أبو سريع  .) تحليل البيانات باستخدام برنامجSPSS. عمان:  دار الفكر . 

 ( 0229شراز، محمد صالح .)التحليل االحصائي للبيانات باستخدام برنامجSPSS مكة: جامعة أم .
 القرى.

  (0229الزعبي، محمد والطالفحة، عباس .)النظاماإلحصائيSPSS .األردن: دار وائل للنشر . 

  (  1408عز حسن عبد الفتاح  .)الرياض: مكتبة الملك مقدمة في اإلحصاء الوصفي واالستدالليهـ .
 فهد الوطنية

 ( 0228محمد صبحي و عدنان محمد عوض. .) مقدمة في اإلحصاء )مبادئ وتحليل باستخدام
SPSS).عمان: دار المسيرة . 

 ( 0225محمود مهدي البياتي .) تحليل البيانات اإلحصائية باستخدام البرنامج اإلحصائيSPSS 
 . عمان: دار حامد .)معالجة البيانات مع اختبار شروط التحليل وتفسير النتائج(

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
 االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3

 SPSS Survival Manual 

 http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistic

al_Analyses_using_SPSS.pdf 

 https://www.westga.edu/academics/research/vrc/assets/docs/spss_basics.pdf 

 https://myadm0214.files.wordpress.com/0217/20/spss-survival-manual-a-step-

by-step-guide-to-data-analysis-using-spss-for-windows-0rd-edition-aug-0227-

0.pdf 

 http://www.Spss.com 

 . مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:4
 .SPSSحزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية

http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_using_SPSS.pdf
http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_using_SPSS.pdf
https://www.westga.edu/academics/research/vrc/assets/docs/spss_basics.pdf
https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf
https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf
https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf
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 املرافق املطلوبة .ثثث
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 جهاز حاسب آلي02مقعد،  02واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:الدراسية 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .57

 طالبا. 02معمل حاسب آلي يتسع ل 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .58
 .SPSS ، حزمة البرامج اإلحصائية للعلوم االجتماعيةData Showجهاز عارض البيانات 

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثالا  .59
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره .ججج
 الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية  .ككك

 تقويم المقرر
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .للل

 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.
 إجراءات تطوير التدريس: .ممم

 الواردة فيه.مراجعة تقرير المقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات 
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ننن

 مستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 سطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين.تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ههه
 مراجعة تقرير المقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.

 تحليل بيانات بالحاسب االلى مقرر:توصيف 

اد        د/ نادية األمين الزبير     د/مني ربيع الطنطاوي  إعداد: د/ ديانــا بنت فهمي حـمَّ

 د/ مرمي محيد أمحد اللحياين  اسم منسق الربانمج:
 التوقيع:

..  
  2220-...3..- 9 التاريخ
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 وعلم النفس االجتماعيتطبيقات ميدانية يف الشخصية    اسم املقرر:
 

 شخصية (  1-7176071)  رمز املقرر:
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى التعليمية: املؤسسة إسم .1441 /2 ./ 22 التوصيف: اتريخ

 النفس  علم/ .. الرتبية ........  :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .2
 تطبيقات ميدانية في الشخصية وعلم النفس االجتماعي. اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .117
 شخصية (  1216942-2)

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 0 .118

 برنامج الدكتوراه . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 0 .9
 برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه البرامج()في حال وجود مقرر عام في عدة 

 مرحلة الدكتوراه – رابعالمستوى ال. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .12

 680حلقة بحث في الشخصية وعلم النفس االجتماعي . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: 5 .11

 ال يوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .10

لرئيس المقر ا-كلية التربية. موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7

  للمؤسسة التعليمية )العابديه، الزاهر(.

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8
 %71 :النسبة √ التقليديةقاعات المحاضرات ز.

 

   

 - :النسبة - التعليم اإللكتروني .س
    

 %31 :النسبة √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ش
    

 - :النسبة - بالمراسلة .ص
    

  - :النسبة - أخرى .ض

 :تعليقات

 األهداف .ط
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 ما هدف المقرر الرئيس؟  -1

تعريف الدارسين وتدريبهم على أهم تطبيقات علم النفس االجتماعي في الحياة االجتماعية والذي يتم من 

 خالل األهداف التالية: 

 .االجتماعي النفس بعلم المرتبطة النفسية واألسس يفهم النظريات -

 الحياة مجاالت كل في والمجتمع للفرد بالنسبة االجتماعي النفس علم أهمية ييبين -

 النفس االجتماعي علم بنظريات االجتماعي النفس علم مجال في تعلمه بما معرفته يستكمل  -

 .الماجيستير مرحلة في منها االول المستوي في قدم مما أعمق بدرجة

 .الحياة مواقف على االجتماعي النفس علم ومفاهيم نظريات يطبق  -

 لم.االجتماعية والعالقات ياالجتماع السلوك في المؤثرة العوامل يحلل.االجتماعية يحلل -

 االجتماعي

 االجتماعية العالقات سوء عن الناجمة واالختالالت المشاكل االجتماعية يصنف يصنف -

 واالجتماعية  النفسية والعوامل

 والتربوية العملية الحياة في االجتماعي النفس علم في النظرية والمعلومات المفاهيم يربط -

 .مستقبال  .مستقبال  
لتطوير وتحسين  المقرر الدراسي . )مثل االستخدام المتزايد  -يتم تنفيذها  -بإيجاز أي خطط اذكر -2

لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت, والتةييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال 
    الدراسة(.

  أو العربية في متابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية متخصصة سواء باللغة اإلنجليزية

 موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.

  استخدام أسلوب مجموعات التركيز نهاية كل فصل دراسي إلجراء مناقشات معمقة بين أعضاء هيئة

 التدريس المعنيين بالمقرر والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر إلجراء التعديالت المناسبة.

 تغذية الراجعة من قبل الطالب بخصوص المقرر أثناء تدريس المقرر، وذلك باستخدام الحصول على ال

، ومقياس التحري LEARN، ونموذج Plus/Deltaأساليب التغذية الراجعة مثل أداة التغذية الراجعة 

 .(CIQ)الناقد 

 ة الراجعة من المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذي

 أعضاء هيئة التدريس والطالب.

 .استخدام استراتيجيات جديدة في التدريس واستخدام متزايد لمصادر شبكة االنترنت 

  المفسرة للتعصب، وطرق خفض التعصب والصراع بين الجماعات. دراسة النظرياتأقترح 

 - ية العدواني، تطبيقات تربوأقترح دراسة النظريات المفسرة للسلوك العدواني، أساليب ضبط السلوك

 .اجتماعية على موضوع السلوك العدواني
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)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل املقرر الدراسي  وصف .ع

 البرنامج(. 

وصف عام للمقرر: يركز المقرر على الجوانب التطبيقية والميدانية لنظريات الشخصية وعلم النفس 
، وتعاطي المخدرات االجتماعي ومن ذلك التطبيقات في االعالم، التسويق، السياسة، التربية، الجريمة

 والحرب النفسية وغيرها من مجاالت
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .93

  التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة
 2 1 .تطبيقات نظريات الشخصية وعلم النفس االجتماعي في اإلعالم.1
 2 1 .تطبيقات نظريات الشخصية وعلم النفس االجتماعي في التسويق.0
 2 1 .تطبيقات نظريات الشخصية وعلم النفس االجتماع في السياسة.0
 5 3 وعلم النفس االجتماع في التربية.. تطبيقات نظريات الشخصية 4
 5 3 . تطبيقات نظريات الشخصية وعلم النفس االجتماع في الجريمة.5
. تطبيقات نظريات الشخصية وعلم النفس االجتماع في الحرب 6

 النفسية.

1 1 
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   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .94
 حماضرات 

 دروس
 إضافية

 أو معامل
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

بجث ميداني  - - 15 ةالفعلي التدريس ساعات
 بإحدى المجاالت

6  

إختبار 
 0نهائي 

 ساعات  

45 

  - - - - 2 املعتمدة الساعات
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 الطالب خالل أسبوعياً:عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها  .95
 وعلم الشخصية لنظريات والميدانية التطبيقية الجوانب أحد عن APA - بنمط علمي بحث كتابة
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 .االعالم او السياسة او التربية مجال مثل االجتماعي النفس

 

 تدريسها اتيجياتواسرت  قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات .96
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت أوالً  -
 التعلم المناسبة.

-  ً  لمستهدفة.ومع مخرجات التعلم ا معهاوتتسق : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم ثانيا

-  ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق ثالثا
مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم 

 يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن 
 

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 إلطارا جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات
 للمؤهالت الوطين

 التدريس اسرتاتيجيات
 للمقرر

 التقومي طرق

 املعرفة 2
 الشخصية نظرياتالتطبيقات  توضيح 1-1

 االعالم في االجتماعي النفس وعلم

 والتسويق والسياسة والتربية والجريمة 

المحاضرة واإللقاء  -

باستخدام جهاز 

 عارض البيانات.

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

التدريس بحل  -

 المشكالت

التدريس الفردي  -

بالرجوع إلى المكتبة 

ومواقع االنترنت 

إلثراء المعلومات 

حول التطبيقات 

النظرية للنظريات 

ية وعلم بمجال الشخص

 النفس االجتماعي

 الميدانية الزيارات -

 التربيةلمجاالت 

والسجون واالعالم 

للوقوف على  والتجارة

 واقع تلك المشكالت

 المناقشات الصفية. -

 التقارير والبحوث العلمية. -

 الواجبات الفردية والجماعية. -

 لعروض الصفية. -

)من نوع االختيار  االختبارات -

 من متعدد والمقالي القصير(.

 (Rubric)قاعدة أداء وصفية  -

  .لتقويم األنشطة ومهام األداء
 

يستعرض مختلف التطبيقات الحديثة  1-2

بمجال نظريات الشخصية وعلم النفس 

 االجتماعي   

الالزم الطريقة العلمية يحدد خطوات  1-3

اتباعها في تطبيق نظريات الشخصية 

وعلم النفس االجتماعي في المجاالت 

)االعالم والتربية والتسوق المختلفة 

 والسياسة والجريمة ..الخ (
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 املعرفية املهارات 1
 في المعاصرة للمشكالت حلول يقترح  2-1

 والتسويق والسياسة واالعالم التربية مجال
 .درسه لما وفقا

 العصف الذهني. -

 التدريس بحل المشكالت.-

 الحوار وطرح األسئلة -

 البحث واالستنتاج.

طرائق التعلم إحدى - -

القائمة على مركزية 

المتعلم مثل التعلم 

التعاوني، أو التعلم 

النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء 

  وفقا لسياق الحياة.

 المناقشات الصفية. -

 العلمية.لتقارير كتابة ا -

 الواجبات الفردية والجماعية. -

ل تمثل أسئلة ح )بحيثاالختبارات  -

من مجموع أسئلة  % 52المشكالت 

 االختبارات(.

 (Rubric)قاعدة أداء وصفية  -

 لتقويم األنشطة ومهام األداء.

