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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-2-23اتريخ التوصيف:  

 النفسعلم  -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 . اسم املقرر الدراسي ورمزه: البحوث الكمية1 .1
 ساعة 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراة يف القياس والتقومي 3 .3
 يعطى فيه املقرر الدراسي: األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي 4 .4
 مناهج وطرق البحث العلمي . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .6
 لعابدية، والطالبات يف مقر اجلامعة ابلزاهر.. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الطالب يف مقر اجلامعة اب7 .7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .د

    

  النسبة:  تذكرأخرى  .ه
 

 تعليقات:
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 األهداف .ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

متكينه من مهارات التقومي النقدي هلذه النوعية من الدراسات يهدف املقرر إىل تعريف الطالب ابألسس املنهجية والبحثية ألنواع البحوث الكمية املختلفة و 
 وحتليل وتفسري البياانت املرتبطة به. مهارات اختيار وبناء التصميم البحثي  املناسب على والبحوث. كما يهدف إيل تدريب الطالب

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

 والطالب. املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس 
 .الرتكيز على اجلوانب التطبيقية واألمثلة العملية أثناء عرض موضوعات املقرر 
 . متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر 
 استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة مبناهج وطرق البحث العلمي الكمي 

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

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

وأنواع البحوث الكمية املختلفة مثل البحوث املسحية الكمية والبحوث  ،يتناول املقرر مفهوم البحث الكمي والفرق بني البحوث الكمية والبحوث النوعية
توصل للمعارف العلمية ، االرتباطية والبحوث السببية املقارنة، والفروق بينها مجيعا مث يتناول املقرر املنهج التجرييب ومراحل تطوره ، وأمهية التجريب يف ال

فه ، وخصائصه ومميزاته ومعوقاته ، والفرق بني البحث التجرييب والبحث شبه التجرييب. كما يتناول عرضا وماهية البحث التجرييب من حيث تعريفاته وأهدا
يف البحوث  ألهم املفاهيم واألسس املنهجية اليت يقوم عليها البحث التجرييب حيث يتعرض ملفهوم الضبط التجرييب وأساليبه املختلفة ، ومفهوم الصدق

ة التقليل من هذه املهدات. مث يعرض املقرر أنواع خمتلفة للتصميمات التجريبية وشبه التجريبية ، مع الرتكيز على اجلانب التطبيقي  التجريبية ومهدداته وكيفي
 من خالل التدريب على خطوات بناء هذه التصميمات وحتليل بياانهتا عمليا.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 الرتبوية والنفسية : العلوم يف الكمية مقدمة عن أنواع البحوث
 املسحية الدراسات . 
  االرتباطية. الدراسات 
 .الدراسات التارخيية 
 املقارنة. الدراسات العلية 

2 4 

 4 2 البحوث االرتباطية والبحوث السببية املقارنة وعوامل اخنفاض دقتهما يف تفسري السبب والنتيجة
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 معىن االرتباط بني املتغريات ومفهوم حجم االثر
 التصميمات السببية املقارنة وفق تصنيف كامبل وستانلي

 التالزم يف الوقوع -
 التالزم يف عدم الوقوع-
 التالزم يف الوقوع وعدم الوقوع-
 التالزم يف التغيري النسيب -
 طريقة البواقي أو العالقات املتقاطعة-

 التجرييب:مفهوم املنهج 

 .نشأة وتطور املنهج التجرييب 
 البحث التجرييب يف العلم، وطبيعة البحث التجرييب. 
 .تعريفات البحث التجرييب ، وأهدافه ، ومميزاته ، وصعوابته 
 . املصطلحات املتعلقة ابملنهج التجرييب 
 .خصائص البحث التجرييب 
 .البحث التجرييب يف العلوم الطبيعية والعلوم السلوكية 
 البحث التجرييب والبحث شبه التجرييب -

1 2 

 الضبط يف البحوث التجريبية:

 . املتغريات وأنواعها  يف البحث التجرييب 
  .مفهوم الضبط التجرييب  
 .أهداف الضبط التجرييب  
  أساليب الضبط التجرييب )أساليب ضبط العينة والشروط التجريبية ، أساليب ضبط حتيزات

 حتيزات اجملربني(.أساليب ضبط  املفحوصني،

1 2 

 الصدق يف البحوث التجريبية )سالمة التصميم التجرييب(:

 املقصود بصدق  أو سالمة البحث التجرييب وأنواعه:

 الصدق  الداخلي : تعريفه ، العوامل املؤثرة فيه )مهدداته(،  وكيفية ضبط هذه العوامل. -1
 ضبط هذه العوامل.الصدق اخلارجي :تعريفه ، والعوامل املؤثرة فيه وكيفية  -2

 .العالقة بني الصدق الداخلي واخلارجي للبحث التجرييب 

1 2 

 2 1تصميم البحث التجرييب: 
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 .املقصود بتصميم البحث 
 .أهداف تصميم البحث 
  معايري التصميم البحثي اجليد 
 مراعاهتا عند إعداد التصميم  التجرييب. القواعد اليت جيب  
 ة يف تصميم البحث.املكوانت األساسية املتضمن  
 -بعض القضااي االخالقية عند تصميم التجارب 

 أنواع التصميمات التجريبية:
 .التصميمات التمهيدية أو ممهدة للتجريبية 
 :التصميمات شبه التجريبية  

 مفهوم التصميمات شبه التجريبية.  -
 .  الفرق بني التصاميم التجريبية وشبه التجريبية -
)تصميم اجملموعات الضابطة غري املتكافئة ، التصميمات  أنواع التصاميم شبه التجريبية -

 غري املتصلة ، تصميمات احلالة الواحدة(.شبه التجريبية للسالسل الزمنية 
 أساليب حتليل البياانت املالئمة للتصميمات شبه التجريبية. -

4 8 

 : التصميمات التجريبية احلقيقية
 .مفهوم التصميم التجرييب احلقيقي والفرق بينه وبني التصميم شبه التجرييب 
  التصاميم التجريبية احلقيقية.شروط التصميم التجرييب احلقيقي ومميزاته ، وصعوابت تطبيق 
 .أنواع التصاميم التجريبية احلقيقية 
 .أساليب حتليل البياانت املالئمة للتصميمات التجريبية احلقيقية 

2 4 

 التصميمات التجريبية العاملية:
 .املقصود ابلتصميم التجرييب العاملي ومىت يستخدم 
 .أنواع التصميمات التجريبية العاملية 
  البياانت املالئمة للتصميمات التجريبية العاملية.أساليب حتليل 

2 4 

 

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

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30 - - - - 30 ساعات التدريس الفعلية
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 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .3
 ساعة أسبوعيا. 2

 

 تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .4
 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.أوالً  -
 معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق اثنياً  -
ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 ن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضم
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
اسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 التدريس للمقرر
 طرق التقومي

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن : 
 املعرفة 1

حيدد عوامل اخنفاض دقة البحوث االرتباطية والبحوث العلية )الســــببية( املقارنة  1-1 
 يف تفسري السبب والنتيجة

احملاضالالالرة ابسالالالتخدام -
جالالالالالالالالالالهالالالالالالالالالالاز عالالالالالالالالالالارض 

 البياانت.
احلالالالالالالالالالالوار اهلالالالالالالالالالالادف -

 واملناقشة املوجهة.
واألمثلالالالالة التطبيقيالالالالة - 
. 
أسالالالالالالالالالالالالاللوب التعلالم  -

 الفردي.
 العصف الذهين. -

  االختبالالالالالالارات النصالالالالالالالالالالالالالفيالالالالالالة -
 والنهائية.

 الواجبات املنزلية. -
املشالالالالالالالالالالاركة يف املناقشالالالالالالالالالالات  -

 الصفية.

يتتبع مراحل تطور املنهج التجرييب ، مع توضـــــــيا أجية التجريب للتوصـــــــل إىل  1-2
 املعارف العلمية.

يطور معرفتالاله مبالالاهيالالة البحالالث التجرييب من حيالالث مفهومالاله ، أمهيتالاله مقالالارنالالة ابلبحوث  1-3
 العلمية األخرى ، خصائصه ، مميزاته،  وصعوابت تطبيقه. 

يعرف املصالالالالالالالالالالطلحات املرتبطة ابلبحث التجرييب مثل التعيني واالختيار العشالالالالالالالالالالوائي ،  1-4
التكافؤ اإلحصالالالالالالائي، ....(، مع الضالالالالالالبط التجرييب للمتغريات ، التصالالالالالالميم التجرييب، 

 التمييز بينها
يصالالالنف أسالالالاليب ضالالالبط املتغريات يف البحوث التجريبية ، مع تقييم كل أسالالاللوب من  1-5

 حيث املزااي والعيوب وحدود استخدامه. 
، وأساليب التقليل من  والصدق اخلارجي ومهدداهتايوضح مفاهيم الصدق الداخلي  1-6

 هذه املهددات، مع توضيح العالقة بني نوعي الصدق.
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 م
اسرتاتيجيات  هالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤ 

 التدريس للمقرر
 طرق التقومي

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن : 
 ريه من البحوث.غعن  العناصر اليت متيزهمعايري تصميم البحث الكمي اجليد، و حيدد  1-7
وحدود اسالالالالالالالتخدام كل تصالالالالالالالميم ومشالالالالالالالكالته  مييز بني أنواع البحوث الكمية املختلفة 1-8

 . وإمكانية حتسينه.

 املهارات املعرفية 2
مييز بني أنواع املناهج اليت تعنيها البحوث املختلفة مثل املنهج الوصــــفي وأنواعه  2-1

)الدراســـــات املســـــحية، االرتباطية، النمائية، الســـــببية املقارنة(، املنهج التجرييب 
للوصالالالول إىل أوجه وأنواعه )الدراســات  التجرييب، والدراســات وشــبه التجريبية( .

 واالختالف بينها.التشابه 
 املناقشة واحلوار. -
 العصف الذهين. -

أسلوب التعلم  -
 الفردي.

أسلوب التعلم -
 التعاوين.

أسلوب حل -
 املشكالت.

 

 االختبارات املقالية. -
حقيبة إجناز الطالب  -

جتمع مجيع األنشطة 
 .والواجبات اليت قام هبا

 مشروع حبثي مجاعي. -
 التقارير الفردية.-

يسالالالالالتخدم الرموز لتحديد شالالالالالكل التصالالالالالميمات التجريبية وشالالالالالبه التجريبية، وخطوات  2-2
 تنفيذها.

للوصالالالول ايل حيلل العالقات بني التصالالالميمات التجريبية والتصالالالميمات شالالالبه التجريبية  2-3
 نقاط االتفاق واالختالف بينها.

مىت يسالالالالالتخدم يسالالالالالتنتج حدود اسالالالالالتخدام البحوث الكمية أبنواعها املختلفة لتحديد  2-4
 كل منها .

حيدد األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل البياانت وفقا لكل نوع من أنواع  2-5
 البحوث الكمية 

 يقي ِّم بعض من البحوث الكمية 2-6

 يبين إجراءات البحوث الكمية املختلفة 2-7
املنبثقة منها، خيتار وحيدد مشكلة البحث الكمي ويصيغ الفروض اإلحصائية   2-8

 ويصمم التجارب للتحقق من صحة هذه الفروض ،وعرض النتائج ومناقشتها.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 يعمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فاعل، حلل املشكالت اليت تقدم هلم. 3-1

عالالالقالالالالالالد مسالالاليالالالنالالالالالالارات -
 مصغرة.

 التعلم الذايت.  -
أسالالالالالالالالالالالالالاللالالوب الالالتالالعالاللالالم -

 التعاوين.

تكليفالالالالالالات فرديالالالالالالة تتبع  -
 مبناقشات صفية.

حقيبة إجناز الطالب جتمع  -
بالالالني الالالالواجالالالبالالالالالالات املالالالنالالالزلالالاليالالالالالالالة 

 والتكليفات اجلماعية.
 

يسالالهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى، وميارس دور  3-2
 القيادة املؤثر إذا أسندت إليه.

 يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل أقرانه يف جمموعة العمل. 3-3
يشالالالالالالالالالالالالالارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشالالالالالالالالالالالالالطة وتكليفات اجملموعات  3-4

 األخرى.
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 م
اسرتاتيجيات  هالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤ 

 التدريس للمقرر
 طرق التقومي

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على أن : 
3-5 

 
ل معه، وينجزه يتحمل املسالالالالالالؤولية يف أداء العمل املكلف به ضالالالالالالمن الفريق الذي يعم

 يف وقته احملدد.
أسالالالالالالالالالالالالالالالالالاللالالالالالالوب حالالالالالالل -

 املشكالت.

 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4
 يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي. 4-1

أسالالالالالالالالالالالالالالالالالاللالالالالالالوب حالالالالالالل -
املشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالكالالالالالالالالالالالالالالالالالالت 

 والتدريبات العملية. 
 التعلم النشط. -
أسالالالالالالالالالالالالالاللالالوب الالالتالالعالاللالالم -

 التعاوين.
 التعلم الذايت.-

الالالالالالالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالالالالالالحالالالالالالالالالالالالالالالث --
 واالستقصاء

تكاللاليالفالالالالالالات فرديالالالالالالة تتالبالع  -
 صفية.مبناقشات 

 حقيبة إجناز الطالب.  -
 تقييم البحث اجلماعي.  -

 

 يستخدم التقنية يف التواصل مع اآلخرين. 4-2

 حيل التدريبات العملية املرتبطة مبوضوعات املقرر. 4-3

 يعد ابلتعاون مع جمموعته حبثا من كل نوع من البحوث الكمية. 4-4
4-5 

 
حيلل البياانت البحثية ابسالالالالتخدام الربامج الكمبيوترية املناسالالالالبة وفقا للتصالالالالميم البحثي 

 الذي تبناه يف إعداد حبثه هو وزمالئه 

4-6 
  

يكتب تقريرا وافيا يتناول فيه عرضا لنماذج حبثية  كمية خمتلفة من واقع البحوث يقوم 
 .اليت ترمي لتحقيقهابتلخيصها ووصفها وحتليلها ونقدها يف ضوء األهداف 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 التعلم التعاوين. - يستخدم الربامج الكمبيوترية اخلاصة لتحليل بياانت البحوث الكمية املختلفة.  5-1

 والتعلم الذايت.-
 تقييم البحث اجلماعي. -

 

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 تكليفات وتقارير وأنشطة فردية. 1
على مدار الفصل 

 الدراسي
20% 

 %20 14 تكليفات مجاعية وعمل حبث مشرتك. 2
 %20 8 اختبار نصفي. 3
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 اختبار هنائي. 4
مع االختبارات 

 النهائية
40% 

 للطالب ودعمهم اإلرشاد األكادميي .د
ع أن يتواجد ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 الطالب والتفاعل مع طلباهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم.وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء  -
ي وقت تكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطالب يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات وتقدمي اإلرشاد األكادميي للطالب يف أ -

 حيتاجونه.
 خلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقدمي االرشاد األكادميي.تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ا -

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2006أبو عالم، رجاء حممود ) -
. مدخل إىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس(. 2007عباس، حممد خليل، نوفل، حممد بكر ، العبسي، حممد مصطفي، أبو عواد، فرايل حممد ) -

 عمان : دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة. 
 .  دار الزهراء : الرايض.مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس(. 2010عبد احلميد ، جابر ) -
 دار عمار للنشر والتوزيع. .التصاميم التجريبية يف الدراسات النفسية والرتبوية(. 2001عبد اخلالق ، إبراهيم رؤوف ) -
 . دار النشر الدويل :الرايض.(. أسس البحث العلمي2011) حممد حسني ، حممد -

- William R. Shadish, Thomas D. Cook, Donald Thomas Campbell (2002). Experimental 
and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference. Cengage EMEA 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

- Morgan, G. A. , Gliner,,J. A. & Harmon ,R. j., (2000). Quasi-Experimental Designs. The 

American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. 39(6) : 794–796. 
  . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 https://books.google.com › Psychology › Statistics 
 https://www.researchconnections.org/childcare/.../experimentsquasi.js... 
 https://en.wikipedia.org/wiki/Quasi-experiment 
 https://opentextbc.ca/researchmethods/.../quasi-experimental-research... 
 https://www.linguistics-journal.com/tag/quasi-experimental-design 

 

https://www.researchconnections.org/childcare/.../experimentsquasi.js
https://opentextbc.ca/researchmethods/.../quasi-experimental-research
https://www.linguistics-journal.com/tag/quasi-experimental-design
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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر. -
 .SPSSبرانمج التحليل اإلحصائي   -

 

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

 املرافق املطلوبة .و
تربات، وعدد بني  متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملخ

 املتاحة، وغريها(:أجهزة احلاسب اآليل 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل.  طالبا  20قاعة حماضرات تتسع ل  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 SPSS، برانمج التحليل اإلحصائي  سبورة ذكية،  Data Showجهاز عارض البياانت  -
 ال يوجد      مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3

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

 استخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس واملتمثلة يف:     
 ..استمارة تقومي املقرر -
 التعليمية. العملية تقومي استبانة -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية والتقارير الفصلية للطالب.  -
 للطالب. القسم يقدمها أن ميكن املقرر حول الطالب آراء جلمع استطالعية استبانة  -
 إجنازه. مدى عن األستاذ يقدمه الذي املقرر تقرير  -
 .الربانمج تقرير -
 .الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً تبادل  -

 إجراءات تطوير التدريس:
 التدريس وتطويرها.تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس، واالستشارة يف التدريس واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات  -
 .إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلمية -
 حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس لالستفادة منها. -

ق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة إجراءات التحق .ص
 لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
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 دريس مستقلني ابلقسم من ذوي التخصص.تدقيق تصحيح عينة من  أعمال الطلبة وحبوثهم بواسطة أعضاء هيئة ت -
 التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس املقرر جبامعات أخرى. -

 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث تكوين جمموعات الرتكيز من  -

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
ملراجعة الداخلية لعمادة مراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير ا -

  التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
ة الدورية لنتائج حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديثة. مع  املراجع -

 تقرير املقرر والربانمج.
 ى آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها.تطوير املقرر ابستمرار بناء عل -
 مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه. -

 

 توصيف مقرر البحوث الكمية               إعداد/ د. مىن ربيع الطنطاوي ،    د/ حممد حممود عبد الوهاب
  

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر: نظرية إمكانية التعميم وتطبيقاهتا  

 2-0206714  قياس     رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: ه 1440 / 2 / 9  اتريخ التوصيف:

 علم النفس /.الرتبية     القسم: /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت

  التعميمنظرية إمكانية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

 برانمج الدكتوراة يف ختصص القياس والتقومي . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .10
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 األول يعطى فيه املقرر الدراسي:. السنة أو املستوى الدراسي الذي 4 .11
 نظرية القياس التقليدية وتطبيقاهتا.. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .12
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .13
 ابلعابدية والزاهرجامعة أم القرى . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .14

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

 % 100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .و

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ز

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .ط

    

  النسبة:  أخرى .ي
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 تعليقات:

 

 األهداف .ث
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

ياس مساعدة الطالب يف التحقق من ثبات املقاييس النفسية يف ضوء نظرية إمكانية التعميم، وذلك وفق أنواع القرارات املختلفة املرتبطة ابلق
ية امكانية التعميم يف تقدير ثبات وأوجه أخطاء القياس املتوقعة، وكذلك تنمية قدرات الطالب على التفرقة بني النظرية الكالسيكية ونظر 

 املقاييس النفسية، وحتليل مكوانت التباين يف دراسات إمكانية التعميم يف التصميمات أحادية البعد ومتعددة األبعاد.

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

الربامج  تقدير معامل إمكانية التعميم وإجراء حتليل التباين يف دراسات إمكانية التعميم يف التصميمات أحادية البعد ومتعددة األبعاد ابستخدام
 اإلحصائية الكمبيوترية. 

 متابعة أحدث البحوث العلمية والكتب واملراجع يف نظرية إمكانية التعميم.

 

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

لألساس يتضمن هذا املقرر عرًضا ملفهوم الثبات يف ضوء النظرية التقليدية وتوضيحا جلوانب القصور يف حسابه وفق النظرية التقليدية، مث توضيح 
ه نظرية إمكانية التعميم يف تقدير معامل الثبات، وكيفية حسابه يف ضوء نظرية امكانية التعميم اعتماًدا على أسلوب حتليل الذي تعتمد علي

 ، ودراساتG- Studyالتباين يف دراسات إمكانية التعميم يف التصميمات أحادية البعد ومتعددة األبعاد، والتفرقة بني دراسات التعميم 
 اليت سيتم اختاذها يف ضوء املقياس املراد تقدير ثباته. والتمييز بني أنواع القرارات املختلفة ،D – Studyالقرارات 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6

 قائمة املوضوعات
عدد 

األسايب
 ع

ساعات 
 التدريس 
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 2 1 وعيوب كل طريقة منهاه ومزااي مفهوم ثبات املقاييس النفسية يف ضوء النظرية التقليدية يف القياس وطرق التحقق من

األساس العلمي الذي تعتمد عليه نظرية امكانية التعميم يف تقدير ثبات املقاييس النفسية، ومفهوم الدرجة الشاملة 
وعالقتها ابلدرجة احلقيقية يف ضوء النظرية التقليدية، ومفهوم معامل التعميم، وجمال التعميم، ومفهوم النطاق الشامل 

 وشروطه

2 4 

، والفرق بني نظرية إمكانية التعميم D-Studyودراسات القرارات  G-Studyالفرق بني دراسات التعميم 
 والنظرية التقليدية يف تقدير ثبات املقاييس النفسية

2 4 

املتعلقة  –املتعلقة ابملوازنة بني األفراد  –املتعلقة ابملوازنة بني أسلويب نشاط الفرد  -أنواع القرارات املختلفة )املطلقة 
 ابستنتاج العالقات بني أزواج املتغريات(  

2 4 

 2 1 األوجه الستة ألخطاء القياس يف ضوء نظرية التعميم.

 2 1 العالقة بني نظرية التعميم ونظرية الصدق

 2 1 حتديد النطاقات الشاملة يف دراسات إمكانية التعميم

 6 3 يف التصميمات أحادية البعد ومتعددة األبعادحتليل مكوانت التباين يف دراسات إمكانية التعميم 

 4 2 تطبيقات عملية الستخدام نظرية إمكانية التعميم يف تقدير معامل ثبات بعض املقاييس النفسية

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30 - - - - 15 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: .8
 ساعتان
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 سرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وا .9
 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول 

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

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

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
اسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 التدريس للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
حيدد مزااي وعيوب كل طريقة من طرق حساب معامل ثبات املقياس النفسي يف ضوء  1-1

 التقليدية النظرية
 تكليف منزيل العرض الفعال

 أسئلة موضوعية احلوار واملناقشة يوضح األساس العلمي الذي قامت عليه نظرية إمكانية التعميم 1-2

حيدد أنواع القرارات اليت ميكن أن يتم يف ضوئها تقدير أوجه اخلطأ يف القياس جملموعة  1-3
 من املقاييس النفسية

 منزيلتكليف  العرض الفعال

حيلل مصادر التباين يف دراسات إمكانية التعميم يف التصميمات أحادية البعد ومتعددة  1-4
 األبعاد

 أسئلة موضوعية العرض الفعال

 املهارات املعرفية 2
 نشاط عملي التعلم التعاوين حيسب معامل التعميم يف ضوء نظرية إمكانية التعميم  2-1

 نشاط عملي التعلم التعاوين الواحد وفق أنواع القرارات املختلفة حيسب معامالت ثبات املقياس 2-2

يستخدم الربامج الكمبيوترية اإلحصائية يف حتليل التباين يف دراسات إمكانية التعميم  2-3
 يف التصميمات أحادية البعد ومتعددة األبعاد

 نشاط عملي التعلم النشط

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يكتسب الدقة يف البحث العلمي 3-1
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 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة ية املختلفة.يستشعر أمهية استخدام نظرية إمكانية التعميم يف القياسات النفس 3-2

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
الكمبيوترية اإلحصائية يف تقدير معامل ثبات املقاييس النفسية يستخدم الربامج  4-1

 ابستخدام نظرية إمكانية التعميم
 تطبيقات عملية التعلم النشط

يستطيع الكشف عن الثغرات البحثية اليت ميكن من خالهلا إجراء مزيد من البحوث  4-2
 العلمية يف موضوع نظرية إمكانية التعميم

 ات عمليةتطبيق احلوار واملناقشة

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    

5-2    

 

 

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

 أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس.

 هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واإللكرتوين.تكوين جمموعة للتواصل بني عضو 

 توجد وحدة خمصصة لإلحصاء والبحوث تقدم االستشارات اخلاصة ابملقرر 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة،  م

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %15 9،  2 تكليفات منزلية 1

 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 15 اختبار هنائي 4
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 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية

 

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

 . الرايض، مكتبة الرشد.القياس النفسي والرتبوي: نظريته، أسسه، تطبيقاته(. 1997الطريري، عبد الرمحن سليمان ) -1

. القاهرة، دار الفكر (1القياس والتقومي الرتبوي والنفسي: أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة )ط(. 2000عالم، صالح الدين حممود ) -2
 العريب.

 Brennan, R. L. (2001). Generalizability Theory. New York: Springer-Verlag. 
 Chiu, C.W.C. (2001). Scoring performance assessments based on judgements: 

generalizability theory. New York: Kluwer. 
 وغريها(:املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير  -يف قائمة  –. أدرج 2 

Marcoulides, G. A. (1996). Estimating variance components in generalizability theory: 
The covariance structure analysis approach. Structural Equation Modeling, 3, 290-299. 

 :. أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها3

https://web.archive.org/web/20010627112737/http://www.psychology.sdsu.edu/faculty/
matt/Pubs/GThtml/GTheory_GEMatt.html 

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

 SPSSبرانمج 

 

 املرافق املطلوبة .أأ
تربات، وعدد بني  متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملخ

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

 طالباً  15وجهاز حاسب آيل مبا يسع عدد  Data Showقاعة جمهزة جبهاز العرض 

https://web.archive.org/web/20010627112737/http:/www.psychology.sdsu.edu/faculty/matt/Pubs/GThtml/GTheory_GEMatt.html
https://web.archive.org/web/20010627112737/http:/www.psychology.sdsu.edu/faculty/matt/Pubs/GThtml/GTheory_GEMatt.html
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 حمتوى املقرر. وحدة اإلحصاء والبحوث مع تزويدها ابلربامج الكمبيوترية اإلحصائية الالزمة لتطبيق

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5
 وجهاز حاسب آيل  Data Showجهاز العرض 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .6
حاجة ملعمل يف القياس والتقومي جمهز بكافة الربامج الكمبيوترية املطلوبة يف برامج القياس والتقومي يف مراحل الدبلوم  توجد –املكتبة  املركزية ابجلامعة 

 واملاجستري والدكتوراة

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ض

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

 * مطالبة الطالب بكتابة تقرير يتضمن مجيع جوانب القوة والضعف يف طرق التدريس املتبعة.

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر واالختبار النهائي.* املقارنة بني 

قرر وترتيبها حسب * حتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية حتليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر اسرتاتيجيات التدريس املتبعة يف تدريس موضوعات امل
 فعاليتها.

 هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم املقرر حول أفضل اسرتاتيجيات التدريس.* احلوار والنقاش بني أعضاء 

 إجراءات تطوير التدريس: .3
 بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق التدريس احملببة هلم سيتم تطوير التدريس

دقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: ت .4
 دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: 

ة من أعضاء هيئة التدريس يف التخصص الئه وجمموعميتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني التقييم الذايت وتقييم ز 
 املنوط به تدريس املقرر.

 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .5
 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطويره -

 املوضوعات اليت يتضمنها املقرر.متابعة البحوث والكتب والتقارير احلديثة يف  -
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 متابعة أداء الطالب يف االختبار الشامل ملرحلة الدكتوراة يف احملور اخلاص ابلتخصص. -

 متابعة أعداد البحوث يستخدم فيها الطالب املعلومات الواردة يف املقرر. - 

 

 د/ حممد حممود عبد الوهاب اسم منسق الربانمج:

 14..../...../..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 إعداد / د. حممد حممود عبدالوهابتوصيف مقرر نظرية إمكانية التعميم وتطبيقاهتا          
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 
 
 

 منوذج
 توصيف املقرر الدراسي

 
 
 اسم املقرر: اإلحصاء الالابرامرتي  
 2-0206631رمز املقرر:   احصاء     
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هال1440-2-16  اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس -الرتبية القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 . اسم املقرر الدراسي ورمزه: اإلحصاء الالابرامرتي1
 ساعة 2عدد الساعات املعتمدة: . 2
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري يف اإلحصاء والدكتوراة يف القياس والتقومي3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 طى فيه املقرر الدراسي: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يع4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  اإلحصاء االستداليل5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6
ابديه، . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية )الع7

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

 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ك

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ل

    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .م

    

 - النسبة: - ابملراسلة .ن

    

 - النسبة: - أخرى تذكر .س
 

 تعليقات:

 األهداف .ح
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 )الالمعلمية(. إكساب الطالب األسس العلمية النظرية والتطبيقية إلجراء االختبارات اإلحصائية الالابرامرتية

 
املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
  الالابرامرتية.ابستخدام الربجميات املناسبة وذلك ابلتزامن مع تدريس األسس النظرية لالختبارات التحول حنو التطبيق العملي 

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

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

تباطية يهدف املقرر إىل تعريف الطالب ابألسس النظرية والتطبيقية إلجراء االختبارات اإلحصائية الالابرامرتية الختبار الفروض الفارقة واالر 
شروط تطبيق االختبارات البارامرتية، كما يهدف لتزويد الطالب ابملعارف النظرية واخلربات التطبيقية الالزمة الختيار وإجراء عندما التتوفر 

 االختبار االحصائي الالابرامرتي املناسب وفق شروط املوقف البحثي.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس  األسابيع

 اإلحصاء البارامرتي والالابرامرتي
 معايري اختيار الطرق اإلحصائية االستداللية املالئمة الختبار الفروض.