 الظواهر تفسير في النظريات يطبق 2-2
في  المجتمع في به تحيط التي المختلفة
 .المختلفة المجاالت

 التربية مجاالت لتطوير يبتكر وسائل 2-3
ومكافحة  واالعالم والتسويق والسياسة
 تم دراسته. ما خالل من الجريمة

يكتب البحوث العلمية والتقارير وفق نظام  
APA 

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
بعيدا عن من اآلخرين اآلراء  قبلتي 3-1

 االنفعال.
 لمناقشة والحوارا -

تنفيذ واجبات فردية  -

تتطلب االعتماد على 

االنترنت والرجوع إلى 

 المكتبة.

 األدوار المناظرةلعب  -

تنفيذ مشاريع بحث  -

 جماعية

 دراسة الحالة -

 المناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية والجماعية.-

الاتاقاويام الااااذاتاي، وتقويم األقران -
 وتقوم األستاذ باستخدام:

 (Rubric)قاعدة أداء وصااااااافية  -
 لتقويم األنشطة ومهام األداء.

 (Rubric)قاعدة أداء وصااااااافية  -
لااتااقااويااام مااهااااارات الااعاااالقااااات 

 الشخصية.
 (Rubric)قاعدة أداء وصااااااافية  -

لتقويم مهارات تحمل المساااؤولية، 
 والعمل ضمن فريق.

حقيبة إنجاز تجمع جميع األنشطة 

  والنتاجات وأدوات التقويم

 مع اآلخرين بفاعلية ووضوح. جاوبتي 3-2

 الواجبات الجماعية. زمالئه فيتعاون مع ي 

 علىيعتمد تحمل المسؤولية األخالقية وي 

من عروض وبحوث  إليهالذات فيما يسند 

 علمية.

 يردودون تشنج إلى الفكر المخالف يستمع  

 عليه بموضوعية.

لسلوك المسؤول الذي يتوافق مع يلتزم با 

 أخالقيات مهنة التعليم.

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 2
وار الحيتواصل مع افراد مجموعته لتفعيل  4-1

 بينهم. الفعال
 طرح األسئلة -

العروض الصفية  -

 power pointباستخدام 

ومقاطع الفيديو ذات 

 العالقة.

 الصفية.المناقشات  -

 .المناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية والجماعية.-

وتقويم األقران  الاتاقاويام الااااذاتاي،-
 وتقوم األستاذ باستخدام:

 (Rubric)قاااعاادة أداء وصااااااافيااة  -
 لتقويم األنشطة ومهام األداء.

مشروعا بحثيا بمفرده أو بالتعاون مع  صيغي 4-2

 ت.مجموعته ألحدى النظريا

تقريرا وافيا عنها، ويعرضه في  ويعد 4-3

 .الصف

 التغذية الراجعة من استاذه وأقرانهويستخدم  4-4

 لتحسين جودة العمل.
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مفرده أو بيستخدم فيه مشروعا بحثيا يصيغ  4-5

بالتعاون مع مجموعته لتحليل أحد 

 المشكالت الصفية أو التعليمية

 (Rubric)قاااعاادة أداء وصااااااافيااة  -
 لتقويم مهارات العالقات الشخصية.

 (Rubric)قاااعاادة أداء وصااااااافيااة  -
لتقويم مهارات تحمل المساااااااؤولية، 

 والعمل ضمن فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميع األنشطة 

 والنتاجات وأدوات التقويم

ويعرضه في  عنها،تقريرا وافيا  يعدو 4-6

 .الصف
 التغذية الراجعة من استاذه وأقرانهويستخدم  4-7

 .لتحسين جودة العمل

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
   اليوجد 5-1

   اليوجد 5-2

 

 .................................................... .................... التحكيم مالحظات جهة

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .97

 شفهي، تقدمي خطابة، مقال، كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م
 (اخل......مالحظة

 التقييم من نسبته لتسليمه احملدد األسبوع
 النهائي

 %12 طوال الفصل  كتابة بحث علمي مع مجموعة  1

 )تدريبات عملية( الواجبات البيتية/ التطبيقية 2

 زيارات ميدانية طوال الفصل الدراسي 

 %12 الدراسي طوال الفصل

 %02 طول الفصل الدراسي عرض بمجال الشخصية وعلم النفس االجتماعي(تقديم )مشروع فردي  3

  %02  طوال الفصل (ماعياالجتوعلم النفس  الشخصيةمجال ببحث ميداني تطبيقي  )تقديم  4

 %02 15 من متعدد ومقالي قصير( )اختياراالختبار النهائي  5
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 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ه
إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر  ترتيبات

 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
راتهم طلباتهم واستفساوجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل مع  -

 وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.
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تكوين مجموعة واتساب لكل مقرر يضاف لها جميع الطالب في المقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات  -
 وتقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.

 .اديميريس للتواصل وتقديم االرشاد األكتزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة التد -

 
 التعّلم مصادر.ححح

 الكتب المقررة المطلوبة:-في قائمة  –أدرج  .1

 (. نظريات الشخصية، القاهرة: دار ايتراك.0211عادل محمد هريدي ) -1

 ( علم نفس الشخصية، مكتبة األنجلو المصرية 0216أحمد محمد عبد الخالق )  -0

دار الرافدين للطباعة والنشر  االجتماعي: نظريات ودراسات( علم النفس 0217سناء داغستاني ) -0

  والتوزيع

 (. علم النفس االجتماعي، القاهرة: دار غريب.0220معتز سيد عبد هللا& عبد اللطيف خليفة ) -4

  ( علم النفس االجتماعي. مطابع التقنية لالوفست0227فالح محروت العنزي ) -5
  2 األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:المواد المرجعية  -في قائمة  –. أدرج 

 ( نظريات الشخصية، القاهرة: دار قباء.1998محمد السيد عبد الرحمن.) 

 ( علم النفس االجتماعي، أسسه وتطبيقاته، القاهرة: دار الفكر العربي1999زين العابدين درويش.) . 

HaII, C.S., & Lindzey, G. (1957). Theories of personality. New York, NY: 

John Wiley & Sons. 

 Mayer, J.D. (0225). A classification of DSM-IV-TR mental disorders 
according to their relation to the personality system. In J. C. Thomas & D. L. 
Segal (Eds.), Comprensive handbook of  personality and psychpathology 
(CHOPP) Vol. 1: personality and everyday functioning. New York, NY: John 
Wiley & Sons.   

 أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. 0

Social psychology Archivs. Stephen A. Diamond. 

http://www.angelfire.com/biz0/daimonic/. Website of praciting Jungian 

psychologist, with links to articles. 

http://www. al psychology.org 

 تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية, البرمجيات, واألسطوانات المدمجة:مواد أدرج أي . 2

 برامج تعليمية جاهزة على أقراص مدمجة.-
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

http://www.angelfire.com/biz2/daimonic/
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 املطلوبة املرافق.خخخ

بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد 
 داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(:المباني  .62
 ( طالبات.02قاعة اجتماعات بمقاعد متحركة سعة )

 قاعة محاضرات عادية متوافر فيها بروجكتر وحاسب آلي.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .61
 Data Showجهاز عارض البيانات 

مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق  .60
 ال يوجد قائمة بها(:

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ووو
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .47

 المقرر. حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد في -

 تقييم مستوى البحوث العلمية والتقارير. -

  (Rubric)تقويم الطالب باستخدام قاعدة أداء وصفية  -

 نتائج الطالبات على االختبار النهائي. -

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .48
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.  -
 من قبل النظراء في التدريس. االستشارة في التدريس -
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.   -
 التقويم الذاتي. -

 إجراءات تطوير التدريس: .49
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في  -

دم االستشارة في التدريس مما يقوتبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس، 

 تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

 لفعال وجودتهااللتحاق بدورات/ وورش عمل حول التدريس ا -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .52
أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 

  أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
ة بمثلهم . مقارنة أداء الطلبواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلينتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب

في أي جامعة أخرى ، وتوحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس في هذه 
 الجامعة، ومقارنة الدرجات النهائية للطلبة في الجامعتين.

 دراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر ال .51

 تقييم ذاتي عام للمقرر.-
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 تحليل نتائج استبانة األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف.-

أيضا من خالل تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات -

بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس 

 التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية
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  د . مرمي محيد أمحد اللحياين د  :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

   

 هـ22/2/1441 التاريخ

تطبيقات ميدانية في الشخصية وعلم النفس االجتماعي    اعداد . د مريم  اللحياني مقرر:توصيف 
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 نصوص يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي باللغة االجنليزيةاملقرر: اسم 

 شخصية (2-1216943) املقرر: رمز 
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى :التعليمية املؤسسة إسم هـ1441 / 2 /22  :التوصيف اتريخ

 علم نفس/   الرتبية كلية :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ظ
نصوص يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي ابللغة اإلجنليزية  :ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .119
(0105723-1) 
 ساعتان: املعتمدة الساعات عدد. 2 .121
برنامج الدكتوراه في علم النفس )تخصص : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .101

 الشخصية وعلم النفس االجتماعي(.

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 الفصل الرابع من البرنامج. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .100

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .100

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .104

 زاهرالتعليمية: كلية التربية للبنات بال. موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة 7 .105

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %72 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية .ع

    

 - النسبة: - التعليم اإللكتروني .غ

    

 %02 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ف

    

 - النسبة: - بالمراسلة .ق

    

  - النسبة: - أخرى .ك
 تعليقات

 األهداف .ل
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  ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
يهدف هذا المقرر مساعدة الطالب على التعرف على بعض األبحاث المهمة في مجال الشخصية 

وعلم النفس االجتماعي باللغة االنجليزية مثل: أبحاث عن الشخصية ومحدداتها ونظرياتها وسماتها 

-الصراع-وكذلك بعض األبحاث عن االتجاهات والمعتقدات والتفاعل بين األشخاص )االنجذاب

التطرف( وكذلك بحوث عن التنشئة االجتماعية وعمليات التطبيع -السيطرة-العدوان-عاالنصيا

ا وحوارا  وترجمة باللغة  االجتماعي أثر الفروق الثقافية في تشكيل السلوك والشخصية شرح 

 االنجليزية لالستفادة منها مستقبال في أطروحته للدكتوراه. 

لمعلومات )مثل االستخدام المتزايد لتقنية ا .ر وحتسني املقرر الدراسيلتطوي-يتم تنفيذها -إبجياز أي خطط  اذكر-2

  كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   في المحتوىأو مراجع اإلنترنت، والتغييرات 
 والتغيرات شبكة االنترنت أو المعلومات تكنولوجيا على تعتمد التي والمراجع للمواد المتزايد االستخدام 

 االجتماعي النفس وعلم مجال الشخصية في الجديدة العلمية البحوث نتائج على بناء المقرر محتوي في

 الثقافي. عبر

  متابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية متخصصة سواء باللغة اإلنجليزية أو العربية في

 موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.

  التركيز نهاية كل فصل دراسي إلجراء مناقشات معمقة بين أعضاء هيئة استخدام أسلوب مجموعات

 التدريس المعنيين بالمقرر والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر إلجراء التعديالت المناسبة.

  الحصول على التغذية الراجعة من قبل الطالب بخصوص المقرر أثناء تدريس المقرر، وذلك باستخدام

، ومقياس التحري LEARN، ونموذج Plus/Deltaة الراجعة مثل أداة التغذية الراجعة أساليب التغذي

 .(CIQ)الناقد 

  المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من

 أعضاء هيئة التدريس والطالب.

 تزايد لمصادر شبكة االنترنتاستخدام استراتيجيات جديدة في التدريس واستخدام م. 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .غ
يدعم ما تم دراسته في المتطلب العام للقسم )نصوص في علم النفس العام باللغة  للمقرر: عام وصف

راعي ماعي وياإلنجليزية( وذلك بتقديم موضوعات وابحاث متخصصة في الشخصية وعلم النفس االجت
في تقديمها تنوع الموضوعات حيث يركز هذا المقرر على دراسة النصوص في علم النفس العام باللغة 
اإلنجليزية على سبيل المثال ال الحصر بموضوعات مختصره في الشخصية ومن ذلك نظريات الشخصية 

عات أن تناقش موضو ومحددات الشخصية إضافة الى بعض األبحاث المرتبطة بسمات الشخصية كما يمكن
 –مختصرة في علم النفس االجتماعي مثل االتجاهات والمعتقدات والتفاعل بين األشخاص )االنجذاب 

الصراع بين الجماعات الصغيرة( كما يمكن طرح موضوعات عن عمليات التطبيع والتنشئة االجتماعية 
قدم حيث سوف يقدم المقرر بشكل مت وأثر الفروق الثقافية فيها وأثرها في تشكيل السلوك والشخصية. كما

تقدم خالصة باللغة اإلنجليزية تقديما وشرحا وحوار، إضافة إلى الترجمة والتي تعتبر هدفا أساسيا للمادة 
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المساعدة للطالب مستقبال على االستفادة من المتوفر من األبحاث الغربية في أطروحته فإن اختبارات 
  اإلنجليزيةستشمل تساؤالت مما درس يجاب باللغة 
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 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .98
  التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة
باللغة االنجليزية عن العالقة المتبادلة بين الفرد والمجتمع بحوث -1

 المعرفة االجتماعية(-)اإلدراج االجتماعي

0 0 

العالقات االجتماعية في العمل -بحوث باللغة االنجليزية عن االتجاهات-0

-التطرف-التنافس-السيطرة-االنجذاب-والتفاعل بين األشخاص )التعاون

 العدوان(.-الصراع-االنصياع

0 0 

 0 0 بحوث باللغة االنجليزية عن الشخصية وسماتها ومحدداتها ونظرياتها.-0

بحوث باللغة االنجليزية عن أثر الفروق الثقافية في عملية التنشئة -4

 االجتماعية وفي تشكيل السلوك والشخصية.

0 0 

 0 0 التطرف الديني(.-بعض المشكالت االجتماعية ذات العالقة )التعصب-5

تناول نتائج بعض البحوث الميدانية الحديثة في مجال علم النفس -6

االجتماعي عن التطبيع االجتماعي والتنشئة االجتماعية وأثر األساليب 

 السوية وغير السوية على سواء الشخصية أو انحرافها.

0 0 
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   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .99
 إضافية دروس حماضرات 

 أو معامل
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32  ساعة - - 20 ةالفعلي التدريس ساعات
      1 املعتمدة الساعات
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 ساعة 21 :أسبوعيا   خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .111

 

 رتاتيجياتواس قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات .111
 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

ت في مجاال: قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب أوالً  -
 التعلم المناسبة.

-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً : ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق ثالثا
واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها 

 .التعلم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت
 

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 إلطارا جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت الوطين
 التقومي طرق مقررلل التدريس اسرتاتيجيات

 املعرفة 2
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 

يتعرف على مفهومي الشخصية السلوك   1-1
  االجتماعي باللغة اإلنجليزية

المحاضرة واإللقاء  -

باستخدام جهاز عارض 

 البيانات.

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

 التدريس بحل المشكالت -

التدريس ذو المعنى  -

المنظمات باستخدام 

المتقدمة وتنشيط المعرفة 

 السابقة.

التدريس الفردي  -

بالرجوع إلى المكتبة 

ومواقع االنترنت إلثراء 

المعلومات حول 

 النظريات.

 المناقشات الصفية. -

التقارير والبحوث  -

 العلمية.

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 لعروض الصفية. -

االختبارات )من  -

نوع االختيار من 

متعدد والمقالي 

 القصير(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

األنشطة ومهام 

 األداء

يتعرف على مفاهيم االتجاهات والتعاون  1-2
والتنافس والصراع والعدوان باللغة 

    اإلنجليزية 
1-3 

 
يوضح تطبيقات علم النفس االجتماعي 

في مجاالت الحياة والعمل باللغة 
 اإلنجليزية 
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 املعرفية املهارات 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 
يقترح حلول لبعض المشكالت   0-1

-االجتماعية ذات العالقة )التعصب

 التطرف الديني(. باللغة اإلنجليزية

 العصف الذهني. -

 التدريس بحل المشكالت.-

 الحوار وطرح األسئلة -

 البحث واالستنتاج.

عرض صور وأفالم  -

نتائج التعاون  توضح بعض

والتنافس والصراع والعدوان 

 والتعصب.

إحدى طرائق التعلم القائمة -

على مركزية المتعلم مثل 

التعلم التعاوني، أو التعلم 

النشط، المعتمدة على تصميم 

 مهام األداء وفقا لسياق الحياة.

 المناقشات الصفية. -

 كتابة التقارير العلمية. -

الواجبات الفردية  -

 ية.والجماع

البحوث والتقارير عن   -

 بعض موضوعات المقرر

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم األنشطة

 ومهام األداء.

يقارن بين أثر الفروق الثقافية في عملية  0-0

التنشئة االجتماعية وفي تشكيل السلوك 

 والشخصية. باللغة اإلنجليزية

لحديثة ايحلل نتائج بعض البحوث الميدانية  0-0

في مجال علم النفس االجتماعي عن 

التطبيع االجتماعي والتنشئة االجتماعية 

وأثر األساليب السوية وغير السوية على 

 سواء الشخصية أو انحرافها

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
يتقبل اآلراء من اآلخرين بعيدا عن  3-2

 االنفعال.
 إلى الطالب تقسيم -

 صغيرة مجموعات
 خالل من معها والعمل
 – .العمل ورش

 الفردية المناقشات -
 الطالب مع والجماعية

 تحملهم من للتأكد
  المسؤولية

 التعلم التعاوني  -

 – .طالب لكل فردي تقييم
 التي لألعمال جماعي تقييم

 العمل مجموعات تقدمها

 .العمل ورش في الصغيرة

 ووضوح.يتجاوب مع اآلخرين بفاعلية  3-1
 الواجبات الجماعية. زمالئه فييتعاون مع  3-3

يتحمل المسؤولية األخالقية ويعتمد على  3-2

الذات فيما يسند إليه من عروض وبحوث 

 علمية.

يستمع إلى الفكر المخالف دون تشنج ويرد  3-0

 عليه بموضوعية.

يلتزم بالسلوك المسؤول الذي يتوافق مع  3-5

 التعليم. أخالقيات مهنة

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 2
مجموعته لتفعيل الحوار  مع افراديتواصل  2-2

 الفعال بينهم.
 طرح األسئلة -

العروض الصفية باستخدام  -

power point  ومقاطع

 الفيديو ذات العالقة.

 المناقشات الصفية.

الفردية  الواجبات-

يصيغ مشروعا بحثيا بمفرده أو بالتعاون  2-4 والجماعية.

مع مجموعته لتحليل أحد المشكالت 

 الصفية أو التعليمية.
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في لعرضه ويعد تقريرا وافيا عنها  

 الصف.

الاتاقاويام الااااذاتاي، وتاقاويم - الصفية.المناقشات  -
األقاران وتاقوم األساااااااتاااااذ 

 باستخدام:
قاااااعاااادة أداء وصااااااافيااااة  -

(Rubric)  لااااتااااقااااوياااام
 األنشطة ومهام األداء.

قاااااعاااادة أداء وصااااااافيااااة  -
(Rubric)  لااااتاااااقااااويااااام

مااااهااااارات الااااعااااالقااااات 
 الشخصية.

قاااااعاااادة أداء وصااااااافيااااة  -
(Rubric)  لااااتاااااقااااويااااام

ماااااهاااااارات تاااااحااااامااااال 
المسؤولية، والعمل ضمن 

 فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميع 

األنشطة والنتاجات وأدوات 

 التقويم

التغذية الراجعة من استاذه ويستخدم  

 وأقرانه لتحسين جودة العمل.

 

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
   ال يوجد 5-1
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 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .112
 قدميت خطابة، مقال، كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

 (اخل......مالحظة شفهي،
 التقييم من نسبته لتسليمه احملدد األسبوع

 النهائي
 %12 الرابع فرديةأنشطة  1

 %12 الثامن  أنشطة جماعية 2

 %02 التاسع التقويم النصفي 3

 %12 الثالث عشر ورشة عمل صغيرة 4

 حسب التقويم التقويم النهائي 5
 الجامعي

52% 
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 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشادد. 
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع 

 ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
 ( ساعات أسبوعي ا بواقع ساعتين يومي ا.12الساعات المكتبية )-

 .بالقسم لتقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب واالستشارات األكاديمية والعلمية الشخصية التواجد-

 
 التعّلم مصادر .ددد

 الكتب المقررة المطلوبة:-في قائمة  –. أدرج 1

(. القاهرة: 6-1مليكه، لويس كامل )ب.ت(: قراءات في علم النفس االجتماعي في الوطن العربي، مجلد)- 

 للكتاب.الهيئة المصرية العامة 

: دار غريب (. القاهرة1(: بحوث في الشخصية وعلم النفس االجتماعي، مجلد )1990عبد هللا، معتز )-

 للطباعة والنشر.

(.القاهرة: دار غريب للطباعة 0(: بحوث في الشخصية وعلم النفس االجتماعي، مجلد )1997عبد هللا،معتز )-

 والنشر.

 -fled manor. (1985): social Psychology: theories, research and Application: 
new York: mc grew –hill book company. 

 المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: المواد-في قائمة  –. أدرج 0 

 .(: سيكولوجية العالقات االجتماعية اإلسكندرية: دار المعرفة الجامعية1990عمر، ماهر محمود ) 

 (. جدة: دار الشروق.9(: الشخصية. ترجمة سيد محمد غنيم ط)1998الزاروس، ريتشاردسن )-

 موضوعات ومقاالت من الدوريات المجالت األجنبية في هذا المجال مثل:

-journal of personality 

- journal of social psychology 

- journal of cross cultural psychology 

 اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. أدرج المواد 0

 http://www.apa.orgالجامعة األمريكية لعلم النفس -

 http://www.bps.org.uk.الجمعية البريطانية لعلم النفس -

 htt://www.am.org/iupsysاالتحاد الدولي لعلم النفس -

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. أدرج أي 4

 حسب المتوفر في قسم علم النفس.
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http://www.bps.org.uk/
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 املطلوبة املرافق .ذذذ
بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد 

 المتاحة، وغيرها(:داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي 

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .60
 ( طالبات.02قاعة اجتماعات بمقاعد متحركة سعة ) -

 قاعة محاضرات عادية متوافر فيها بروجكتر وحاسب آلي. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .64
 Data Showجهاز عارض البيانات 

مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق  .65
 قائمة بها(:

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ييي

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .01
 حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد في المقرر.  -

 تقييم مستوى البحوث العلمية والتقارير. -

  (Rubric)تقويم الطالب باستخدام قاعدة أداء وصفية  -

 .نتائج الطالبات على االختبار النهائي -
 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .03

 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.   -
 من قبل النظراء في التدريس. الستشارة في التدريس -
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.  -
 التقويم الذاتي. -
 :التدريس تطوير إجراءات .02

التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تكوين مجتمعات    -

تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس، واالستشارة في التدريس مما يقدم 

 تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

 االلتحاق بدورات/ وورش عمل حول التدريس الفعال وجودته. -

 وضع خطة تفصيلية للمقرر وعرضها على الطالب منذ المحاضرة األولى. -

 يستوعب الطالب أسلوب التعلم المطلوب تطبيقه في المقرر الدراسي. -

 وجود أساليب حديثة وجديدة وجذابة مثل: التمثيل النفسي المسرحي )السيكو دراما( -

 لعب الدور  -

 العصف الذهني. -
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 أعضاء طةبواس الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .00
 هيئة أعضاء عم الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل مستقلني، تدريس هيئة

 (:أخرى مؤسسة من تدريس
مثلهم الطلبة ب. مقارنة أداء تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين

في أي جامعة أخرى ، وتوحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس في هذه 

 الجامعة، ومقارنة الدرجات النهائية للطلبة في الجامعتين.

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .05
 رر.تقييم ذاتي عام للمق-

 تحليل نتائج استبانة األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف.-

أيضا من خالل تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات -

التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء 

 .الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسميةالتعديالت 
 

  ..د.مرمي محيد امحد اللحياين .. :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

  

 هـ1441/ 22/2 التاريخ

 

باللغة االجنليزيةنصوص يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي تقرير مقرر ...  



 

 نموذج توصيف المقرر

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 حلقة حبث يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي  املقرر: اسم 

 ( 1-7176077) رمز املقرر:

 

 

 

 

 

 

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى التعليمية: املؤسسة إسم .1441 /2 ./ 22 التوصيف: اتريخ

 النفس  / علمالرتبية ............................................  :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .م
 (.0-2026744)حلقة بحث في الشخصية وعلم النفس االجتماعي . اسم المقرر الدراسي ورمزه: 1 .106

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 0 .107

 برنامج الدكتوراه . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 0 .10
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

ي برنامج الدكتوراه ف – المستوى الرابع. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4 .14
 علم النفس )تخصص الشخصية وعلم النفس االجتماعي(.

 ال يوجد.. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: 5 .15

 ال يوجد. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .16

رئيس المقر ال-التربيةكلية التعليمية: . موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة 7

 للمؤسسة التعليمية )العابديه, الزاهر(.

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %71 :النسبة √ قاعات المحاضرات التقليدية .ن
 

   

 - :النسبة - التعليم اإللكتروني .ه
    

 %31 :النسبة √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .و
    

 - :النسبة - بالمراسلة .ي
    

 - :النسبة - أخرى .أأ
 



 

 نموذج توصيف المقرر

 :تعليقات

 األهداف .بب
ما هدف المقرر الرئيس؟ مساعدة الطالب على التعرف على بعض الموضوعات المهمة والجديدة  -2

-المعرفة االجتماعية-في مجال الشخصية وعلم النفس االجتماعي مثل: اإلدراك االجتماعي

االجتماعية في العمل والشخصية والسلوك االجتماعي االتجاهات والتنافر الذهني والعالقات 

وبعض المشكالت االجتماعية مثل: التعصب والتطرف الديني وكذلك تناول تطبيق علم النفس 

االجتماعي في مجاالت الحياة والعمل واستعراض نتائج البحوث الميدانية الحديثة بالنقد ألساليب 

 .ومنهجية البحث

متزايد )مثل االستخدام الالمقرر الدراسي .  لتطوير وتحسين  -تم تنفيذها ي -اذكر بإيجاز أي خطط -2

    لتقنية المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.
  وعات موضمتابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية متخصصة سواء باللغة اإلنجليزية أو العربية في

 المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.

  استخدام أسلوب مجموعات التركيز نهاية كل فصل دراسي إلجراء مناقشات معمقة بين أعضاء هيئة

 التدريس المعنيين بالمقرر والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر إلجراء التعديالت المناسبة.

  الحصول على التغذية الراجعة من قبل الطالب بخصوص المقرر أثناء تدريس المقرر، وذلك باستخدام

، ومقياس التحري LEARN، ونموذج Plus/Deltaأساليب التغذية الراجعة مثل أداة التغذية الراجعة 

 .(CIQ)الناقد 

 علمية والتغذية الراجعة من المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات ال

 أعضاء هيئة التدريس والطالب.

 .استخدام استراتيجيات جديدة في التدريس واستخدام متزايد لمصادر شبكة االنترنت 

  لسلوكيات االفراد وسمات شخصيتهمالمفسرة  دراسة النظرياتأقترح  

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .ف

للمقرر: يتناول هذا المقرر الموضوعات الجديدة في علم النفس االجتماعي والمركزة على وصف عام 
العالقة المتبادلة بين الفرد والمجتمع ومنها على سبيل المثال ال الحصر ، االدراك االجتماعي ، المعرفة 

صراع ، والعدوان ، االجتماعية ، االتجاهات ، العالقات االجتماعية في العمل ، التعاون ، والتنافس وال
طبيعته ، أسبابه ، طرق ضبطه ، الشخصية والسلوك االجتماعي ، تطبيق علم النفس االجتماعي في 
مجاالت الحياه المختلفة ومجاالت العمل ، وبعض المشكالت االجتماعية ذات العالقة مثل التعصب 

ي مع ة وعلم النفس االجتماعوالتطرف الديني ..كما يناقش المقرر بعض نتائج البحوث في مجال الشخصي
االستعراض النقدي ألساليب ومنهجية البحث فيها وذلك من خالل ما يستجد من نتائج األبحاث الميدانية 

 الحديثة .
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 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .113
  التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة
 المعرفة-االجتماعيالعالقة المتبادلة بين الفرد والمجتمع )اإلدراك -1

 االجتماعية(
2 2 

-العالقات االجتماعية في العمل وبين األشخاص)التعاون-االتجاهات-0

 العدوان(.-المرونة-الصراع-التنافس-التطرف-السيطرة-االنجذاب
2 2 

 2 2 الشخصية والسلوك االجتماعي.-0
تطبيق علم النفس االجتماعي في مجاالت الحياة المختلفة وفي -4

الرأي -التربية والتعليم-الحرب النفسية-مجاالت العمل)الجريمة واإلعالم

 جناح األحداث(.-السياسة-العام

2 2 

-التطرف الديني-بعض المشكالت االجتماعية ذات العالقة )التعصب-5

 التنافر الذهني(. –التصلب الذهني -العنف
2 2 

فس وعلم النتناول نتائج بعض البحوث الحديثة في مجال الشخصية -6

 االجتماعي بالنقد والتحليل ألساليب ومنهجية البحث.
2 2 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .114
 حماضرات 

 دروس
 إضافية

 أو معامل
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

بجث ميداني  - - 15 ةالفعلي التدريس ساعات
بإحدى 
مجاالت 
الشخصية 
وعلم النفس 
 التربوي 

 45 

  - - - - 2 املعتمدة الساعات
 

 :أسبوعيا   خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .115
 وعلم الشخصية لنظريات والميدانية التطبيقية الجوانب أحد عن APA - بنمط علمي بحث كتابة

 .االعالم او السياسة او التربية مجال مثل االجتماعي النفس
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 رتاتيجياتواس قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات .116
 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت : قم أوالً  -
 التعلم المناسبة.

-  ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا

-  ً تتسق  التعلم بدقة، ويجب أن: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات ثالثا
مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم 
 متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 لوطينا اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 سالتدري اسرتاتيجيات

 للمقرر
 التقومي طرق

 املعرفة 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 

العالقة المتبادلة بين الفرد والمجتمع  يوضح 1-1

 المعرفة االجتماعية(-)اإلدراك االجتماعي

المحاضرة واإللقاء  -

باستخدام جهاز 

 عارض البيانات.

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

التدريس بحل  -

 المشكالت

التدريس الفردي  -

بالرجوع إلى 

المكتبة ومواقع 

االنترنت إلثراء 

المعلومات حول 

التطبيقات النظرية 

للنظريات بمجال 

 المناقشات الصفية. -

 التقارير والبحوث العلمية. -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 لعروض الصفية. -

)من نوع  االختبارات -

االختيار من متعدد 

 والمقالي القصير(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

 .األنشطة ومهام األداء

العالقات  – االتجاهاتمفاهيم  يستعرض 1-2

في العمل وبين األشخاص من خالل  االجتماعية

-السيطرة-االنجذاب-التعاونموضوعات )

 العدوان(.-المرونة-الصراع-التنافس-التطرف

يحدد خطوات الطريقة العلمية الالزم اتباعها في  1-3

تطبيق في مجاالت الحياة المختلفة وفي مجاالت 

-الحرب النفسية-)الجريمة واإلعالمالعمل 

 جناح-السياسة  –العام  الرأي-والتعليمالتربية 

 األحداث(.

يصف العالقة بين الشخصية والسلوك  1-4

 االجتماعي.
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يناقش بعض المشكالت االجتماعية ذات العالقة  1-5

التصلب -العنف-التطرف الديني-)التعصب

 .الذهني(التنافر  –الذهني 

الشخصية وعلم 

 النفس االجتماعي

 الميدانية الزيارات -

 التربيةلمجاالت 

والسجون واالعالم 

للوقوف  والتجارة

على واقع تلك 

 المشكالت

يناقش نتائج بعض البحوث الحديثة في مجال  1-6

الشخصية وعلم النفس االجتماعي بالنقد 

 والتحليل ألساليب ومنهجية البحث.

  

 المهارات المعرفية 1

 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 

في  المعاصرة للمشكالت حلول يقترح  2-1
مجاالت الحياة المختلفة وفي مجاالت 

-الحرب النفسية-العمل)الجريمة واإلعالم
 -السياسة  –الرأي العام  -التربية والتعليم
   جناح األحداث(.