 مزااي وعيوب الطرق الالابرامرتية.
 النموذج الالابرامرتي املناسب يف حالة الفروض الفارقة.والفروض االرتباطية.

1 2 

 واحدة مثل:االختبارات اإلحصائية الالابرامرتية لعينة 
 One Sample Test 2. 
 1- Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

2 4 

 االختبارات اإلحصائية الالابرامرتية لعينتني غري مستقلتني مثل:
 McNemar Test for Significance of Changes 
 Wilcoxon Signed-Rank Test 

1 2 

 مثل:االختبارات اإلحصائية الالابرامرتية لعينتني مستقلتني 
  Two Sample Test  2 
 2- Samples Kolmogorov-Smirnov Test 
 Mann-Whitney Test 

2 4 

 االختبارات اإلحصائية الالابرامرتية ألكثر من عينتني غري مستقلة مثل:
 Friedman Test 
 Kendall Test 

1 42 

 االختبارات اإلحصائية الالابرامرتية ألكثر من عينتني مستقلة مثل:
 Kruskal – Wallis Test  2 4 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس  األسابيع

 Jonckheere-TerpstraTest  
 2 1 استخدام االختبارات الالابرامرتية يف اختبار فروض النماذج : جودة املطابقة، جتانس التباين.

 األساليب الالابرامرتية االرتباطية بني متغريين امسيني:
  معامل ارتباط فايPhi-Coefficient. 
  معامل االرتباط الرابعيTetrachoric Coefficient . 
 معامل التوافق- Contingency Coefficient 
  معامل كرامريCramer Coefficient. 

1 2 

 االختبارات الالابرامرتية االرتباطيةملتغريين رتبيني:
 معامل ارتباط الرتب لسبريمانSpearman’s Rank Correlation. 
  لكندالمعامل ارتباط الرتبKendall’s Tau Rank Coefficient 
 معامل اتفاق كندال Kendall’s Coefficient of Concordance. 
 معامل اتساق كندال Kendall's Coefficient of Consistency 

1 2 

 األساليب الالابرامرتية االرتباطية بني متغريين أحدمها امسي واآلخر رتيب:
  رتب ابيسريايل(معامل االرتباط الثنائي للرتب(Rank Biserial. 
  )معامل ثيتا )معامل فرميان.Theta Coefficient 
 الرتيب لويلكوكسن. -معامل االقرتان االمسي 

1 2 

 األساليب الالابرامرتية االرتباطية بني متغريين أحدمها امسي واآلخر فئوي:
 متغري امسي )منفصل( مع متغري فئوي: -

  نسبة االرتباطCorrelation Ratio. 
 .معامل االرتباط الثنائي املتسلسل احلقيقيي 

 متغري امسي )متصل( مع متغري فئوي:-
  معامل االرتباط الثنائي املتسلسل. 

1 2 

 األساليب الالابرامرتية االرتباطية بني متغريين أحدمها رتيب واآلخر فئوي:
 معامل االرتباط املتسلسل املتعدد جلاسنب Jaspen Coefficient of Multi- 

serial Correlation 
1 2 

 2 1 االحندار الالمعلمي
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 ساعة اختبار هنائي 2 14 - - 16 ساعات التدريس الفعلية
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 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 

 ساعة(2) التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .13

 

 مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها  .14

 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.أوالً  -

 تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اليت تناسب طرق التقييم و لتدريس : ضع اسرتاتيجيات ااثنياً  -

: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق اثلثاً  -
مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، 

 جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 طرق التقومي للمقرر

 يتوقع من الطالب أن: 
 املعرفة 1

 أسلوب احملاضرات.  الفرق بني اإلحصاء البارامرتي والالابرامرتي.يوضح   1 -1
  أساليب التعلم

 النشط.
  أسلوب التعلم

 الفردي

 .تكليفات فردية 
 يلخص معايري اختيار االختبار االحصائي الالابرامرتي وفق عدد   2 -1 ة.اختبارات حتصيلي

 العينات، وحجمها وعددها ومستوى قياس املتغريات.
 تطبيق األسلوب االحصائي الالابرامرتي واالرتباطي .يشرح شروط   3 -1
يستعرض الفروض اإلحصائية اليت خيتربها كل أسلوب إحصائي   4 -1

 الابرامرتي.
 يستعرض التطبيقات اإلحصائية لالختبارات الالابرامرتية.  5 -1

 املهارات املعرفية 2
أسلوب التعلم   االختيار.حيدد االختبار االحصائي الالابرامرتي املناسب وفق معايري   1 -2

 الذايت.
  أسلوب التعلم

 النشط.

 .تكليفات فردية 
 .اختبارات حتصيلية 
 .تكليف مجاعي 

 مييز بني االختبارات اإلحصائية الالابرامرتية املتشاهبة.  2 -2
 يتحقق من شروط استخدام األسلوب االحصائي الالابرامرتي الفارق.  3 -2
 تطبيق األساليب اإلحصائية الالابرامرتية يف البحوث العلمية.يُقي ِّم صحة   4 -2
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اسرتاتيجيات التدريس   للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 طرق التقومي للمقرر

  أسلوب حل
 املشكالت

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يسالالالالالالالالالالالالالهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه، وميارس دور القيادة املؤثر إذا   1 -3

 أسندت إليه.
 أسلوب التعلم النشط
 أسلوب التعلم التعاوين

 تكليفات فردية
 تكليف مجاعي

 استنتاجاته بطريقة ذكية إىل أقرانه. يوصل  2 -3
 يشارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشطة زمالئه.  3 -3
 يتفاعل مع أقرانه، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب.  4 -3
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط ينجز العمل املكلف به ويسلمه يف وقته احملدد.  5 -3

 تقرير علمي
 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4

 أسلوب التعلم الذايت  يستخدم التقنية يف التواصل مع اآلخرين.  1 -4
  أسلوب التعلم

 النشط.

 .تكليفات فردية 
 .تكليف مجاعي 
 .اختبارات حتصيلية 

 يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف إجناز تكليفاته.  2 -4
اخلاصة ابألساليب الالابرامرتية يف اختبار يستخدم التطبيقات احلاسوبية   3 -4

 الفروض.
 يستخدم االختبارات الالابرامرتية يف التحقق من فروض النماذج.  4 -4
 يستخدم التقنية يف البحث واإلطالع على األحباث العلمية.   5 -4

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

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

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

نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
 التقييم النهائي

 %20 على مدار الفصل الدراسي تكليفات فردية متكررة. 1
 %25 األسبوع الثامن  اختبار نصفي 2

تكليف مجاعي )تقييم األساليب اإلحصائية الالابرامرتية املستخدمة يف البحوث  3
 العلمية(.

 %15 الرابع عشراألسبوع 

 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 4
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر
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الب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل ط
 أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 مصادر التعّلم .بب
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ( 2001حبيب، جمدي .)مكتبة النهضة املصرية: القاهرة.اإلحصاء الالابرامرتي احلديث . 
 ( 2014الشافعي، حممد .) اإلحصاء التقليدي واملتقدم يف البحوث العلمية واإلنسانية: أسس نظرية وتطبيقية ابستخدام برامج

(SPSS- LISREL- AMOS.) مكتبة الرشد: الرايض 
 ( 2008غامن، حجاج .) ابستخدام اإلحصاء الرتبوي يدواي وSPSS .عامل الكتب: القاهرة . 
 ( 2011بركات، هارون وجنم، السيد .) أساليب التحليل االحصائي وبرانمجSPSSWinدار الكتب: مصر . 

 Argyrous, G. (2014). Statistics for research: With a guide to SPSS. SAGE: Los 
Angeles 

 العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت 2 
 Journal of Nonparametric Statistics. 
 American Statistical Association Journal 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
tests-tutorials.com/nonparametric-.spsshttps://www/ 

-a-between-2/choosing-statistics-in-http://blog.minitab.com/blog/adventures
test-parametric-a-and-test-nonparametric 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 SPSSبرجمية حاسوبية حلساب األساليب اإلحصائية الالابرامرتية، مثال: 

 

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

 املرافق املطلوبة .تت
واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بني  متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية  .7

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 مقعد، جهاز كمبيوتر لكل طالب. 20

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .8
 قاعة دراسية، معمل حاسب آيل.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .9
 SPSSجهاز عرض، سبورة ذكية، برجمية حاسوبية حلساب األساليب اإلحصائية الالابرامرتية، مثال: 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .10
. 

 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ثث
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (1

 .استمارة تقومي املقرر

https://www.spss-tutorials.com/nonparametric-tests/
http://blog.minitab.com/blog/adventures-in-statistics-2/choosing-between-a-nonparametric-test-and-a-parametric-test
http://blog.minitab.com/blog/adventures-in-statistics-2/choosing-between-a-nonparametric-test-and-a-parametric-test
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (2
 .اسرتاتيجية تبادل الزايرات األكادميية لألقران

 إجراءات تطوير التدريس:  (3
 املقرر، وتقومي املقرر، وأي تقارير أخرى والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيها.  تقريرمراجعة 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل  (4
 يح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: بصورة دوريٍة لتصح

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني.
 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: (5

 والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.مراجعة تقرير املقرر وتقييماته 
 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 دايان فهمي محادتوصيف مقرر االحصاء الالابرامرتي             اعداد/ د. 
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 
 
 

 منوذج
 توصيف املقرر الدراسي

 
 
 
 اسم املقرر:    املعاينة اإلحصائية   
 2-0206713إحصاء    رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: ه 1440 / 2 / 6  اتريخ التوصيف:

 علم النفس /.الرتبية     القسم: /لكليةا

 
 عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات  .خ

  املعاينة اإلحصائية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .15
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .16
 برانمج الدكتوراة يف القياس النفسي واإلحصاء والبحوث. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .17

 قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالً من إعداد 

 األول . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .18
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .19
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .20
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهرية: . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليم7 .21

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

 % 100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ع

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ف

    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ق
    

  النسبة:  أخرى .ر
 

 تعليقات:

 

 األهداف .د
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 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

 مساعدة الطالب يف اختيار العينات املالئمة لرسائلهم وحبوثهم املستقبلية وحتديد أحجام العينات املالئمة بدرجة عالية من الدقة

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

 االستعانة ابلربامج الكمبيوترية يف حساب حجم العينة املالئم وكذلك احلكم على دقة تقدير حجم العينة

 

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

يعد هذا املقرر من املقررات املهمة لكل ابحث يف العلوم اإلنسانية، وهو جيمع بني مساري مناهج البحث العلمي واإلحصاء؛ حيث يتضمن 
عوامل العينات وأمهيتها والشروط الواجب توافرها يف العينة وأنواع العينات املختلفة وكيفية اختيار كل منها ومزااي وعيوب كل نوع منها، وال مفهوم

 املؤثرة يف حتديد حجم العينة، وطرق تقدير أحجام العينات العشوائية أبنواعها املختلفة، ومعايري احلكم على دقة تقدير حجم العينة.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16

 قائمة املوضوعات
عدد 

األسايب
 ع

ساعات 
 التدريس 

 2 1 مفهوم اجملتمع األصلي ومفهوم العينة وأمهيتها يف البحوث النفسية

 2 1 الفرق بني أسلوب احلصر الشامل وأسلوب املعاينة

 2 1 الشروط الواجب توافرها يف العينة

 6 3 أنواع العينات أ( العينات االحتمالية املختلفة البسيطة واملنتظمة والطبقية والعنقودية 

 ب( العينات غري االحتمالية وأنواعها املختلفة العرضية والقصدية واحلصصية والتطوعية

 –احلاالت املتطرفة عينة  –عينة احلاالت اخلاصة  –العينة الشبكية )كرة الثلج(  –منهجية عينة الفروق القصوى 
 عينة احلاالت االستثنائية –العينات النموذجية 

3 6 

 2 1 مزااي وعيوب كل نوع من أنواع العينات املختلفة.
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املعايري اليت يتم يف ضوئها حتديد احلجم املناسب للعينة والعوامل املؤثرة يف هذا احلجم وخصائص التقدير وعالقتها 
 حبجم العينة 

1 2 

 4 2 تباين اجملتمع وأسس وطرق حساب حجم العينةطرق تقدير 

 4 2 طرق تقدير أحجام العينات العشوائية أبنواعها املختلفة ومعايري احلكم على دقة تقديره
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30 - - - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان   عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: .18
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .19
 جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل 

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

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

 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

اسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
 أسئلة موضوعية احلوار واملناقشة يفرق بني مفهوم العينة واجملتمع واحلصر الشامل 1-1

 أسئلة موضوعية احلوار واملناقشة شروط العينة اجليدة حيدد 1-2

 تكليف منزيل العرض الفعال يفرق بني أنواع العينات املختلفة 1-3
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 تكليف منزيل العرض الفعال حيدد طرق تقدير أحجام العينات العشوائية املختلفة 1-4

 أسئلة موضوعية العرض الفعال حيدد معايري احلكم على دقة تقدير حجم العينة 1-5

 املهارات املعرفية 2
 نشاط عملي التعلم التعاوين حيسب حجم العينة املالئم يف ضوء معلومية تباين اجملتمع ومدى العينة 2-1

 نشاط عملي التعلم التعاوين يقدر دقة تقدير حجم العينة ابستخدام عدة معايري 2-2

 تكليف منزيل التعلم النشط ضوء عينة البحثينقد عينة من رسائل املاجستري والدكتوراة يف  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يبدي الدقة يف اختيار العينات وحتديد أحجامها بدقة  3-1

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يتحرى املوضوعية والشفافية يف حياته العلمية 3-2

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تطبيقات عملية التعلم النشط يستخدم الربامج الكمبيوترية اإلحصائية يف حساب حجم العينة 4-1

 تطبيقات عملية التعلم النشط يستخدم الربامج الكمبيوترية اإلحصائية يف احلكم على دقة تقدير حجم العينة 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
القيام بعملية التعيني العشوائي البسيط واملنتظم والعنقودي والطبقي ملفردات افرتاضية  5-1

 للمجتمع.
 تطبيقات عملية التعلم النشط

5-2    
 

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

1 
تكليفات منزلية عن املقارنة بني أنواع العينات املختلفة وطرق تقدير حجم العينات املختلفة ونقد بعض 

 رسائل املاجستري والدكتوراة يف ضوء عينة الدراسة
3  ،4  ،9 15% 
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 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 15 اختبار هنائي 4
 

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

 أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس.

 هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واإللكرتوين.تكوين جمموعة للتواصل بني عضو 

توجد وحدة خمصصة لإلحصاء والبحوث تقدم االستشارات اخلاصة ابملقرر كما يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات 
 الطالب األكادميية

 

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

 (. البحث العلمي الكمي والنوعي. دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: عمان2009قنديلجي، عامر ؛ السامرائي، إميان )

Berinsky, A. J. (2008). Survey non-response. In W. Donsbach & M. W. Traugott (Eds.), 
The SAGE handbook of public opinion research (pp. 309–321). Thousand Oaks, CA: 
Sage Publications. 

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

Lance, P. & Hattori, A. (2016). Sampling and Evaluation. Web: MEASURE Evaluation. 
pp. 6–8, 62–64. 

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

http://www.fao.org/ag/humannutrition/32428-
0613f516cb07eade922c8c19b4d0452c0.pdf 

https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-16-112
http://www.fao.org/ag/humannutrition/32428-0613f516cb07eade922c8c19b4d0452c0.pdf
http://www.fao.org/ag/humannutrition/32428-0613f516cb07eade922c8c19b4d0452c0.pdf
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https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability/designing-studies/sampling-
methods-stats/a/sampling-methods-review 

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

 املرافق املطلوبة .حح
تربات، بني  متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملخ

 وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات،  .11

 طالباً  15وجهاز حاسب آيل مبا يسع عدد  Data Showقاعة جمهزة جبهاز العرض 

 وحدة اإلحصاء والبحوث مع تزويدها ابلربامج الكمبيوترية اإلحصائية الالزمة لتطبيق حمتوى املقرر.

 ية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذك  .12
 وبرامج كمبيوترية لتقدير حجم العينة وحساب دقة تقديره Data Showجهاز العرض 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .13
والتقومي ومعمل لإلحصاء جمهزان بكافة الربامج الكمبيوترية املطلوبة يف كافة برامج توجد حاجة ملعمل يف القياس  –املكتبة  املركزية ابجلامعة 

  مراحل الدبلوم واملاجستري والدكتوراة

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ط

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .6
 هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بينها تقييم طرق التدريس املتبعة تقدمي استبانة لتقييم أداء عضو

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .7
 * تقدمي استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بينها تقييم طرق التدريس املتبعة

 تقرير يتضمن مجيع جوانب القوة والضعف يف طرق التدريس املتبعة. * مطالبة الطالب بكتابة 

 إجراءات تطوير التدريس: .8
 * املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر واالختبار النهائي.

 قرر * حتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية حتليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر اسرتاتيجيات التدريس املتبعة يف تدريس موضوعات امل
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 * احلوار والنقاش بني أعضاء هيئة التدريس قي التخصص حول أفضل اسرتاتيجيات التدريس.

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل  .9
 بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: 

الئه وجمموعة من أعضاء هيئة التدريس يف مالتفاق بني التقييم الذايت وتقييم ز يتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل ا
 التخصص املنوط به تدريس املقرر.

 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .10
 هاستشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطوير  -

 متابعة البحوث والكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر. -

 متابعة أداء الطالب يف االختبار الشامل ملرحلة الدكتوراة يف احملور اخلاص ابلتخصص. -

 متابعة أعداد البحوث يستخدم فيها الطالب املعلومات الواردة يف املقرر. - 
 

 حممد حممود عبدالوهابد/  اسم منسق الربانمج:

 14..../...../..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 توصيف مقرر املعاينة  اإلحصائية                         إعداد د/ حممد حممود عبدالوهاب
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 والقدرات العقليةاختبارات الذكاء  اسم املقرر:  

 2-0206724رمز املقرر:    قياس      
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-2-12اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ
 . اسم املقرر الدراسي ورمزه: مقاييس الذكاء والقدرات 1 .22
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2 .23
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: دكتوراه القياس والتقومي3 .24
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الثاين4 .25
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5 .26
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .27
 اجلامعة يف الزاهر.. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الطالب يف مقر اجلامعة يف العابدية، والطالبات يف مقر 7 .28

 الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: . منط8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ش

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ت

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .خ

    

  النسبة:  أخرى تذكر .ذ
 

 تعليقات:

 األهداف .ر
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مع تدريبه علي مهارات إدارة املقاييس إكساب الطالب  اخلربات النظرية والتطبيقية يف جمال قياس الذكاء والقدرات العقلية  ،    ما هدف املقرر الرئيس؟  -1

 العقلية واستخراج النتائج وتفسريها من خالل التطبيقات العملية.

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

  وأحباث علمية متخصصة يف جمال قياس الذكاء والقدرات.االعتماد على املواقع االلكرتونية ملتابعة آخر ما صدر من كتب 
  احلصول على التغذية الراجعة من قبل الطالب خبصوص املقرر أثناء تدريسه 
 . املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية 
  .التنويع يف استخدام اسرتاتيجيات التدريس احلديثة 

 .................................................... .................... تحكيممالحظات جهة ال
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .خ
كما ،  يتناول هذا املقرر نشأة ومراحل تطور املقاييس العقلية، وحتديد مفهوم الذكاء والقدرات العقلية وأنواعها وعالقتها ابلذكاء     وصف عام للمقرر:

، مناذج التحليل العاملي الكالسيكية والتصنيفية والنماذج املعرفية لتجهيز املعلومات والنماذج املعرفية لعقلي املختلفة املفسرة للذكاء يعرض مناذج التكوين ا

ع عرض أمثلة من ، مث يتعرض ألساليب قياس القدرات العقلية يف اجملاالت البحثية والتطبيقية ، م التصنيفية وقدرات العمليات املعرفية والقدرات املتخصصة

 هذه االختبارات وتدريب الطالب على تطبيقها وتفسري درجاهتا مع مراعاة أخالقيات القياس النفسي.
 

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

 حركة تطور القياس العقلي: 
  وخلفيته وتطوره وأمهيته. يشمل ذلك التعريف بظاهرة مقدمة عن نشأة البحث يف جمال القدرات العقلية

  .الفروق الفردية يف جمال القدرات العقلية وأنواعها وخصائصها وطرق مجع البياانت عن الفروق الفردية

1 
 

2 
 

 : الذكاء والقدرات العقلية 
  والعوامل املؤثرة فيه،وأنواعه ، مفهوم الذكاء قدميا وحديثا. 
  العقلية وانواعها وعالقتها ابلذكاءمفهوم القدرات. 
 أنواع اختبارات القدرات العقلية وحتديد جماالت استخدامها . 
 . عرض أمثلة الختبارات القدرات العقلية العامة 

2 4 

 8 4 مناذج التكوين العقلي:
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لثورنديك ، نظرية مناذج التحليل العاملي الكالسيكية )منوذج العاملني لسبريمان ، نظرية العوامل املتعددة -1
العوامل الطائفية ، منوذج القدرات العقلية األولية لثرستون  ،  والنماذج اهلرمية للتكوين العقلي لفرينون ، 

 ومنوذج جيلفورد(.
النماذج الوصفية : منوذج بياجيه ، مناذج جتهيز املعلومات لكارول ، وسترينربج  ،  النموذج الرابعي  -2

 للعمليات املعرفية.
 .(منوذج جلمان يف )الذكاء الوجداينالنماذج احلديثة واملعاصرة: منوذج جاردنر يف )الذكاءات املتعددة( و  -3

 اختبارات الذكاء :

 ( اختبارات الذكاء الفردية :1

 لألطفال والراشدين، وبعض من اختبارات الذكاء الفردية   وكسلر بينيه ، مقياس  مقياس ستانفورد
 األخرى. 

  جاردنر،...(. لرافن ، مقياس اختبار رسم الرجل ، اختبار املصفوفات املتتابعة 

 ( اختبارات الذكاء اجلماعية:2

 .أنواع اختبارات الذكاء اجلماعية 
 .أمثلة الختبارات ذكاء  مجاعية لفظية 
 .أمثلة الختبارات ذكاء  مجاعية غري لفظية 

4 8 

 اختبارات االستعدادات اخلاصة:

  االستعداد وأنواعه وعالقته مبفهوم القدرة.مفهوم 
 .أتثري العوامل الوراثية والبيئية يف االستعدادات اخلاصة 
 .أنواع اختبارات االستعدادات اخلاصة واستخداماهتا 
  أمثلة الختبارات االستعدادات اخلاصة )مثل :بطارية اختبارات االستعدادات العامة أو االستعدادات

 الفارقة ، اختبار االستعداد الكتايب ،احلسايب ،املكاين ....( 

1 2 

 اختبارات االبتكار :

 .مفهوم االبتكار وقياس قدرات التفكري االبتكاري 
 . اختبارات التفكري االبتكاري 

2 4 
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 ت تورانس للتفكري االبتكاري ، أمثلة : بطارية اختبارات التفكري التباعدي جليلفورد،  بطارية اختبارا
 واختبار واالش ، وكوجان وبرايد  وجتزلس وجاكسون ......(. 

يف جماالت التوجيه الدراسي  واكتشاف ذوي االحتياجات  التطبيقات الرتبوية ملقاييس الذكاء والقدرات
 2 1 .من املوهوبني وضعاف العقولاخلاصة 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
 

 دروس إضافية حماضرات
أو  معامل

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30 -  - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 2 -  - - 2 الساعات املعتمدة

 

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

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .23
 ساعات أسبوعيا.2

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .24
 الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة 

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

 االت التعلم.واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جم
 Curriculum Mapة املنهج للمقرر خريط

اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 للمقرر

 طرق التقومي

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
 املعرفة 1

االختبالالالالالالارات النصالالالالالالالالالالالالالفيالالالالالالة  - وتطور املقاييس العقلية وأمهيتها. يعرف اتريخ ومراحل القياس العقلي 1-1
 يشرح مفهوم القدرة العقلية موضحا أنواعها وعالقتها ابلذكاء. 2-1 واخلتامية.
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  لمؤهالتلخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمقرر
 طرق التقومي

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
قياس  سالالالالالاليب مييز بني مصالالالالالطلحات القدرة والذكاء واالسالالالالالتعداد واالبتكار وأ 1-3

 كل منها.
واإللالالالالالقالالالالالالاء  احملالالالالالالاضالالالالالالالالالالالالالالالالالرة-

ابسالالالالالالالالالالتخدام جهاز عارض 
 البياانت.

واحلوار واملناقشالالة املوجهة -
 اهلادف. 

 الواجبات املنزلية. -
 

 يصنف مناذج التكوين العقلي اليت تناولت تفسري الذكاء والقدرات العقلية 1-4
يوضالح تصالنيفات االختبارات العقلية وكيفية تطبيقها وتفسالري الدرجات عليها  1-5

 وفقا لألطر النظرية التابعة هلا.
العليا واكتشالالالالالالالاف يشالالالالالالالرح أمهية اختبارات الذكاء والقدرات يف قياس القدرات  1-6

 املوهوبني العباقرة ، وضعاف العقول وأساليب رعاية كل منهم.
 املهارات املعرفية 2

يقيم الوضالالالالالالالالالالالالالع الراهن للكشالالالالالالالالالالالالالف عن جمالالاالت القالالدرات العقليالالة من خالل  2-1
االسالالالالالالالالالالتعراض التارخيي جملاالت القدرات العقلية عرب العصالالالالالالالالالالور واقرتاح سالالالالالالالالالالبل 

 .تقوميها

 التعلم التعاوين.-
 التعلم النشط.  -
 احلوار واملناقشة.-

 التكليفات املنزلية. -
 تقييم املشاركة الصفية-

يربط بني ما جاء به كل منوذج من مناذج التكوين العقلي من حقائق ومفاهيم  2-2
 وما استقر عليه علم النفس املعاصر اآلن. 

2-3 
 

ينتقد مناذج التكوين العقلي من حيث منطقية األسالالالس النظرية اليت بين عليها 
 كل منوذج. 

يصالمم مواقف تعليمية وممارسالات مهنية قائمة على مفاهيم النظرايت املختلفة  2-4
للقدرات العقلية توضح مدى استفادته منها مثل منوذج جاردنر يف الذكاءات 

 املتعددة.
اختبارات الذكاء حبسب طبيعة كل اختبار واهلدف منه واألساس يفاضل بني  2-5

 النظري الذي بين عليه.
واالسالالالالالالالالالتفادة من  وكيفية اسالالالالالالالالالتخدامها مهارة اختيار االختبارات العقلية جييد 2-6

 املختلفة. التقييم عمليات نتائجها يف
  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
وصالالالالالالالالالالالالالحيحالالة تنسالالالالالالالالالالالالالجم مع املبالالادئ األخالقيالالة لتطبيق  يتخالالذ قرارات عالالادلالالة 3-1

 االختبارات.
 التعلم التعاوين. -
 التعلم النشط.  -
 احلوار واملناقشة-

حقيبالالالالة إجنالالالالاز جتمع مجيع  -
األنشالالالالالالالالالالالالالطالالالالالة والنتالالالالالاجالالالالالات 
وأدوات الالالالالالالقالالالالالاليالالالالالالاس الالالالالالاليت 

 استخدمها.
 قوائم املالحظة  -

 يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل أقرانه يف جمموعة العمل. 3-2
يسالالالالالالالالالالالالالهالل علياله التفالاعالل اهلالادف مع أقراناله يف جمموعتاله واجملموعالات األخرى،  3-3

 وميارس دور القيادة املؤثر إذا أسندت إليه
يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضالالالالوء قاعدة أداء وصالالالالفية يتم  3-4

 تصميمها لتقومي مهمة األداء.
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  لمؤهالتلخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمقرر
 طرق التقومي

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
راجعة جيدة ألنشالالالالطة ومشالالالالاريع اجملموعات يشالالالالارك يف النقاش، ويقدم تغذية  3-5

 األخرى.
يتحمل املسالالالالالالؤولية يف أداء العمل املكلف به ضالالالالالالمن الفريق الذي يعمل معه،  3-6

 وينجزه يف وقته احملدد.
 يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب. 3-7

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4
يسالالتخدم التقنية وقواعد املعلومات االلكرتونية يف البحث عن املسالالتجدات يف  4-1

 جمال قياس الذكاء والقدرات.