 العصف الذهني. -

التدريس بحل -

 المشكالت.

الحوار وطرح  -

 األسئلة

 البحث واالستنتاج.

إحدى طرائق التعلم -

القائمة على مركزية 

المتعلم مثل التعلم 

التعاوني، أو التعلم 

النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء 

  وفقا لسياق الحياة.

 المناقشات الصفية. -

 العلمية.لتقارير كتابة ا -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

االختبارات ) بحيث تمثل  -

 % 52أسئلة حل المشكالت 

من مجموع أسئلة 

 االختبارات(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم األنشطة

 ومهام األداء.

نتائج بعض البحوث الحديثة في مجال يقيم  2-2
الشخصية وعلم النفس االجتماعي بالنقد 

 والتحليل ألساليب ومنهجية البحث
يحلل المشكالت االجتماعية ذات العالقة  2-3

التصلب -العنف-التطرف الديني-)التعصب
  الذهني(.التنافر  –الذهني 

في مجاالت  المعاصرة للمشكالت حلول طبقي 
الحياة المختلفة وفي مجاالت العمل)الجريمة 

 -التربية والتعليم-الحرب النفسية-واإلعالم
وفق  جناح األحداث( -السياسة  –الرأي العام 

النظريات الحديثة بالشخصية وعلم النفس 
   .االجتماعي 

يكتب البحوث العلمية والتقارير وفق نظام  2-4
APA 

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 لمناقشة والحوارا - بعيدا عن االنفعال.من اآلخرين اآلراء  قبلتي 3-1

تنفيذ واجبات فردية  -

تتطلب االعتماد على 

 المناقشات الصفية -

 الفردية والجماعية.الواجبات -

التقويم الااذاتي، وتقويم األقران -
 وتقوم األستاذ باستخدام:

 مع اآلخرين بفاعلية ووضوح. جاوبتي 3-2

 الواجبات الجماعية. زمالئه فيتعاون مع ي 3-3
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ات على الذيعتمد تحمل المسؤولية األخالقية وي 3-4

 علمية.من عروض وبحوث  إليهفيما يسند 

االنترنت والرجوع إلى 

 المكتبة.

 لعب األدوارالمناظرة -

تنفيذ مشاريع بحث  -

 جماعية

 دراسة الحالة -

قاااااعاااادة أداء وصاااااااااافاااايااااة  -
(Rubric)  لتقويم األنشااااااطة

 ومهام األداء.
قاااااعاااادة أداء وصاااااااااافاااايااااة  -

(Rubric)  لاتقويم مهااااارات
 العالقات الشخصية.

قاااااعاااادة أداء وصاااااااااافاااايااااة  -
(Rubric)  لاتقويم مهااااارات

تحماال المساااااااؤوليااة، والعماال 
 ضمن فريق.

حقيبة إنجاز تجمع جميع 

األنشطة والنتاجات وأدوات 

 التقويم

 ديرودون تشنج إلى الفكر المخالف يستمع  3-5

 عليه بموضوعية.

لسلوك المسؤول الذي يتوافق مع يلتزم با 3-6

 أخالقيات مهنة التعليم.

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 2
 عالالفالحوار يتواصل مع افراد مجموعته لتفعيل  4-1

 بينهم.
 طرح األسئلة -

العروض الصفية  -

 powerباستخدام 

point  ومقاطع الفيديو

 ذات العالقة.

 الصفية.المناقشات  -

 .المناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية والجماعية.-

التقويم الااذاتي، وتقويم األقران -
 وتقوم األستاذ باستخدام:

 (Rubric)قاعدة أداء وصااافية  -
 لتقويم األنشطة ومهام األداء.

 (Rubric)قاعدة أداء وصااافية  -
لااتااقااوياام مااهااااارات الااعااالقااااات 

 الشخصية.
 (Rubric)قاعدة أداء وصااافية  -

لاااتاااقاااويااام ماااهااااارات تاااحاااماااال 
المساااااااؤولياة، والعمل ضااااااامن 

 فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميع 

األنشطة والنتاجات وأدوات 

 التقويم

مشروعا بحثيا بمفرده أو بالتعاون مع  صيغي 4-2

البحوث العلمية تتناول متغيرات مجموعته ألحدى 

 بحثية 

بجث بمجال الشخصية وعلم  تقريرا وافيا عن ويعد 4-3

 النفس االجتماعي ويعرضه بالصف

حسين لت التغذية الراجعة من استاذه وأقرانهويستخدم  4-4

 جودة العمل.
التعاون بمفرده أو بيستخدم فيه مشروعا بحثيا يصيغ  4-5

 المع مجموعته لتحليل أحد المشكالت 

 .تقريرا وافيا عنها ، ويعرضه في الصف يعدو 4-6

حسين لت التغذية الراجعة من استاذه وأقرانهويستخدم  4-7

 .جودة العمل

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 0
   اليوجد 5-1

 

 .................................................... .................... جهة التحكيم مالحظات
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 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .117

 فهي،ش تقدمي خطابة، مقال، كتابة مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م
 (اخل......مالحظة

 احملدد األسبوع
 لتسليمه

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %12 طوال الفصل  مشروع فردي تطبيقي  1

2 
 ورشة عمل تطبيقية 

)نقد بحث في مجال الشخصية وعلم النفس االجتماعي من خالل طرح 

 قضايا محلية(

 %02 طوال الفصل

3 
  نشاط جماعي 

))بعرض إحدى بحوث بالشخصية وعلم النفس االجتماعي باستخدام 

 تقنية االتصاالت أو المعلومات((

 %12 االسبوع الثامن 

)تقديم بحث ميداني تطبيقي في مجال من مجاالت الشخصية وعلم   4

 النفس االجتماعي(

  %02  طوال الفصل

 %42 15 االختبار النهائي )اختيار من متعدد ومقالي قصير( 5

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .و
ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 
 )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

مع طلباتهم  وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل -
 واستفساراتهم وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.

تكوين مجموعة واتساب لكل مقرر يضاف لها جميع الطالب في المقرر مع عضو هيئة التدريس  -
 للنقاشات وتقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.

رشاد التدريس للتواصل وتقديم االتزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة  -
 األكاديمي.

 

 التعّلم مصادر .ررر
 الكتب المقررة المطلوبة:-في قائمة  –أدرج  .1

(. القاهرة: الهيئة 6-1مليكة، لويس كامل )ب.ن(: قراءات في علم النفس االجتماعي في الوطن العربي، مجلد)-1

 المصرية العامة للكتاب.



 

 نموذج توصيف المقرر

(. القاهرة: دار غريب للطباعة 1الشخصية وعلم النفس االجتماعي، مجلد)(: بحوث في 1990عبد هللا، معتز )-0

 والنشر.

(. القاهرة: دار غريب للطباعة 0(: بحوث في الشخصية وعلم النفس االجتماعي، مجلد)1997عبد هللا، معتز )-0

 والنشر.

 ( علم النفس االجتماعي. مطابع التقنية لالوفست0227فالح محروت العنزي )-4

 (: نظريات الشخصية. القاهرة: دار قباء للطباعة النشر0222لرحمن، محمد السيد)عبد ا-5

  0 المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: المواد-في قائمة  –. أدرج 

 ( نظريات1998محمد السيد عبد الرحمن .) .الشخصية، القاهرة: دار قباء 

 ( علم1999زين العابدين درويش .) النفس االجتماعي، أسسه وتطبيقاته، القاهرة: دار الفكر العربي. 

HaII, C.S., & Lindzey, G. (1957). Theories of personality. New York, NY: 

John Wiley & Sons. 
 Mayer, J.D. (2115). A classification of DSM-IV-TR mental disorders 

according to their relation to the personality system. In J. C. 
Thomas & D. L. Segal (Eds.), Comprensive handbook of  personality 

and psychpathology (CHOPP) Vol. 1: personality and everyday 

functioning. New York, NY: John Wiley & Sons.   
 التواصل االجتماعي وغيرها:. أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع 3

 نفس المراجع األساسية للمقرر:-

  موضوعات ومقاالت من الدوريات األجنبية مثل: مراجعة بعض الدوريات األجنبية الحديثة ذات الصلة:

 

-journal of personality 

- journal of  social psychology 

 http://www.apa.orgالجامعة األمريكية لعلم النفس -

 http://www.bps.org.uk.الجمعية البريطانية لعلم النفس -

 htt://www.am.org/iupsysاالتحاد الدولي لعلم النفس -
 المدمجة:مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات أدرج أي . 4

 برامج تعليمية جاهزة على أقراص مدمجة.-
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

http://www.apa.org/
http://www.bps.org.uk/
http://www.bps.org.uk/


 

 نموذج توصيف المقرر

 املطلوبة املرافقز.
من المرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد بيّن متطلبات المقرر الدراسي 

 داخل القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .66
 طالبات.( 02قاعة اجتماعات بمقاعد متحركة سعة )

 قاعة محاضرات عادية متوافر فيها بروجكتر وحاسب آلي.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .67
 Data Showجهاز عارض البيانات 

مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق  .68
 ال يوجد بها(:قائمة 

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .أأأأ

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .57
 حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد في المقرر. -

 تقييم مستوى البحوث العلمية والتقارير. -

  (Rubric)تقويم الطالب باستخدام قاعدة أداء وصفية  -

 نتائج الطالبات على االختبار النهائي. -

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .58
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.  -
 من قبل النظراء في التدريس. االستشارة في التدريس -
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.   -
  التقويم الذاتي. -

 إجراءات تطوير التدريس: .59
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في  -

ما يقدم التدريس ماالستشارة في وتبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس، 

 تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

 االلتحاق بدورات/ وورش عمل حول التدريس الفعال وجودته -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .62
مع  االختبارات أو عينة من الواجبات أعضاء هيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح

 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

بة . مقارنة أداء الطلتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين

بمثلهم في أي جامعة أخرى ، وتوحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس 

 ومقارنة الدرجات النهائية للطلبة في الجامعتين.في هذه الجامعة، 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .61
 تقييم ذاتي عام للمقرر.-



 

 نموذج توصيف المقرر

 تحليل نتائج استبانة األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف.-

ي إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات أيضا من خالل تكوين مجتمعات التعلم ف-

التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء 

 التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية
 

  مرمي محيد أمحد اللحيايند .   :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع
.. . 

 هـ22/2/1441 التاريخ
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 توصيف املقرر الدراسي
  

 

 

 .... القيادة الرتبوية اسم املقرر:  

 ( 7175011-1)   رمز املقرر:  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 نموذج توصيف المقرر

 
 
 
 

 دراسي مقرر توصيف منوذج

محرم  –م 2418سبتمبر   تاريخ التوصيف:

 هـ1444

 جامعة أم القرى اسم المؤسسة التعليمية:

 قسم اإلدارة التربوية والتخطيط-كلية التربية القسم: /لكليةا

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهغ,

 ( 4243222-2التربوية ). اسم المقرر الدراسي ورمزه: القيادة 1

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .3

 . البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3

 برنامج الدكتوراه )قسم اإلدارة التربوية والتخطيط(

 االولى  المستوى الثانيالسنة . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4

  . المتطلبات السابقة لهذا المقرر: مقرر القيادة التربوية 3

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر: ال يوجد6

 تقديم المقرر: كلية التربيةفرع أو فروع . 2

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %48 النسبة: نعم ديةيالمحاضرات التقل  تقاعا .ححح

    

 %28 النسبة: نعم ليم اإللكترونيعالت .ططط

    

 %28 النسبة: نعم اإلنترنت( ليم مدمج )تقليدي وعن طريقعت .ييي

    

 %18 النسبة: نعم بالمراسلة .ككك

    

 %18 النسبة: نعم أخرى .للل

 

 تعليقات:

  عن طريق المكتبة الجامعية أو اإللكترونيةالذاتي البحث واالطالع 

 

 األهداف .ششش



 

 نموذج توصيف المقرر

 هدف المقرر الرئيس ؟ما . 1

  يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب والطالبة بالمفاهيم األساااااسااااية في القيادة كما يهدف إلى تعريفهم
بالقضاااايا المعاصااارة المختلفة المتعلقة بالقيادة التربوية، وأهم مميزاتها وخصاااائص القادة ودورهم في 

دة المعارف حول القياالعمل المؤساساي داخل النظم التعليمية، كما يسااعد الدارسين على اكتساب بعض 
، كذلك يتضمن المقرر تقديم بعض المهارات القيادية التي يمكن االسترشاد بها في العمل الميداني  هذا 

 ويقدم المقرر للدارسين  نموذج القيادي العالمي كأحد النماذج الحديثة في مجال القيادة. 
   لدراسي.ا بإيجاز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وتحسين المقرر اذكر -2

اسااتخدام أحدث المراجع العلمية في مجال القيادة التربوية  وساايتم التركيز على بعض الفصااول من  -
 بعض الكتب وبعض المقاالت من دوريات علمية. 

ملقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة املستخدمة يف النشرة التعريفية أو ا وصف ج( 
 الدليل(. 

 للمقرر:وصف عام 
يتناول المقرر القيادة التربوية  ومفاهيمها  وأساليبها المعاصرة  ،وقضاياها ، ومشكالتها ومحاولة وضع  

 المقترحات  لتطوير عمل القائد التربوي .

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .3

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

-لقيادة االستشرافية -اتجاهات حديثة في القيادة التربوية: القيادة االستراتيجية 
 العالميةالقيادة  -القيادة اإلبداعية-القيادة الريادية 

0 4 

القيادة التربوية ومنظمات القرن الواحد والعشرين )التحديات، الظروف، 
 والمتغيرات(

0 4 

 0 1 القيادة التربوية والسياسة التعليمية

 4 0 قيادة التغيير في المؤسسات التربوية

 0 1 القيادة في االزمات التربوية

 0 1 القيادة وإدارة األداء في المؤسسات التعليمية

 0 1 القيادة التربوية والمجتمع 

 0 1 قضايا في القيادة التربوية النسائية

 4 0 قضايا ومشكالت القيادة التربوية في العالم العربي 

 4 0 المشروع الختامي

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 



 

 نموذج توصيف المقرر

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .6

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 34     13 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: .2

 

 البحث في مصادر المعلومات التاليه:

 أسبوعيا(.  ساعات 5-0المكتبة المركزية للطالبات في الجامعة ) -

 ساعات(. 4-0البحث في الشبكة العنكبوتية )-

مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .8

 واستراتيجيات تدريسها

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر  

 م
ً لمجاالت اإلطار الوطني مخرجات التعلم  للمقرر وفقا

 للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر

 طرق التقويم

 المعرفة 1

 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 

 المحاضرات والعروض التعرف على االتجاهات الحديثة في القيادة التربوية 1-1
 التعلم التعاوني

 المناقشة والحوار

 المناقشة
 التعرف على نموذج ومميزات القائد العالمي 2-1 الحوار

 التعرف على أهمية القيادة التربوية في المؤسسات التعليمي 1-3

 المهارات المعرفية 2

 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 

 التقارير األنشطة البحثية تطبيقات عملية التجاهات حديثة في القيادة التربوية 2-1

 نقد وتحليل مشكال القيادة في العالم العربي 2-2

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

 المالحظة المستمرة التعاون مع مجموعات العمل التعاوني 3-1
 التعلم التعاوني

  التقييم المستمر
 القدرة على إدارة فريق العمل 2-3 المالحظة

  المعلومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية  4

 األنشطة البحثية استخدام قواعد المعلومات 4-1
 التعليم اإللكتروني

التقارير 
والمشاركات 

 العلمية
 التفاعل مع النقاشات العلمية في منتدى القيادة التربوية 4-2

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5



 

 نموذج توصيف المقرر

   ال يوجد 3-1

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .0

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار, مشروع جماعي, كتابة مقال,  م

 تقديم شفهي, مالحظة......الخ(خطابة, 

اسبوع 

 التسليم

نسبته من 

 التقييم النهائي

 المناقشات الحوارية داخل القاعة الدراسية 1
 %12 اسبوعيا

2 
المشاركة الفعالة للمناقشات العلمية في منتدى القيادة التربوية )التعلم 

 االلكتروني(
 %12 اسبوعيا

 %02 حسب الجدول القيادة التربوية(عرض تقديمي )اتجاهات حديثة في  3

4 

 
 إدارة الجامعات والكليات( –دراسة حالة ميدانية )إدارة التعليم  

12 02% 

 %12 10 تصور مقترح للقيادة التربوية في المنظمات التعليمية المستقبلية 3

 %02 نهاية الفصل المشروع نهائي 6

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ي

مع )ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

 ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع (

 ساعتان مكتبية 

 البريد اإللكتروني 

 مصادر التعلّم -هـ 

  الكتب المقررة المطلوبة: -قائمة في  –. أدرج 1
أرك، توم فيندر؛ واغنر، توني؛ كيغان، روبرت؛ الشي، ليزا؛ ليمونز، ريتشارد؛ غارنييه، جود؛ ... راسموسن، 

 للنشر، الرياض.  (. قيادة التغيير: دليل عملي لتطوير مدارسنا. العبيكان0210هارييت ثوربر. )
(.القيادة في المؤسسات التعليمية .عالم الكتب للنشر والتوزيع 0210البحيري،السيد.)حافظ، محمد؛ المغيدي، الحسن؛ 

 .الرياض.
(. القيادة المدرسية في القرن الحادي والعشرين: تطوير 0227كار، كريستوفر. )-ديفيز، برنت؛ إليسون، ليندا؛ باورنج

 مدخل استراتيجي. دار الكتاب الجامعي، فلسطين.
(. أفاق تطوير اإلدارة والقيادة التربوية في البالد العربية. مركز الكتاب األكاديمي، 0226تمن. )عماد الدين، منى مؤ
 عمان.    

 (. القيادة التربوية: مدخل استراتيجي. المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس0212علي، محسن عبد؛ غالي، حيدر نعمة. )
ل نحو نموذج القائد العالمي .الطبعة  الثانية. آفاق اإلبداع للنشر (.القيادة اإلدارية :التحو0228القحطاني،سالم سعيد.)

 واإلعالم، القاهرة.
(. القيادة اإلدارية: النظرية والتطبيق. )ترجمة صالح المعيوف(. معهد اإلدارة العامة، 0218نورث هاوس، بيتر. )
 الرياض.    

  مدخل سيكولوجي. دار المؤيد للنشر و التوزيع، الرياض (. القيادة اإلدارية النسائية:0224هيجان، عبدالرحمن احمد. )
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 المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها ( : -في قائمة  –. أدرج 0 
(. القيادات اإلدارية في المنظمات الحكومية: األدوار والتوقعات. معهد اإلدارة 0214العتيبي، بركات مازن. ) 

 العامة، الرياض.    
 (. هندسة القيادة التربوية وثقافة التغيير. الدار المنهجية للنشر والتوزيع، األردن.0218العريشي ، جبريل حسن. ) 

 القيادة التربوية. دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، االردن.(. 0210دواني، كمال سليم. )

 .   المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:0
 المجالت العلمية المحكمة في الجامعات السعودية والعربية والعالمية في مجال العلوم التربوية واالدارية    

 تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:مواد .  أي 4

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 

 المرافق المطلوبةو.
 متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعاتبيّن 

 الدراسية والمختبرات  

 المباني  .67

 قاعه دراسيه مجهزه
 مصادر تقنية   .78

 جهاز عرض –جهاز حاسب 
 مصادر أخرى .71

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 التدريس: استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية .62

 تفاعل الطالب اثناء المحاضرة 

 االستبانات 

 االختبارات 
 التقييم االلكتروني 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .63
 تقييم القسم 

 استبانات القسم 

 .إجراءات تطوير التدريس: 3
 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس. .64
 إقامة ورش عمل. .65
 التربوية. المؤتمرات والندوات المتخصصة في القيادةحضور  .66
 تحديث التقنيات والمواقع والبرامج اإللكترونية التعليمية المستخدمة في عملية التدريس. .67
 تنمية المهارات التدريسية الفعالة ألعضاء هيئة التدريس )دورات تدريبية، قراءات موجهة، تبادل الخبرات، .... ( .68

  تطوير استراتيجيات التدريس ) المشاركة والمناقشة، البحث الذاتي، ..... تفعيل دور الطالب في .60

.إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 4

 ة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلين, والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئ

 مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين. .72

 مقارنة نتائج الطالب بنتائجهم في المقررات األخرى بالقسم. .21
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 .ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:3
  قبل أساتذة المقرر والطالب والطالبات.إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من 

  عقد االجتماعات الدورية ألعضاء هيئة التدريس المقرر لمناقشة إيجابيات وسلبيات المحتوى، واقتراحات التعديل
 والتطوير. )شهرية(

 )مراجعة لجان الخطط الدراسية والجودة لتوصيف المقرر ومفرداته. )فصلية 

 ر للتأكد من مواكبته للتطورات المستجدة في المجال.تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقر 

 .توظيف النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر في تحسينه وتطويره 
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 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 نظرية املنهج    اسم املقرر:  
 1-010170221هنج  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية:  ه2/2/2220اتريخ التوصيف:  

 قسم املناهج وطرق التدريس / الرتبية .القسم:  /الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهف.
 2-121271112نظرية املنهج   هنج . اسم املقرر الدراسي ورمزه:  2
 ساعات معتمدة 1. عدد الساعات املعتمدة: 1
    برنامج الدكتوراه في المناهج وطرق التدريس. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 األولى   ، المستوى األول : السنةالدراسي. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر 2
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 0
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 5
المقر أم القرى  جامعة –كلية التربية . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7

 س بالزاهر) للطالبات (المقر الرئي –الرئيس بالعابدية 

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:1
 %10 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليديةم.