 التعلم النشط. -
 .التعلم التعاوين -

حقيبالالالة إجنالالالاز جتمع مجيع  -
األنشالالالالالالطة والنتاجات وتقارير 

 التطبيقات العملية. 

 والتواصالالالل املعلومات لتبادل وكوسالالاليلة ودقة بسالالالرعة اإلنرتنت شالالالبكة يسالالالتخدم 4-2
 .اآلخرين مع

يطبق مع جمموعتاله عالدة اختبالارات عقليالة يتم تطبيقهالا وتصالالالالالالالالالالالالالحيحهالا وحتليالل  4-3
 بياانهتا ، ويكتب تقريرا عن كل اختبار. 

يسالالالالالالتخدم برامج التحليل اإلحصالالالالالالائي ملعاجلة البياانت اليت حصالالالالالالل عليها من  4-4
 تطبيق املقاييس وتفسريها.

 يكتب تقريرا مفصال من خالل النتائج اليت مت الوصول اليها. 4-5
 ينظم أفكاره بطريقة تزيد من فعالية الرسالة اليت يريد توصيلها. 4-6

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
يطبق مع جمموعالالة أقرانالاله بعض من اختبالالارات الالالذكالالاء والقالالدرات العقليالالة علي  5-1

 التعلم التعاوين.- .الطلبة أو األطفال ويفسر نتائجهاعينة من 
 التعلم النشط. -

حقيبالالالالالالة إجنالالالالالالاز جتمع مجيع 
األنشالالالطة والنتاجات اليت قام 

 .يف حتليل بياانت املقاييس اليت قام بتطبيقها  SPSSيستخدم برانمج  2-5 هبا الطالب. 
 

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

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 مجيع األسابيع املشاركة الصفية  1
 %35 مجيع األسابيع ملف االجناز جلميع األنشطة والتكليفات .  2
 %15 8 اختبار نصفي 3
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 %40 16 اختبار هنائي  4

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

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 مع طلباهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم. وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل -
 تكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطالب يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات وتقدمي اإلرشاد األكادميي للطالب  -
 ميي.تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين لعضو هيئة التدريس للتواصل وتقدمي االرشاد األكاد -

 مصادر التعّلم .خخ
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .(. سيكولوجية الفروق الفردية يف الذكاء . األردن ، دار املسرية2007الشيخ ، سليمان اخلضري )

 .املكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع (. الذكاء والقدرات العقلية.1995دويدر ، عبد الفتاح حممد )

 (. اختبارات الذكاء والشخصية. مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية. 2004عبد الكايف ،إمساعيل عبد الفتاح )

 (. مقاييس الذكاء والقدرات العقلية. مكتبة الرشد، الرايض.2013عبد الوهاب ، صالح شريف وإمساعيل حسن الوليلي )

 مكتبة األجنلو املصرية ، القاهرة.( .القدرات العقلية. 1996عالم ، صالح الدين حممود )

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

- Al Neif, A. M. (2012) . Intelligence and its Measurements. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in 
Business. v4(8). 

 ية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتون3
https://www.merriam-webster.com/dictionary/intelligence%20test 

https://www.apa.org/monitor/feb03/intelligent.aspx 

 https://www.psychologytoday.com/intl/basics/intelligence 
 

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

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 املرافق املطلوبة .دد
القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملختربات، وعدد بني  متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم 

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .14

 طالبا. 20معمل علم النفس  آيل يتسع ل      طالبا. 20قاعة حماضرات تتسع ل 
 Data Showجهاز عارض البياانت   مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .15
 ال يوجد    مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .16

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

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 التعليمية. العملية لتقييم الطالب استبانة -    املقرر. لتقييم الطالب استبانة -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غ
 القسم. يقدمها أن ميكن املقرر حول الطالب آراء جلمع استطالعية استبانة -
 . الربانمج تقرير-    إجنازه. مدى عن األستاذ يقدمه الذي املقرر تقرير-

 إجراءات تطوير التدريس: .ف
 االستشارة يف التدريس من قبل النظراء يف التدريس. -    تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس.  -

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

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، وكذلك مراجعة معايري حقائب اإلجناز.

 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم بتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث.   قيام-

 متابعة آخر ما صدر من الكتب واألحباث يف املوضوعات اليت يشملها املقرر. -
 

 

 توصيف مقرر اختبارات الذكاء والقدرات العقلية                        إعداد د/ مىن ربيع الطنطاوي
  

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 
 

 منوذج
 توصيف املقرر الدراسي

 
 
 اسم املقرر:    مناذج نظرية االستجابة للفقرة  
 2-0206725قياس    رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: ه 1440 / 2 / 16  اتريخ التوصيف:

 علم النفس /.الرتبية     القسم: /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز

 االستجابة للفقرةمناذج نظرية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .29
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .30
 برانمج الدكتوراة يف ختصص القياس والتقومي . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .31

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 الثاين الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:. السنة أو املستوى الدراسي 4 .32
 مدخل لنظرية االستجابة للفقرة. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .33
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .34
 ابلعابدية والزاهرجامعة أم القرى . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .35

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

 % 100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ض

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ظ

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .أأ

    

  النسبة:  أخرى .بب
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 تعليقات:

 

 األهداف .س
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

ناميكية يهدف املقرر إىل توضيح أنواع مناذج االستجابة للفقرة وتصنيفها إىل مناذج حتديدية ومناذج احتمالية، وإىل مناذج استاتيكية ومناذج دي
ئية ومتعددة االستجاابت.، وشروط وافرتاضات كل ومناذج ابرامرتية والابرامرتية، أبنواعها املختلفة أحادية ومتعددة األبعاد، وذلك للفقرات ثنا

 منوذج وشكل دالة االستجابة للفقرة يف كل منوذج، وأفضل احلاالت اليت يطبق فيها النموذج،كما يهدف املقرر إىل تفتيح أذهان الطالب حنو
 يف التخصص.القضااي البحثية اجلديدة يف التخصص وتنمية إحساسه حنو الثغرات العلمية واملشكالت البحثية 

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

الكمبيوترية اليت يتم من خالهلا تدريج فقرات املقاييس النفسية وتقدير قدرات املفحوصني وفق  خماطبة اجلهات اإلدارية يف الكلية لتوفري الربامج
 ابجلامعة .النماذج املختلفة لنظرية االستجابة للفقرة، وتوفري جمموعة من املصادر العلمية يف جمال نظرية االستجابة للفقرة يف املكتبة الرقمية 

 

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

إىل مناذج  يتضمن هذا املقرر عرًضا ألهم مناذج االستجابة للفقرة شائعة االستخدام حاليا يف تدريج فقرات املقاييس النفسية، بتصنيفاهتا املختلفة
اذج احتمالية، وإىل مناذج استاتيكية ومناذج ديناميكية ومناذج ابرامرتية والابرامرتية، واليت تتناسب مع السمات أحادية ومتعددة حتديدية ومن

االستجاابت يف ضوء عدد االستجاابت املتاحة لكل فقرة سواء ثنائية أو متعددة، مع توضيح شروط وافرتاضات كل منوذج منها وكيفية 
 ة التدريج، وطرق تقدير معامل الفقرات والقدرات يف كل منوذج، ومعىن النتائج املستمدة منه، وكيفية التحقق من مالءمةاستخدامه يف عملي

 الفقرات الفرتاضات النموذج، وطرق الكشف عن دقة تقدير البارامرتات وجمودة االختبار يف كل منوذج منها..

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26

 قائمة املوضوعات
عدد 

األسايب
 ع

ساعات 
 التدريس 
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مراجعة وتذكري مبا درسه الطالب يف مقرر مدخل لنظرية االستجابة للفقرة، واألساس الذي مت يف ضوئه تصنيف مناذج 
االستجابة للفقرة إىل مناذج حتديدية ومناذج احتمالية، وإىل مناذج استاتيكية ومناذج ديناميكية، وإىل مناذج ابرامرتية 

والابرامرتية، ومناذج أحادية البعد ومتعددة األبعاد ومناذج لفقرات ثنائية االستجابة وفقرات متعددة ومناذج 
 االستجاابت.

1 2 

طرق تقدير ابرامرتات األفراد واملفردات يف النماذج البارامرتية )األرجحية العظمى أبنواعها املشرتكة والشرطية  -
، وطريقة وورم لألرجحية MAP، وطريقة التقدير EAPر البعدي املتوقع واهلامشية وطريقة بييز أبنواعها التقدي

 ( WLEاملوزونة 

 Kernalطرق تقدير ابرامرتات األفراد واملفردات يف النماذج الالابرامرتية )االحندار الالابرامرتي وهتذيب النواة  -
Smothing. 

 االختبار يف النماذج البارامرتية والالابرامرتيةحمكات احلكم على دقة تقدير ابرامرتات البارامرتات وجودة  -

 التحليل العددي وحتليل كمية اخلطأ يف تقدير البارامرتات، والتكامل العددي واخلطأ املعياري لتقدير الدوال اللوجستية.

2 4 

 أواًل: مناذج االستجابة للفقرة البارامرتية 

 ( أحادية البعد1

 تناوهلا يف مقرر مدخل إىل نظرية االستجابة للفقرة، فيتم تناوهلا سريعا( أ( للفقرات ثنائية االستجابة )وسبق

 ب( للفقرات متعددة االستجاابت 

  RSM (Rating Score Model)منوذج سلم التقدير  -   

1 2 

 PCM (Partial Credit Model)منوذج التقدير اجلزئي  -   

 (Generalized PCMمنوذج التقدير اجلزئي املعمم ) -   

 GRM (Graded Response Model.)منوذج االستجاابت املتدرجة  -   

 NM (Nominal Model)النموذج االمسي  -   

3 6 

 ( متعددة األبعاد2

 أ( التعويضية     

2 4 
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 ب( غري التعويضية   

 مناذج االستجابة للفقرة الال ابرامرتية 

 –معامل التدريج  –منوذج اإلطراد املضاعف  –)موكن( منوذج التجانس اإلطرادي  –مفهوم اإلطرادية املضاعفة 
 قابلية التدريج.

 * مالحظة: يتم التقدمي لنموذج موكن من خالل تناول منوذج جتمان.

2 4 

 منوذج فيشر( –اثلثًا : مناذج االستجابة للفقرة الديناميكية )منوذج بوك 

 رتاكمي ومنوذج الزرسفلد للفئات الكامنة(.رابًعا: مناذج االستجابة للفقرة التحديدية )منوذج جتمان ال

2 4 

أمثلة تطبيقية لكيفية تدريج الفقرات وتقدير القدرة ودالة املعلومات )الفقرات واالختبار(، ومالءمة االبياانت وفق كل 
 منوذج من مناذج االستجابة للفقرة اليت مت دراستها ابستخدام الربامج الكمبيوترية املالئمة

2 4 

 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30 - - - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: .28
 ساعتان

 

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

 املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
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ق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتساثلثاً  -
ن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أ

 جمال من جماالت التعلم.

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

اسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 للمقررالتدريس 

 طرق التقومي

 املعرفة 1
يفرق بني مناذج االستجابة للفقرة التحديدية واالحتمالية ومناذج االستجابة للفقرة  1-1

االستاتيكية والديناميكية ومناذج االستجابة للفقرة البارامرتية والال ابرامرتية، وحيدد 
 خصائص كل منهما.  

 أسئلة موضوعية العرض الفعال

األساس الذي تعتمد عليه طرق تقدير ابرامرتات األفراد واملفردات يف النماذج حيدد  1-2
 والال ابرامرتية. البارامرتية

 تكليف منزيل احلوار واملناقشة

يوضح حمكات احلكم على دقة تقدير ابرامرتات البارامرتات وجودة االختبار يف  1-3
 النماذج البارامرتية والالابرامرتية

 ليف منزيلتك العرض الفعال

أحادية  -يفرق بني أنواع مناذج االستجابة للفقرة املختلفة البارامرتية والالابرامرتية  1-4
 للفقرات ثنائية ومتعددة االستجاابت.  –ومتعددة األبعاد 

 أسئلة موضوعية العرض الفعال

 املهارات املعرفية 2
يستخدم الربامج الكمبيوترية اخلاصة جبميع مناذج االستجابة للفقرة  اليت متت  2-1

دراستها يف تقدير ابرامرتات األفراد واملفردات وتقدير دالة املعلومات للفقرات 
 واالختبار ورسم منحنيات أو سطح خصائص الفقرات واالختبار 

 نشاط عملي التعلم التعاوين

)مالءمة( الفقرات لكل منوذج من مناذج االستجابة للفقرة وفق حيكم على مطابقة  2-2
 حمكات احلكم املختلفة اليت تعتمد عليها الربامج الكمبيوترية.

 نشاط عملي التعلم التعاوين
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ابة للفقرة يف ينقد جمموعة من البحوث العلمية اليت اعتمدت على نظرية االستج 2-3
املستخدم يف  وذج االستجابة للفقرةتدريج مفردات أدوات البحث يف ضوء نوع من

 التدريج.

 نشاط عملي التعلم النشط

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
يتحرى الدقة واملوضوعية يف حتديد أكثر مناذج االستجابة للفقرة مالءمة للبياانت  3-1

 املستمدة من تطبيق املقاييس النفسية املختلفة. 
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة

يقرتح جمموعة من العناوين البحثية وفق الثغرات العلمية واملشكالت البحثية يف جمال  3-2
 نظرية  االستجابة للفقرة.

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يستخدم الربامج الكمبيوترية املختلفة يف جمال نظرية االستجابة للفقرة مثل برامج  4-1

 توليد البياانت وبرامج التحليل وتقدير البارامرتات. 
 تطبيقات عملية التعلم النشط

يتعرف أحدث البحوث يف جمال نظرية االستجابة للفقرة على املستوى العاملي من  4-2
 القياس النفسي الدولية.خالل البحث يف جمالت 

 تكليفات منزلية التعلم النشط

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
يرسم منحنيات خصائص الفقرة يف النماذج أحادية البعد وسطح خصاص الفقرة  5-1

 يف النماذج متعددة االبعاد.
 تطبيقات عملية التعلم النشط

5-2    

 
 الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل  .30
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %15 9،  4 تكليفات منزلية 1

 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ش
ع ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

 أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 تدريس.توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة 

 تكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واإللكرتوين.