    
 %20 النسبة: √ التعلم اإللكرتوينح.

    
 %20 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(ن.
    

  النسبة:  ابملراسلة :  .ممم
 

 تعليقات:
 
 

 األهدافف.
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 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -2
نظرية المنهج وتطورها التاريخي والفرق بين النظرية  حول مفهومالدارسااااين  علمي لدىتكون تصااااور يهدف المقرر إلى 

ها في مجال تطبيقات عنها، وأبرز نظريات المنهج   والنماذج المنبثقة  التطبيقياة، واساااااااتعراضفي العلوم التربوياة والعلوم 

 المناهج.

  -أن :  هذا المقررويقتوقع من طالب الدراسات العليا بعد دراسة     
 يلم بمفهوم النظرية العامة والنظرية التربوية ونظرية المنهج. -
 يلم بخصائص النظرية التربوية والنظرية العلمية. -
 يحدد وظائف نظرية المنهج. -
 يوضح عالقة النماذج بالنظريات المنبثقة عنها -
 ن النظرية التربوية والنظرية في العلوم التطبيقية  يقارن بي -
 وتطويرها.يقارن بين نظريات المناهج وتطبيقاتها في بناء المناهج -

لتطوير وحتســـني املقرر الدراســـي. )مثل االســـتخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو  –يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -1
 مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 سي.استخدام المراجع الحديثة في التخصص لتطوير وتحسين محتوى المقرر الدرا -

 توظيف األدوات التقنية في معالجة محتوى المقرر. -

االساااااااتفااادة من المواقع االلكترونيااة بكااافااة تطبيقاااتهااا في تحساااااااين وتطوير مهااارات الطالب البحثيااة  -
 واألكاديمية.

تفعيل تقنية المعلومات وبرامج تقنية االتصااالت للتواصل ابين أستاذ المقرر والطالب في طرح ومناقشه  -
 بالمقرر.كل ما يتعلق 

 استخدام مصادر البحث االلكتروني وقواعد المعلومات التربوية االلكترونية. -

االسااااااتعانة بالشاااااابكة العنكبوتية في التواصاااااال مع مراكز االبحاث واكاديميات البحث العلمي والمكتبات  -
 الرقمية لالستفادة من مصادر المعلومات في البحوث المتخصصة في مجال التعليم االلكتروني.

 تدريس باستخدام التعليم اإللكتروني.ال -
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دليل  ية أوالتعريفوصــــف املقرر الدراســــي )مالحظة: املطلوب هنا وصــــٌف عام ابلطريقة نفســــها املســــتخدمة يف النشــــرة  .ق
 الربانمج(. 

 وصف عام للمقرر: 
يتناول المقرر واقع النظرية التربوية والفرق بين النظرية في العلوم التربوية والعلوم الطبيعية، ومصااااادر 

بناء النظرية ـاااااااوالتطور التاريخي لها، ونظرية المنهج وعالقتها بنماذج بناء المنهج المدرسااي وتطويره، 

لجوهريااة، النظريااة البرجماااتيااة، مع تناااول نظريااات المناااهج العااامااة )نظريااة دوائر المعااارف، النظريااة ا

 .  اإلسالميةالنظرية البولي تكنيكية، ونظرية المنهج 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .118
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التقويم.  –االستراتيجيات -الموضوعات –اإلطار المرجعي للمقرر: المفاهيم 

  .آليات ومهام تنفيذ المقرر 
  .العالمات المرجعية المحددة لمحتويات المقرر 
 .العمليات المعرفية العليا المطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء المطلوبة 

1 0 

 واقع النظرية التربوية 

 النظرية بين العلوم االجتماعية والطبيعية.  -

 التربوية   . –ماهية النظرية االجتماعية  -

0 4 

 0 1 وخصائصها. وظائف النظرية التربوية 

 4 0 بنية النظرية التربوية مصادر بناؤها

 نظرية المنهج: 

 التطور التاريخي لنظرية المنهج. -

 تعريفات نظرية المنهج .   -

1 0 

 وتطويره.نظرية المنهج وعالقتها بنماذج بناء المنهج الدراسي 

 النموذج.ماهية  -

 النموذج.أهمية  -

 وتطويرها.نماذج بناء المناهج   -

0 4 

 نظريات بناء المناهج 

 نظرية دوائر المعارف 

1 0 

 4 0  الجوهرية.النظرية 

 0 1 .   البرجماتيةالنظرية 

 0 1 البوليتكنيكية.النظرية 

 0 1 اإلسالمية.نظرية المنهج 

 0 1 مراجعة المقرر وتقويم أعمال الطالب 

 0 1 االختبار النهائي 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .119
دروس  حماضرات 

 إضافية
ـــــعــــــامــــــل أو  م

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 ساعة 31  5   20 ساعات التدريس الفعلية
 ساعة 31  5   1 الساعات املعتمدة



 

 نموذج توصيف المقرر

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
للمؤهالت واتســــــــاقها مع طرق قياســــــــها واســــــــرتاتيجيات خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين  .111

 تدريسها
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالا  -
 اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اثنياا  -
: ضـــع طرق التقييم املناســـبة اليت تســـاعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتســــق خمرجات تعلم املقرر اثلثاا  -

 يلزم أن تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه الاملســـــــتهدفة وطرق تقييمها واســـــــرتاتيجيات تدريســـــــها لتشـــــــكل معاا عملية 
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 2
 يتوقع من الطالب أنبنهاية المقرر  
الاااماااحاااااضااااااااارة  - اإللمام بمفهوم نظرية المنهج . 2-2

 المعدلة  
 التعلم التعاوني -
   المشكالتحل  -
 المناقشة والحوار -

 االختبارات النظرية  -
 المشاريع البحثية  -
 المناقشات الصفية. -
  

ماعارفااااة الافروق بين النظريااااة في العلوم االجتماااااعيااااة  2-1
 .    والتربوية  والعلوم التطبيقية

 معرفة  نماذج بناء المنهج وعالقتها بالنظرية .  2-3

 ) اإلدراكية ( املهارات املعرفية 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 
)إجراء بحث  عن مصاااادر  –القدرة على التفكير المنطقي  1-2

 بناء النظرية التربوية   (
 حل المشكالت . -
الاااااااتااااااادرياااااااس  -

 التبادلي.
الااااااتااااااعاااااالااااااياااااام  -

اإللااااكااااتاااارونااااي 
 والتعاوني.

 االختبارات النظرية -
 المشاريع البحثية  -
 المناقشات الصفية. -
  

 االختبارات النظرية -
 المشاريع البحثية  -

مقااارنااة بين نظريااات المناااهج  -القاادرة على التفكير الناااقااد  1-1

 األربع (

 ) مقاارناة بين النظرية في   -القادرة على التفكير المنطقي  1-3

 العلوم االجتماعية والتربوية والعلوم التطبيقية  (
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 )يصمم وحدة تعليمية في–القدرة على  االساتقراء والقياس  1-2
 ضوء إحدى النظريات(

 العصف الذهني -

 التطبيق العملي -
الاامااناااااقشااااااااااات  -

 الجماعية
 حل المشكالت  -
الاااااتاااااعااااالااااايااااام  -

اإللااااكااااتاااارونااااي 
 والتعاوني.

 العصف الذهني -
 التطبيق العملي -

الاامااناااااقشااااااااااات  -
 الجماعية 

 المالحظة المنظمة     -
 

 القدرة على بناء نموذج لتطوير منهج في مجال التخصص.  1-0

القدرة على الحوار والمناقشاااااااة وإبداء الرأي في  نظريات  1-5

 المناهج . 

القدرة على وضااع تصااور لتطوير منهج دراسااي في مجال   1-7

 ( التخصص في ضوء أحد النماذج 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
االساااااتعداد  للتجاوب مع اآلخرين في أثناء مناقشاااااة واقع  - 3-2

 نظرية المنهج   .

 التعليم التعاون -
 العصف الذهني -
 حل المشكالت -
 التعلم الذاتي  -
 حلقات النقاش . -
 التعلم التعاوني  -
الاااااااتااااااادرياااااااس  -

 التبادلي 
 التعلم الذاتي  -

مالحظة  -المالحظاة -
االساااااتعداد والرغبة 
في المشااااااااركااة في 
 المواقف المختلفة.

تقويم أداء المتعلمين  -
في أثنااااء   عرض 
 التكليفات واألعمال

تقسااااااايم  المتعلمين  -
إلاااى فااارق عاااماااال 
إلنجاااااز الواجبااااات 

 المختلفة
 

التعاااون مع اآلخرين  في تحااديااد الفرق بين النظريااة في - 3-1

 .  العلوم االجتماعية والتربوية والتطبيقية 

التعااون مع اآلخرين  في تحليال  بعض المنااهج التعليمية - 3-3

 في ضوء نماذج بناء المنهج والنظريات المنبثقة منها .  

االعتماد على الذات في توظيف الحاسااااب اآللي وتقنيات -  3-2

 التعليم الحديثة في عرض موضوعات المقرر.

الشاااااعور بتحمل المساااااؤولية نحو اختيار وتطوير نماذج -  3-0

 بناء المنهج وتطويره 

الشااعور بتحمل المسااؤولية نحو وضااع تصااورات مقترحة - 3-5

 لتطوير المنهج في ضوء النظريات   . 

الشاااااااعور بااأهميااة النقااد البناااء لتطوير المناااهج التعليميااة   3-7

 وربطها بالنماذج والنظريات  .

 التعاونالتعليم  -
 العصف الذهني -
 حل المشكالت -
 التعلم الذاتي  -
 حلقات النقاش -

 تقويم أداء الطالب . -

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 2
توظيف األساااااليب اإلحصااااائية والرياضااااية المناسااااابة ) - 2-2

المتوسااط الحسااابي ،النساابة المئوية، التكرارات في  تحليل 

التدريبية وتنفيذها وتقويمها والتي يكلف المتعلمون البرامج 

 بإعدادها.

الاااااتاااااعااااالااااايااااام  -
 اإللكتروني

 حل المشكالت -

االخااااااااتاااااااابااااااااارات  -
 التحريرية 



 

 نموذج توصيف المقرر

القدرة على اختيار طرق عرض مناسابة )توظيف عنصر - 2-1

-الصااااااوت والصااااااورة من خالل برنامج)صااااااانع األفالم

movie maker. عند عرض األعمال ) 

الااااااااااااحااااااااااااوار  -
 والمناقشة

الااااااتاااااادريااااااب   -
 العملي.

 العصف الذهني  -
 الصف المقلوب  -
 التعلم النقال . -
 

تاكالاايفااااات بااااإجراء  -
البحوث باساااااااتخدام 

 التقنيات الحديثة .
تاكاالااياافااااات بااتااقاااادياام  -

عاروض صااااااافيااااة  
وتااقاااادياام الااتااغااااذيااااة 
 الراجعة التقويمية.