توجد وحدة خمصصة لإلحصاء والبحوث تقدم االستشارات اخلاصة ابملقرر كما يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات 
 الطالب األكادميية

 

 مصادر التعّلم .ذذ
 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  – . أدرج1

 دار جامعة امللك سعود للنشر: الرايض. النظرية والتطبيق يف نظرية االستجابة للفقرة.(. 2017الكيالين، عبدهللا؛ الربصان، امساعيل ) -

(. 1بعاد وتطبيقاهتا يف القياس النفسي والرتبوي )ط(. مناذج االستجابة للمفردة االختبارية أحادية البعد ومتعددة األ2005عالم، صالح الدين حممود ) -
 القاهرة، دار الفكر العريب.

- Baker, F. (2001).  The Basics of Item Response Theory (2nd ed.). The ERIC Clearinghouse 
on Assessment and Evaluation, NY: Macmillan 

- Hambleton, R., Swaminthan, H.& Rogers, H. (1991). Fundamentals of Item Response 
Theory, International Educational and Professional. Publisher Newbury Park. 

- Reckase, M., D. (2009). Multidimensional Item Response Theory: Statistics for Social 
and Behavioral Sciences. New York, NY: Springer. 

- Sympson J., B. (1978). A model for testing with multidimensional items. In Weiss DJ 
(ed) Proceedings of the 1977 Computerized Adaptive Testing Conference, 
University of Minnesota, Minneapolis •  

 %40 15 اختبار هنائي 4
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- Wu, M. L., Adams, R. J., & Halden, M. R. (2001). ConQuest: Generalized item 
response modeling software [Computer software and manual]. Camberwell, 
Victoria: Australian Council for Educational Research.  

- Yen, W. (1992). Item Response Theory  (6th Ed.).Encyclopedia of Educational Research, 
NY: Macmillan. 

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

(. الفاعلية النسالالالالالالالالالبية لطريقة بييز البارامرتية وطريقة هتذيب النواة الالابرامرتية يف تقدير معلمة القدرة وفق النموذج 2017الشالالالالالالالالالراورة، شالالالالالالالالالادي يوسالالالالالالالالالف ) -
 .361 – 337(، 3) 4 بوية،العلوم الرت اللوجسيت الثنائي ابختالف حجم العينة. 

غري  رسالالالالة دكتوراه. اسالالالتخدام مناذج االسالالالتجابة للمفردة االختبارية يف تدريج مفردات بعض االختبارات املعرفية(. 2013عبد الوهاب، حممد حممود ) -
 ، كلية الرتبية، جامعة املنيا. منشورة

(، 44) 1، العلوم الرتبوية(. مقارنة مطابقة الفقرات بني منوذج موكن الال ابرامرتي والنموذج ثنائي املعلم البارامرتي. دراسالالالالالالالالالات 2017املومين، ران اثين ) -
259 – 278. 

- Makransky, G., Mortensen, E. L., & Glas, C. a W. (2013). Improving personality facet 
scores with multidimensional computer adaptive testing: an illustration with the 
NEO PIR. Assessment, 20(1), 3–13. 

- Whitely S., E. (1980). Multicomponent latent trait models for ability tests. 
Psychometrika 45: 479–494. 

Yen, W. M. (1993). Scaling performance assessments: Strategies for managing local item 
dependence. Journal of Educational Measurement, 30, 187–213. 

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

- http://www.assess.com/xcalibre/ 

- http://echo.edres.org:8080/irt/ 

- http://www.swmath.org/?term=item%20response%20model 

http://www.assess.com/xcalibre/
http://echo.edres.org:8080/irt/
http://www.swmath.org/?term=item%20response%20model
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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. أدرج أي 4

حفاظ على برامج توليد البياانت وبرامج حتليل وتدريج الفقرات اخلاصة بنماذج االستجابة للفقرة اليت تتعاقد اجلامعة مع اهليئات املنتجة هلا لل
 حقوق امللكية الفكرية. 

 

 املرافق املطلوبة .رر
واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملختربات، بني  متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية 

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

 طالباً  15وجهاز حاسب آيل مبا يسع عدد  Data Showمعمل جمهز جبهاز العرض 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .18
 برامج توليد البياانت وبرامج حتليل وتدريج الفقرات اخلاصة بنماذج االستجابة للفقرة

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .19
توجد حاجة ملعمل يف القياس والتقومي جمهز بكافة الربامج الكمبيوترية املطلوبة يف برامج القياس والتقومي يف مراحل  –املركزية ابجلامعة   املكتبة

 الدبلوم واملاجستري والدكتوراة

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ك

 فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص  .11
 * تقدمي استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بينها تقييم طرق التدريس املتبعة

 * مطالبة الطالب بكتابة تقرير يتضمن مجيع جوانب القوة والضعف يف طرق التدريس املتبعة.

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو  .12
 * املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر واالختبار النهائي.

قرر * حتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية حتليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر اسرتاتيجيات التدريس املتبعة يف تدريس موضوعات امل
 وترتيبها حسب فعاليتها.

 احلوار والنقاش بني أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم املقرر حول أفضل اسرتاتيجيات التدريس.* 

 إجراءات تطوير التدريس: .13
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 م سيتم تطوير التدريسهلبناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق التدريس احملببة 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل  .14
 بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: 

الئه وجمموعة من أعضاء هيئة التدريس يف مالتفاق بني التقييم الذايت وتقييم ز يتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل ا
 التخصص املنوط به تدريس املقرر.

 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .15
 هاستشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطوير  -

 متابعة البحوث والكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر. -

 متابعة أداء الطالب يف االختبار الشامل ملرحلة الدكتوراة يف احملور اخلاص ابلتخصص. -

 متابعة أعداد البحوث يستخدم فيها الطالب املعلومات الواردة يف املقرر. - 

 

 حممد حممود عبدالوهابد/  اسم منسق الربانمج:

 14..../...../..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 توصيف مقرر مناذج نظرية االستجابة للفقرة                        إعداد د/ حممد حممود عبدالوهاب
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر:التحليل العاملي   

 2-0206721  رمز املقرر:    احصاء   

 
 

 

  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

189 
 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: 14....-.....-.....اتريخ التوصيف:

 والقياس والتقومي االحصاء والبحوث برانمج –قسم علم النفس  -كلية الرتبيةالقسم:-لكليةا

 
 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .ش

 التحليل العاملي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .36
 . عدد الساعات املعتمدة:    ساعتان2 .37
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .38

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:   الثالث. السنة أو 4 .39
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:   االحصاء االستداليل5 .40
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .41
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .42

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .جج

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .دد

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .وو

    

  النسبة:  أخرى تذكر .زز
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 تعليقات:

 

 األهداف .ص
 الرئيس؟ما هدف املقرر  -1

على مستوى واسع يف جماالت البحث االجتماعي والسلوكي  FAيهدف هذا املقرر اىل الرتكيز على تطبيق جوانب التحليل العاملي حيث أصبح استخدام 
الحصائي مثل والصحي واالقتصادي. كما يهدف هذا املقرر اىل التعرف على األساس املنطقي والعلمي للتحليل العاملي ومعرفة الكثري من برامج التحليل ا

SPSS, SAS, LISREL, R, MPlus 

 كما سيتلخص هدف هذا املقرر يف التايل:

 القدرة على التفريق بني PCA, FA 
  القدرة على التفريق بنيEFA, CFA, PCA, E/CFA 
 :القدرة على تقدير وشرح النماذج التاليةcongeneric measurement models, multifactor and higher order 

CFA models, ,  
  التعرف علىgoodness of fit measures & residual analysis 

 يس هذا املقرر من وجهة نظر تطبيقية حيث سيتم إستخدام أمثلة من ختصصات خمتلفة من جماالت العلوم اإلنسانية النظرية والتطبيقيةكما سيتم تدر 

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

 

  SEM Structural equation modelingسيتم التحديث املتواصل للمواضيع وفقاً لألحباث املنشورة يف اجمللة العاملية 

 NCME & AERAكما سيتم االطالع الدائم على األحباث املنشورة يف التجمع الدويل ل 

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

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

 وصف عام للمقرر:
تلفة، والطرق املختلفة هذا املقرر سيتيح إمكانية التعرف على األساس املنطقي والعلمي للتحليل العاملي وأمهيته واستخداماته وافرتاضاته وشروطه وأنواعه املخ

 للتحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .31
 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات

 SAS/SPSS/ MPlus 1 2نظره عامة عن مفردات املقرر والربامج اإلحصائية املستخدة فيه 
 2 1 نظرة عامة عن التحليل العاملي من حيث ) األجية/املنطق/اخلصائص/األسس/األمناط(

 2 1 شروظ استخدام التحليل العاملي
 2 2 )املكوانت األساسية/احملاور األساسية/الصوري/الفا(طرق التحليل العاملي االستكشايف 

 2 1 معايري استخدام التحليل العاملي  
 2 1 العوامل املؤثرة يف التباين للجذور الرتبيعية للعوامل

 2 1 استخدام املقدر اجليد يف التحليل االستكشايف
 2 1 املقاييس احادية ومتعددة االبعاد 

 CFA 2 4التحليل العاملي التوكيدي 
 2 1 إعداد النموذج متعدد العوامل  و حساب عدد البارميرتات احلرة يف النموذج

 2 1 املقدر اجليد للتحليل التوكيدي
 goodness model fit 1 2األدلة اإلحصائية لتقدير النماذج 

 2 1 املعلومات/مؤشر الصدق التقاطعي(مؤشرات املطابقة املطلقة )مربع كاي/درجات احلرية/مؤشر 
 

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

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

ساعات التدريس 
 الفعلية

ساعة اختبار  2 - - -- 30
 30 نصفي

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

192 
 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .33
 ساعتان اسبوعيا

 

 تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .34
 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.أوالً  -
 معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق اثنياً  -
ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 أسلوب احملاضرات  ,PCA & FAيعرف االطار النظري واالساس العلمي لكل من   1-1
أسلوب التعلم التعاوين والتعلم 

 النشط
 

 واجبات فردية 
 واجبات مجاعية 

 تقومي صفي )مناقشات(
 اختبارات حتصيلية

 PCAحيدد  الشروط الالزمة لتطبيق العمليات اإلحصائية لكل من  1-2
& FA,  

 يفرق بني استخدامات التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي 1-3
 املهارات املعرفية 2

 أسلوب احملاضرات  ,PCA & FAيطبق العمليات اإلحصائية املختلفة لكل من  2-1
أسلوب التعلم التعاوين والتعلم 

 النشط
 أسلوب التعلم الذايت

 واجبات فردية 
 واجبات مجاعية 

 تقومي صفي )مناقشات(
 اختبارات حتصيلية عملية

 واختيار األسلوب األمثل للتحليل العامليمييز بني البياانت املختلفة  2-2
 يقارن بني النماذج املختلفة للبياانت واختيار االمنوذج األكثر مالئمة 2-3
يشرح النتائج وخمرجات التحليل االحصائي من الربامج اإلحصائية  2-4

 املختلفة
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 أسلوب التعلم التعاوين يعمل ضمن فريق عمل ويشارك يف التعلم التعاوين  3-1
 تقومي االقران

 واجبات فردية 
 واجبات مجاعية 

 مشاريع حبثية وعملية
 يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر ويسلمها يف وقتها احملدد 3-2

 العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات  4
يستخدم احلاسب االيل وقواعد املعلومات والبحث العلمي املختلفة  4-1

 يف اجراء التحليل العاملي
 أسلوب احملاضرات

أسلوب التعلم التعاوين والتعلم 
 النشط

 واجبات فردية 
 واجبات مجاعية 

يف  SPSS, SAS, MPlusيستخدم الربامج اإلحصائية  2-4 مشاريع حبثية عملية
 التحليل العاملي
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
حماكاة النماذج االلكرتونية 

 والفديوهات
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1    
5-2    

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 EFA/CFA/CFA-invariance/   30%تكليفات فردية  1
 FA/PCA/FIV  20%تكليفات مجاعية وعمل مشروع مشرتك  2
 FA  10%عرض ختامي ملشروع فصلي  3
 %10  اختبارات منتصف الفصل 4
 %30  االختبار النهائي 5
6 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ص
ع أن يتواجد ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس.

 هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واإللكرتوين.تكوين جمموعة للتواصل بني عضو 

 توجد وحدة خمصصة لإلحصاء والبحوث تقدم االستشارات اخلاصة ابملقرر 

 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية
 مصادر التعّلم .زز

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
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Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: Guilford 
Press. http://people.bu.edu/tabrown/cfabook.html 

Kline, R., B. (2010).  Principles and practice of structural equation modeling (3nd ed.).  New 
York: Guilford Press. http://www.guilford.com/companion-site/Principles-and-Practice-
ofStructural-Equation-Modeling-Third-Edition 

Hoyle, R.H.  (Ed.), (2012).  Handbook of Structural Equation Modeling.  New York:  
Guilford Press. http://www.handbookofsem.com/files.html 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 NCME National Council of measurement & evaluation 
 APA American psychological Association  
 Educational measurement Journal   

 اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع 3

 جمموعة من اجملالت العلمية املهتمه ابلبحوث الرتبوية والنفسية.

http://www.aera.net/Publications/Journals 

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

SAS  

http://www.sas.com/en_us/home.html 

MPlus 

https://www.statmodel.com/index.shtml 

SPSS Package 

http://www.ibm.com/us-en/?lnk=m 

 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
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http://www.aera.net/Publications/Journals
http://www.sas.com/en_us/home.html
https://www.statmodel.com/index.shtml
http://www.ibm.com/us-en/?lnk=m


 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

195 
 

 
 املرافق املطلوبة .سس

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

 مقعد، جهاز عرض ، سبورة ذكية، جهاز كمبيوتر لكل طالب 20
 العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات  .20

 قاعة دراسية ، معمل حاسب ايل

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .21
 SAS, SPSS, MPlusبرامج إحصائية 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .22
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ل
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .م

 * تقدمي استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بينها تقييم طرق التدريس املتبعة

 القوة والضعف يف طرق التدريس املتبعة.* مطالبة الطالب بكتابة تقرير يتضمن مجيع جوانب 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ن
 مسينار مفتوح العضاء هيئة التدريس واملشاركة يف تقييم الواجبات الفصلية للطالب من قبل الزمالء أعضاء هيئة التدريس

 قرر * حتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية حتليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر اسرتاتيجيات التدريس املتبعة يف تدريس موضوعات امل

 * احلوار والنقاش بني أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم املقرر حول أفضل اسرتاتيجيات التدريس.