 

توظيف مهاااارات الحوار واالتصاااااااااال اللغوي الجياااد     - 2-3

 المحاضرة . ومهارات العرض و اإللقاء في أثناء

 توظيف البرامج األلكترونية في تحليل البيانات الكمية . -  2-0

توظيف البريد اإللكتروني في إرساااااال الواجبات ألساااااتاذ - 2-5

 المقرر واستقبال المالحظات منه ،والتواصل مع اآلخرين.

توظيف اللغاة العربياة الساااااااليماة شااااااافهياا  وكتابيا  في أثناء  2-7

 وتقديم العروض.المناقشات 

توظيف مجموعااة النقاااش البريااديااة بين الزمالء من خالل  2-1

 المواقع اإللكترونية .

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 0
 مقارنة بين  النظرية في العلوم التربوية والعلمية . 0-2

 

الااااااااااااحااااااااااااوار  -
 والمناقشة.

 العصف الذهني. -
 حل المشكالت. -
 النمذجة. -
 

 المباشرةالمالحظة  -
تاحاالاياااال الااماحااتااوى -

  
 مشروعات  بحثية . -
 

ممااااارسااااااااااة مهااااارات العرض واإللقاااااء أثناااااء عرض  0-1

 الموضوعات والتكليفات .

 تحليل المناهج التعليمية وتقويمها في ضوء النماذج . 0-3

الااااااااااااحااااااااااااوار  - إعداد خطوات إجرائية لنماذج بناء المنهج وتطويره   0-2
 والمناقشة.

 العصف الذهني. -
 المشكالت. حل -
 النمذجة. -
 

إعااداد خطوات إجرائيااة لبناااء مناااهج تعليميااة في ضاااااااوء  0-0

 إحدى نظريات المنهج 

 تصميم وحدات تعليمية. 0-5
 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:-5
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه

التقييم 
 النهائي

ي العلوم النظريااة فوالفرق بين كتااابااة تقرير واقع النظريااة التربويااة  2
 االجتماعية والطبيعية. .

 %5 األسبوع الثالث

 %5 األسبوع الرابع كتابة تقرير عن وظائف النظرية التربوية وخصائصها   1

 %5 األسبوع السادس مصادر بناء النظرية التربوية : إعداد مقالة علمية عن  3

 %5 األسبوع السابع كتابة تقرير عن لتطور التاريخي لنظرية المنهج .   2

0 
كتااااباااة تقرير عن نظرياااة المنهج وعالقتهاااا بنمااااذج بنااااء المنهج 

 الدراسي وتطويره .

 إعداد مخطط ذهني لنماذج بناء المنهج الخطوات والمميزات  

 %12 األسبوع التاسع

 %5 األسبوع العاشر وتطبيقاتها كتابة مقالة عن نظرية دوائر المعارف  5

إعاااداد أنفوجرافياااك عن النظرياااة الجوهرياااة  من حياااث المفهوم   7

 والخصائص والعناصر والتطبيقات  . 

 %12 األسبوع الحادي عشر

 %5 األسبوع الثاني عشر كتابة تقرير عن النظرية البراجماتية .    1

 %5 األسبوع الثالث عشر كتابة مقالة علمية النظرية البوليتكنيكية . 9

 %5 األسبوع الثالث عشر كتابة تقرير عن نظرية المنهج اإلسالمية .  20

 %42 األسبوع السادس عشر اختبار نهائي  22

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .أأ

الب )مع ذكر طترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل 
 س هلذا الغرض يف كل أسبوع(. مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدري

االساااتشاااارات واإلرشااااد األكاديمي وفق الجدول الزمني للسااااعات المكتبية لعضاااو هيئة التدريس  
 ساعات أسبوعيا .0بمعدل 

خدام شااابكات التواصااال المتاحة كما يتم تخصااايص وساااائل للتواصااال األلكتروني المتزامن باسااات

 . المناسبة
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 مصادر التعّلم .ززز
 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .2

:ترجمة ممدوح محمد ساااليمان وآخران ،الطبعة الثانية  نظرية المنهجم( 0221بوشاااامب ،جورج ) -
 ،القاهرة :الدار العربية للنشر والتوزيع .

 ، مكة المكرمة ، المؤلف. نظرية المنهج  م(1997موسى ،عبد الحكيم )  -
 ،القاهرة : مكتبة بستان المعرفة  نظرية المنهج والنموذج التربويم( 0226قالدة ، فؤاد سليمان )  -
، ترجمااة إبراهيم محمااد الشااااااااافعي ،  نظريااات المنهج أو توجهاااتااهم( 1996ميللر ،جون ب )   -

 الرياض ، جامعة الملك سعود 
 ،القاهرة: دار الفكر العربي . نظريات المناهج التربويةم( 0215مدكو، علي أحمد ) -
،عمان ، األردن: دار  المنهج التربوي من منظور إسااااااالميم( 1990نشااااااوان ،يعقوب حسااااااين ) -

 الفرقان .
 ، القاهرة : مكتبة األنجلو  النظرية التربوية وأصولها والنفسيةم( 1982فهمي،محمد سيف الدين )  -
 ،الرياض : دار النشر الدولي . أساسيات المناهج( 0222كاوي ، محمد أشرف ) الم -
-تنظيماته -بناؤه–( المنهج المدرسااي المعاصاار أسااسااه 0229عبدالحليم ،أحمد المهدي وآخرون ) -

 تطويره ، تحرير: رشدي أحمد طعيمة ، عمان ، األردن : دار المسيرة 
ة في تخطيط المناهج الدراساااااااية في ضاااااااوء م( االتجاهات الحديث0221شاااااااوق ، محمود أحماد ) -

 التوجهات اإلسالمية ، القاهرة : دار الفكر العربي .
م( مفهومات المنهج الدراسااااي والتنمية المتكاملة في مجتمع 0226محمود ،صااااالح الدين عرفة )  -

 المعرفة ،القاهرة : عالم الكتب . 
لطبعاة الثاانياة ، مكة المكرمة : ،االنظرياة التربوياة في اإلساااااااالم م( 0220خيااط ،محماد جميال )  -

                        مطابع الصفا .

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: -يف قائمة  –. أدرج 1
  الدورايت احملكمة الرتبوية يف اوعية النشر املختلفة يف املنظمات العاملية :

م(بنية النظرية التربوية عند باولو فيري ،مجلة عالم التربية ،المؤساااساااة 0228أحمد ،لمياء محمد ) -
   105-70(،04) 8العربية لالستشارات العلمية وتنمية الموارد البشرية ،القاهرة ،

م ( الكتاب العلمي المؤتمر الخامس إلعداد المعلم ) إعداد المعلم وتدريبه 0216جاامعاة أم القرى )  -
 كلية التربية . –ي ضوء مطالب التنمية ومستجدات العصر ، مكة المكرمة ف

م ( الكتاب العلمي المؤتمر الدولي : المعلم وعصااااااار المعرفة الفرص 0217جاامعاة الملك خالد )  -
 والتحديات  )معلم متجدد لعصر متغير (، أبها : كلية التربية .

، ذات الصــــــــلة إبعداد املعلم  وتدريبه أثناء اخلدمة ، من ريس مؤمترات اجلمعية املصــــــــرية للمناهج وطرق التدأعمال 
 مثل:

 م . 0220 –مناهج التعليم في ضوء مفهوم األداء  -
 م .0220 –مناهج التعليم واإلعداد للحياة المعاصرة  -
 م .0225 –مناهج التعليم والمستويات المعيارية  -
 م .0226 –مناهج التعليم وبناء اإلنسان العربي  -
 م . 0227 –ليم في ضوء معايير الجودة مناهج التع -
 مجلة رسالة الخليج العربي -

 غريها:. أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي و 3
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المكتبة الرقمية بمكتبة الملك عبد هللا بجامعة أم القرى  -
http://uqu.edu.sa/lib/digital_library   

 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب التربية العربي لدول الخليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwالمركز العربي للبحوث التربوية بدول الخليج  -
الاامشاااااااروع الشاااااااااااماااال لااتااطااوياار مااناااااهااج الااتااعاالااياام فااي الاامااماالااكااااة الااعاارباايااااة الساااااااعااوديااااة   -

http://www.cpfdc.gov.sa/ 
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxالمكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة الملك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد المعلومات التربوية ) -
 قواعد المعلومات المتاحة بمكتبة الملك عبد هللا بالعابدية. -
 (ERICمركز المصادر والمعلومات التربوية    ) -
   االلكترونية المفتوحة المنصات التعليمية -

- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. أدرج أي 2
 حزمة برنامج مايكروسفت أوفيس وما يتضمنه من برامج كبرنامج العروض التقديمية  -

 المتعلقة بمفردات المقرر.كل ما هو جديد من البرمجيات واألسطوانات المدمجة  -
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 املرافق املطلوبة .سسس

القاعات الدراســــــــية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  بنّي متطلبات املقرر الدراســــــــي من املرافق مبا يف ذلك حجم
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

http://kacst.summon.serialssolutions.com/
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 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .71
 قاعات دراسية مجهزة تقنيا  

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .73
 استخدام أجهزة الحاسب اآللي الخاصة الشخصية. -

 استخدام أجهزة الداتا شو للعروض التقديمية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة بالمقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

 إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثال   .72
 توفير شبكة )اإلنترنيت(

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .بببب

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .تتتت
 م.المقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله لما تاستبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته بأداء أستاذ  -
 مقابلة عينة من طالب المقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ثثثث
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلنجاز -
 Evaluation Portfolioملف تقويم المقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذاتي  -
 قياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية.استخدام أداة ل -
 دعم النظراء. -

 .استطالع آراء الزمالء المشاركين في تدريس المقرر -
 تطوير التدريس: إجراءات

 متابعة ما يستجد في مجال بحوث تعليم وتعلم الرياضيات والعمل على توظيفه في المقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 العلمية.السمينارات  -
 حضور المؤتمرات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل الخبرات )دعم النظراء(. -

  وسائل التواصل االجتماعي االلكتروني. -
 تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريسإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق 

مستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 
 أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة لجنة خاصة من القسم.  -
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 ت مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارا -

 المشاركة والتبادل في التصحيح والتدقيق بين الزمالء الذين يدرسون نفس المقرر. -
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

وتفاعلهم وما يستجد نظريا مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ المقرر في ضوء نتائج الطالب  -
 وتطبيقيا.

 تحديث المصادر والمراجع العلمية المرتبطة بالمقرر. -
 االستفادة من آراء المختصين في العمل التربوي. -
تعرف مدى إفادة الطالب من هذا المقرر في مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس  -

 ي.الخاصة، وتصميم وتطوير الدروس، والتدريب الميدان
 االطالع على األبحاث في مجال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقويم الطالب في تطوير المقرر. -

 المقارنة بمقررات مماثلة في جامعات أخرى. -

 مرمي محيد أمحد اللحيايند/  اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:
..  . 

 ه2/2/2220  التاريخ

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونستوصيف مقرر : نظرية المنهج                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