 إجراءات تطوير التدريس: .ه
 على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق التدريس احملببة هلم سيتم تطوير التدريسبناء 

 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة .و
 بارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:دوريٍة لتصحيح االخت

الئه وجمموعة من أعضاء هيئة التدريس يف التخصص املنوط ميتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني التقييم الذايت وتقييم ز 
 به تدريس املقرر.

 فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى .ي
 مراجعة تقييم املقرر من قبل عضو هيئة التدريس واالقران وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة التطوير واجلودة النوعية  -
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 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطويره -

 والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر.متابعة البحوث والكتب  -

 متابعة أداء الطالب يف االختبار الشامل ملرحلة الدكتوراة يف احملور اخلاص ابلتخصص. -

 متابعة أعداد البحوث يستخدم فيها الطالب املعلومات الواردة يف املقرر. - 
 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 توصيف مقرر التحليل العاملي

 إعداد / د. ذايب عايض املالكي           أ.د. ربيع سعيد طه              د/ ايسر عبدهللا حفين
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر:البحوث النوعية واملختلطة  

 2-0206712احصاء    رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-2-10اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم:-لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض
 النوعية واملختلطةالبحوث . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .43
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .44
 الدكتوراه يف القياس والتقومي / واإلحصاء والبحوث. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .45

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوى الثالث: توى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. السنة أو املس4 .46
 البحوث الكمية. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .47
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .48
 ال يوجد. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .49

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .حح
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .طط

    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .يي
    

 - النسبة: - ابملراسلة .كك
    

 - النسبة: - أخرى تذكر .لل
 

 تعليقات:

 األهداف .ط
 هدف املقرر الرئيس؟ما  -1

 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة ابلبحوث النوعية واملختلطة
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املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. الرتكيز على اجلوانب التطبيقية للبحوث النوعية واملختلطة -
 حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. بشأن ختلفةمتابعة مصادر املعلومات امل -
 استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابلبحوث النوعية واملختلطة. -
 الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب. املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية -

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

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

 وصف عام للمقرر:
م يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب ابلبحوث النوعية واملختلطة، وتدريبه على كيفية استخدامها وتطبيقها، وحتديد املنهج البحثي املالئ -

 ومناقشة نتائجها وتفسريها، وكتابة التقرير النهائي للبحث. ت،جلمع وحتليل البياان

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .36
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 أوجه االتفاق واالختالف بني البحوث الكمية والنوعية واملختلطة
 2 1 معايري تقوميها(–فرضياهتا  –حتدايهتا–تساؤالهتا  –حمدداهتا –البحوث النوعية) خصائصها

 2 1 خطوات إحراء البحوث النوعية .
اجملموعات –حتليل الواثئق–املالحظة املتعمقة –طرق مجع البياانت يف البحوث النوعية)املقابلة املتفاعلة 

 السجالت القصصية(.–البؤرية
2 4 

 -البحث اإلجرائي–لقصصي البحث السردي أو ا–تصاميم ومناهج البحوث النوعية )دراسة احلالة 
 النظرية املتجذرة( –النظرية التأسيسية أو الكامنة–البحث الفينومينولوجي أو الظواهري

3 6 

 -حتديد الفئات واملوضوعات والنماذج -)تنظيم البياانت النوعية اسرتاتيجيات حتليل بياانت البحوث
 كتابة تقرير البحث(  –مشروعات بديلة للبياانتالبحث عن –اختبار الفرضيات الظاهرة يف مقابل البياانت 

1 2 

استكشاف  -التنظيم واأللفة -وتفسريها ) مجع وإعداد البياانت مراحل حتليل بياانت البحوث النوعية
 تقرير البحث وتقوميه( -متثيل وتفسري النتائج -الرتميز والتقليص -قاعدة البياانت 

1 2 

 2 1 معايري تقوميها(–حتدايهتا –تساؤالهتا  –ا حمدداهت –البحوث املختلطة ) خصائصها
 2 1 املختلطة . املناهج حبوث إجراءات
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 2 1 م االستكشايف (التصمي –التصميم التفسريي  –تصميمات البحوث املختلطة ) التصميم التوفيقي 
 –املختلط املتزامن التحليل  -حتليل البياانت يف البحوث املختلطة وتفسريها )التحليل املختلط املتماثل

 التحليل املختلط املتتابع(
1 2 

 2 1 الصدق والثبات يف البحوث النوعية واملختلطة
 2 1 للبحوث النوعية واملختلطة كتابة التقرير النهائي

 

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

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

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

 

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

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:ال يوجد -عدد ساعات الدراسة  .38

 

 اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت  .39
 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.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 أن يكون قادراً على أن : الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1

 .واملختلطة يتعرف الفروق بني البحوث النوعية والكمية 1-1
احملاضرة ابستخدام العروض  -

 التقدمية.
احلوار واملناقشة املوجهة  -

 اهلادف.

القصرية االختبارات  -
 االختبارات النصفية -
 االختبارات النهائية -

 . للبحوث النوعية واملختلطةاألطر العلمية يتعرف  1-2
 واملختلطة. يتعرف خطوات إحراء البحوث النوعية 1-3
 واملختلطةة يتعرف تصاميم ومناهج البحوث النوعي 1-4
 يكتب التقرير النهائي للبحوث النوعية واملختلطة 1-5
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
ا ابستخدام املنهج يتعرف املشكالت الرتبوية اليت ميكن تناوهلا ودراسته 1-6

 .النوعي واملختلط
األنشطة التطبيقية ومهام -

 األداء.
 

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

األسباب اليت أدت إىل حدوث الظاهرة، واألسباب اليت أدت يتعرف  7-1 األنشطة ومهام األداء.
 .إىل الوصول إىل النتائج

 املهارات املعرفية 2
 حيلل البياانت يف البحوث النوعية واملختلطة وتفسريها 2-1

 العصف الذهين  -
 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة  -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 

على تصميم مهام األداء وفقا 
 لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

 يتعمق يف دراسة الظاهرة ودراستها وحتليلها ومعرفة تفاصيلها. 2-2

حيدد الكفاايت واملهارات األساسية لالختيار الصحيا للمنهج  2-3
 البحثي األكثر مالئمة.

املشكلة يؤدي أدوار الباحث يف البحوث النوعية من حيث اختيار  
 املناسبة للدراسة ووصف الظاهرة وصفا دقيقًا.

يستخدم البحثني معا فيدجمهما، فيكون قسم من الدراسة يتم  2-4
 ابستخدام املنهج الكمي، والقسم اآلخر ابستخدام املنهج النوعي.

يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته  2-5
 ومشاريعه. 

2-6 
يعمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فعال، حلل مشكالت معقدة 

 توفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجية متكاملة حللها.
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 حيدد أهدافه وقدراته الستثمارها إجيابيًا. 3-1

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة  -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 

على تصميم مهام األداء وفقا 
 لسياق احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية

يتعامل بثبات وحساسية مع القضااي األخالقية املعقدة ويصدر أحكامًا  3-2
 عادلة وصحيحة.

 احملدديلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت  3-3
يتفاعل بشكل هادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى،  3-4

 بكفاءة ومتيز. وميارس دور القيادة إذا أسندت إليه
يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء قاعدة أداء  3-5

 وصفية يتم تصميمها لتقومي مهام األداء.
وتقدمي تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع يبادر ويشارك يف النقاش،  3-6

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  3-7

 احملدد. معه، وينجزه يف الوقت
، يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب 3-8

 .بطريقة ذكيةويوصل استنتاجاته 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
حتمل املسؤولية، والعمل 

 ضمن فريق(
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

حيدد املهمات والعمليات اليت تتطلبها صياغة املشكالت وكيفية  4-1
املختلط( لفحص هذه  –تصميم اسرتاتيجيات البحث )النوعي 

 املشكالت وطرق مجع البياانت وحتليلها ومن مث تقييم النتائج.

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 
على تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسريها.

التقومي الذايت، وتقومي  -
وتقوم األستاذ األقران 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
كل من ) األنشطة 

–ومهام األداء
–مهارات االتصال 
مهارات تقنية 

املعلومات واملهارات 
 العددية (

يستخدم السجالت القصصية كمصدر من مصادر املعلومات يف  4-2
 البحوث النوعية

احلاسوبية لكل منهج حبثي من حيلل بياانت ابستخدام الربجميات  4-3
 املناهج البحثية اليت مت دراستها

والنتائج املتحصل عليها  عمق الظاهرة يكتب تقريرا وافيًا عن 4-4
 كمخرجات للبحوث النوعية واملختلطة

ينجز مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته الستخدام منهج حبثي  4-5
ويكتب تقريراً وافياً عن  فعليًا،مالئم ملعاجلة بياانت يتم تطبيقها 

املشروع، ويعرضه يف احملاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ 
 املادة وأقرانه.

يقوم جبمع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد واستقراء  4-6
 النتائج واالستنتاجات.

يف البحث العلمي،  يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية 4-7
 وحبث القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

يعرض مناذج من التصميمات املختلفة للبحوث النوعية والبحوث 
املختلطة وحتليلها للوقف على أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم تصاميمها 

 يف ضوء األهداف اليت ترمي لتحقيقها.
 

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، والتعلم النشط، 
املعتمدة على تصميم مهام 

 األداء.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

الدقة يف تصميم وتناول 
عناصر املنهجية اليت 

اختريت لتناول 
 املشكلة. 

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40
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مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
 %5 15 ومناقشة النتائج وتفسريها تقدمي تقرير علمي إلجراءات حبث نوعي وآخر خمتلط 3
 %20 12،  4 قصرية أثناء الفصل الدراسياختبارات  4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ض
ع أن يتواجد ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 عل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم.وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفا -
 تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي وقت حيتاجونه..-

 مصادر التعّلم .شش
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2006أبو عالم، رجاء حممود ) -
 . القاهرة: عامل الكتب.تصميم البحوث الكيفية: ومعاجلة بيناهتا إلكرتونياً (. 2006زيتون، كمال عبداحلميد ) -
.عمان: دار الرتبية وعلم النفس البحث النوعي يف(. 2014) أبو شعرية، خالد حممد يوسف عبد القادر، ، أبو شندي ، اثئر أمحد، غباري -

 االعصار العلمي للنشر والتوزيع.
 عمان: دار اليازوري العلمية.  البحث العلمي: الكمي والنوعي،(. 2010قنديلجي، عامر،السامرائي، إميان ) -
) ترمجة: عالم ، التصميمالبحث النوعي يف علم النفس :  منظور موسع يف املنهجية و (. 2007كامك، بول ، رودس، جيان، ايرديل، لوسي ) -

 صالح الدين حممود (. القاهرة : دار الفكر العريب.
 

-Gurnsey, R.(2018).Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using 
Estimation. London: SAGE Publications. 

- Yin, R. K. (2011).Qualitative Researchfrom Start to Finish. New York: The Guilford Press. 
-Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 
Quantitative and Qualitative Research(4th ed.). Boston, MA: Pearson. 
-Muijs, D. (2004). Doing Quantitative Research in Education with SPSS. London: SAGE 
Publications Ltd. 

https://www.abjjad.com/author/2807169040/%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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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- Hesse-Biber, S. N. (2012). Mixed methods research: merging theory with practice. New York: 
The Guilford Press. 
 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

American Psychological Association (APA)-- 

-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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- 

1347666&p=508120https://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 )    

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

 املقرر، والربامج اإلحصائية على حسب االحتياج :جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات  -

-SPSS 

software-statistics-analytics/spsshttps://www.ibm.com/ 

 توجد برامج حاسوبية ميكن أن تساعد يف حتليل البياانت النوعية مثل: -

 Transanaبرانمج للبياانت املسجلة صوت وفيديو  -

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
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https://www.transana.com/ 

 Nvivoللبياانت املكتوبة برانمج  -

https://www.qsrinternational.com/nvivo/home 

 يدعم اللغة العربية MAXQADبرانمج  -

https://www.maxqda.com/ 

 
 

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

 املرافق املطلوبة .صص
املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملختربات، وعدد  بني  متطلبات املقرر الدراسي من

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالب20 -

 واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: املباين )قاعات احملاضرات، .23
 طالب 20طالب، معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .24
 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .25
 معمل علم النفس الرقمي -

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

 املقرر.استمارة تقومي  -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 التغذية الراجعة والسريعة ابجتاهني. -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .تت
 م التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب .ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقيي– .ثث
 .تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً  - .جج
 إجراءات تطوير التدريس: .حح

https://www.transana.com/
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
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التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات  تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة - .خخ
 بني النظراء )األقران( يف التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

 .الندوات واملؤمترات العلميةإجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  املشاركة يف  - .دد
 حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. - .ذذ
إحداث تعديالت يف استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع  - .رر

 حمتوي املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.
 إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة .زز

 مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات
 مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج جمتمعات التعلم ابلقسم.- .سس
 تدقيق تصحيا عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي التخصص. - .شش
 جبامعات أخرى. من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس املقررالتبادل بصورة دوريٍة لتصحيا عينة  - .صص
 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ضض
وإجراء التعديالت الالزمة تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر  - .طط

 للتطوير والتحديث ووضع خطط التحسني املستقبلية.
ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة  مراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء )األقران( يف تدريس املقرر - .ظظ

 الداخلية لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقًا للمعطيات احلديثة، مع املراجعة  مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتهاحتديث  - .عع

 الدورية لنتائج تقرير املقرر والربانمج.
تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها، مع حتليل الوضع الراهن  -

SWOT Analysis نقاط القوة/ نقاط الضعف ، الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، استنادًا ملعايريNAQAAE ألسس
 .وطينلالعتماد ال التخطيط االسرتاتيجي

 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
 

 توصيف مقرر : البحوث النوعية واملختلطة                              إعداد : د. ايسر عبدهللا حفين حسن 
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 تقومي الربامج واملؤسسات  اسم املقرر:  

 3-0206733رمز املقرر:    تقومي     
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-2-18اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 . اسم املقرر الدراسي ورمزه: تقومي املؤسسات والربامج الرتبوية1 .50
 . عدد الساعات املعتمدة: ثالث ساعات2 .51
 القياس والتقومي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  الدكتوراه يف 3 .52
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الثالث 4 .53
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت  مبادئ التقومي الرتبوي5 .54
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .55
 لرئيس للمؤسسة التعليمية: الطالب يف مقر اجلامعة يف العابدية، والطالبات يف مقر اجلامعة يف الزاهر.. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر ا7 .56

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .مم

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .نن
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .عع
    

  النسبة:  أخرى تذكر .فف
 

 تعليقات:

 
 األهداف .ع
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ده ابملهارات والفنيات املرتبطة بكيفية تقومي تعريف الطلبة ابملفاهيم  واألسس النظرية للتقومي املؤسسي والرباجمي ،  وتزوي  ما هدف املقرر الرئيس؟  -1

 ثة .العايل والعام  ، وكيفية تقومي الربامج الرتبوية وفقا السرتاتيجيات ومناذج التقومي احلديمؤسسات التعليم 

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

 طالب.املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس وال 
 .حضور الندوات واملؤمترات وورش العمل اخلاصة ابلتقومي واالعتماد األكادميي 
 . احلصول على التغذية الراجعة من قبل الطالب خبصوص املقرر أثناء تدريسه 
 ور احلادث يف هذا اجملال.متابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف موضوعات املقرر ملواكبة التط 
 هارات تشجيع طالب مرحلة الدكتوراه يف القياس والتقومي، إلجراء دراسات تقوميية ملعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثره يف تطوير معارف وم

 طالب الدراسات العليا واقرتاح إجراءات للتطوير.

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

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ر
ومي يتناول املقرر خلفية نظرية وفلسفية عن التقومي يف املؤسسات والربامج الرتبوية واملفاهيم املتخصصة املرتبطة هبما، ومراحل تطور التق   للمقرر:وصف عام 

ض أهم وسائل ومناذج التقومي املؤسسي والرباجمي وواقعه يف الدول العربية ، وعالقته ابلتخطيط واختاذ القرارات ونظم اجلودة واالعتماد األكادميي. كما يعر 

ت التقومي املؤسسي التقليدية واحلديثة ونقدها ، وأهم التصميمات املستخدمة يف الدراسات التقوميية ، وكيفية التخطيط له وإجراؤه، مع الرتكيز على تطبيقا

 والرباجمي يف اجملاالت الرتبوية واملدارس وااتحة الفرصة للطالب للتدريب يف هذا اجملال.
 

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

 مراجعة على مفاهيم ومبادئ التقومي الرتبوي: 

 . )ماهية التقومي الرتبوي )تعريفاته واملفاهيم األخرى املرتبطة به، أهدافه ،  أغراضه ومعايريه 
    .أنواع التقومي وتصنيفاته 
   .أساليب وأدوات التقومي 
 .الضوابط األخالقية للتقومي الرتبوي 
  .دور التقومي يف حتسني جودة خمرجات املؤسسات الرتبوية 

 
2 

 
 

6 
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 .مستوايت التقومي الرتبوي 

 خلفية نظرية عن تقومي املؤسسات والربامج: 
  .مفهوم التقومي املؤسسي والتقومي الرباجمي والعالقة بينهما 
  مفاهيم متخصصة يف التقومي املؤسسي/الرباجمي )الربانمج الرتبوي ، املعايري،  املؤشرات ، الشواهد

 ، .....(أو الدالئل ، االعتماد الرتبوي،  املراقبة 
 .نبذة اترخيية عن التقومي املؤسسي/الرباجمي 
 .أهداف التقومي املؤسسي/الرباجمي ودواعي استخدامه 
  وتقييم كفاايته، وأدوار املقوم القائم به وبرامج إعداده  سسي/الرباجميأمهية دراسة التقومي املؤ. 
 .واقع التقومي املؤسسي/الرباجمي يف الدول العربية ، مع ذكر أمثلة 
 والتقومي الذايت هلا، تقومي األداء الشامل للمؤسسات الرتبوية من منظور جديد. 
  وصنع القرارات وإدارة اجلودة الشاملة الرباجمي ابلتخطيط والسياسات/عالقة التقومي املؤسسي. 

2 6 

 املعايري ومؤشرا ت تقومي األداء للمؤسسات والربامج:  

  .مفهوم املعايري واملؤشرات ، ومؤشرات األداء املؤسسي/الرباجمي 
   .خصائص مؤشرات األداء املؤسسي/الرباجمي 
  األداء املؤسسي/الرباجمي مع األمثلة )التصنيف يف ضوء مدخل أنواع وتصنيفات مؤشرات تقومي

حتليل النظم، التصنيف بداللة كفاءة املؤسسة ، التصنيف يف ضوء حجم ونوعية النظام التعليمي( 
   والشروط اليت ينبغي أن تتوفر فيها.، 

 نشر مؤشرات أمهية مؤشرات تقومي األداء املؤسسي واستخداماهتا ، وأهم املشكالت اليت تتعلق ب
 األداء املؤسسي

2 6 

 اسرتاتيجيات ومناذج تقومي املؤسسات والربامج: 

  االسرتاتيجيات والنماذج التقليدية  )حتقيق األهداف ، األحكام ، تيسري القرارات  ، والتقومي
 الكيفي( مراجعة ملا سبق دراسته.

  ومن أمهها:االسرتاتيجيات والنماذج احلديثة يف التقومي املؤسسي /الرباجمي 
تطبيقات إدارة اجلودة وتشمل االعتماد األكادميي واملواصفات املعيارية أيزو ومنوذج ستة  -

 Six Sigmaسيجما 
، النموذج األوريب  Baldrigeمناذج إدارة التميز ويشمل النموذج األمريكي ابلدريج  -

 EFOMإلدارة التميز 

3 9 
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 املتوازنمنوذج قياس األداء املتوازن ويشمل بطاقة األداء  -

 تصميم دراسات التقومي املؤسسي/الرباجمي:-
 .أغراض تصميم الدراسات التقوميية 
   : أهم تصميمات التقومي املؤسسي/الرباجمي 

 التصميمات التجريبية وشبه التجريبية. -
 التصميمات املسحية .   -
 التصميمات الطبيعية. -

2 6 

 :الرباجمي/تطبيقات يف التقومي املؤسسي
  الرباجمي/إجراء التقومي املؤسسيمراحل: 

 .مرحلة التقومي الذايت  -1
 مرحلة التقومي اخلارجي -2
 مرحلة اختاذ القرار النهائي -3

  .خطوات إجراء الدراسة التقوميية للمؤسسة أو الربانمج وفقا ألحد مناذج التقومي املعاصرة 

4 12 

 

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

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .42
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 45 - 12 - - 33 ساعات التدريس الفعلية
 3 - 1 - - 2 الساعات املعتمدة

 

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

 

 ثالث ساعات أسبوعيا.    يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت  -عدد ساعات الدراسة  .43
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .44
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 اسبة.اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املن: قم مبلء أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
م بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلاثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر مقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم لل م
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
 املعرفة 1

1-1 
 

يعرف املفاهيم واملبادئ األساسية يف التقومي الرتبوي بعامة وكذلك أحد أمناط 
مع حتديد أهداف التقومي هذا التقومي وهو التقومي املؤسسي والرباجمي خباصة 

 املؤسسي والرباجمي، وأمهيته ، وطبيعته عرب كل مرحلة من  مراحل تطوره.

احملاضرة واإللقاء ابستخدام  -
 جهاز عارض البياانت.

احلوار واملناقشة املوجهة  -
 اهلادفة.

 العصف الذهين. -
 األنشطة التطبيقية.-

االختبارات النصفية  -
 واخلتامية.

 املنزلية.الواجبات  -
 ملف االجناز للطالب. -

-  

يصف واقع التقومي املؤسسي والرباجمي يف الدول العربية واملشكالت اليت تواجه  1-2
 مثل هذا النوع من التقومي.

يستعرض حماوالت تطبيق مناذج التقومي يف الدول العاملية والعربية للتعرف على  1-3
عيوب ومزااي  كل منها وإمكانية االستفادة منها تقومي املؤسسات والربامج 

 الرتبوية 

مييز بني املعايري واملؤشرات التقوميية موضحا أهم وأبرز تصنيفات مؤشرات  1-4
يف جمال التعليم، وأمهية هذه املؤشرات يف حتسني األداء املؤسسي أو الرباجمي 

 أداء املؤسسة الرتبوية.
1-5 

 
يشرح أهم االسرتاتيجيات والنماذج التقليدية واحلديثة اليت ميكن االعتماد 

 عليها يف تصميم خطة التقومي املؤسسي /الرباجمي .
 التقوميية.يوضح أهم التصميمات املستجدة يف إجراء الدراسات  1-6

 املهارات املعرفية 2
حيلل مناذج التقومي املؤسالالالالالالالالالالالالالسالالالالالالالالالالالالالي/الرباجمي التقليدية واحلديثة ملعرفة إمكانيات  2-1

وحدود  اسالالالالالتخدام كل منوذج من هذه النماذج وفقا لطبيعة وهدف الدراسالالالالالة 
 التقوميية.

ورش العمالالل وحلقالالات النقالالاش  -
 العلمي.

 التعلم التعاوين. -
  .التعلم النشط  -
 حل املشكالت.-

حقيبة إجناز الطالب  -
جتمع مجيع األنشطة 
 . الواجبات اليت قام هبا

االختبار النصفي  -
 والنهائي.

 تقييم املشاركات الصفية. -

ينتقد الطالب التقومي التقليدي للمؤسالالالسالالالات والربامج الرتبوية يف ضالالالوء معرفته  2-2
اليت يوفرهالالا التقومي املعالالاصالالالالالالالالالالالالالر. ابالجتالالاهالالات القالالدميالالة واحلالالديثالالة ،واملالالامالاله ابملزااي 

 وممارسته خلطوات إجراؤه.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر لمؤهالتلمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين خمرجات التعلم لل م
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 

ج واملؤسالسالات الرتبوية ينتقد التصالاميم التجريبية وشالبه التجريبية يف تقومي الربام 2-3
 مقارنة ابلتصميمات املسحية والطبيعية.

 يفرق بني املعايري واملؤشرات والدالئل عند إجراء التقومي املؤسسي /الربامج. 2-4
يصالمم مشالروع يتضالمن خطة مقرتحة لتقومي أحد مؤسالسالات التعليم العايل أو  2-5

 العام وفقا  ألحد النماذج احلديثة يف التقومي املؤسسي والرباجمي.
   .يقو م برانجماً تربوايً يف جمال التخصص يف ضوء معايري تقومي الربامج الرتبوية 2-6

 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
يسالالالالالالالالالالالالالهالل علياله التفالاعالل اهلالادف مع أقراناله يف جمموعتاله واجملموعالات األخرى،  3-1

 .وميارس دور القيادة املؤثر إذا أسندت إليه

 املناقشات الصفية. -
 التعاوين. -
 التعلم النشط.  -
 حلقات عمل مصغرة -

تقييم املشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاركالالالالالالة يف  -
 املناقشات الصفية.

تالالقالاليالاليالالم حالالقالاليالالبالالالالالالة إجنالالالالالالاز  -
اليت جتمع مجيع الطالالالالالالالالالالالالالب 

األنشالالالطة والنتاجات الفردية 
 واجلماعية. .

 قوائم املالحظة -
 

 يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل أقرانه يف جمموعة العمل 3-2
يتعامل بثبات وحسالالالالالالاسالالالالالالية مع القضالالالالالالااي األخالقية املعقدة ويصالالالالالالدر أحكاما  3-3

 عادلة وصحيحة.
 أقرانه يف جمموعة العمليوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل  3-4
 يعمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فاعل، حلل املشكالت اليت تقدم هلم. 3-5
أيخذ زمام املبادرة يف تعديل املعايري احلالية اخلاصالالالة ابلتعلم والتقومي إذا احتيج  3-6

 لذلك.
اجملموعات يشالالالالارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشالالالالطة ومشالالالالاريع  3-7

 األخرى بصورة هادفة وأبسلوب مناسب.
يتحمل املسالالالالالالؤولية يف أداء العمل املكلف به ضالالالالالالمن الفريق الذي يعمل معه،  3-8

 وينجزه يف وقته احملدد.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
البحث عن املستجدات يف يستخدم التقنية وقواعد املعلومات االلكرتونية يف  4-1

 جمال التقومي املؤسسي والرباجمي.

 التعلم التعاوين.-
 التعلم النشط.-
 أسلوب حل املشكالت.-
 املناقشات الصفية.-

 
تقييم مجيع األنشالالالالالالالالالالالالالطالالالالالالة  -

والالالالنالالالتالالالالالالاجالالالالالالات الالالالفالالالرديالالالالالالة 
 واجلماعية. مبلف األداء.

 تقييم مشاركته الصفية. -
 

 والتواصالالالل املعلومات لتبادل وكوسالالاليلة ودقة بسالالالرعة اإلنرتنت شالالالبكة يسالالالتخدم 4-2
 .اآلخرين مع

يصالالمم خطة مقرتحة لتقومي مؤسالالسالالة  من مؤسالالسالالات التعليم العايل أو العام ،  4-3
ويكتب تقريرا وافيا عن املشروع، ويعرضها يف الصف، ويتلقى التغذية الراجعة 

 من أستاذه وأقرانه، ويدافع عن وجهة نظره حبجج منطقية مقبولة.
ينجز ابلتعاون مع جمموعته مشروعا حبثيا يتضمن دراسة تقوميية ألحد الربامج  4-4

وفقا ألحد النماذج احلديثة يف تقومي الربامج مقدما تقريرا مفصال عن  الرتبوية 
 الدراسة .
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر لمؤهالتلمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين خمرجات التعلم لل م
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 

يستخدم برامج التحليل اإلحصائي ملعاجلة وتفسري البياانت اليت حصل عليها  4-5
 التقوميية.من تطبيق مقاييس الدراسة 

  
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

ينجز ابلتعاون مع جمموعته مشروعا حبثيا يتضمن دراسة تقوميية ألحد الربامج  5-1
وفقا ألحد النماذج احلديثة يف تقومي الربامج مقدما تقريرا مفصال عن  الرتبوية 

 التعلم التعاوين.- الدراسة .
 تقييم تقارير املشروعات- التعلم النشط. -

  SPSSيستخدم برانمج التحليل اإلحصائي  5-2
 

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

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 مجيع األسابيع تقييم املشاركات الصفية 1
 %15 8 اختبار نصفي  2
 %30 16 اختبار هنائي 3
 %45 مجيع األسابيع حقيبة االجناز جلميع األنشطة والنتاجات الفردية واجلماعية  . 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ط
ع أن يتواجد ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 مع طلباهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم. وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل -
ي وقت تكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطالب يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات وتقدمي اإلرشاد األكادميي للطالب يف أ -

 حيتاجونه.
 قدمي االرشاد األكادميي.تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين لعضو هيئة التدريس للتواصل وت -

 مصادر التعّلم .ضض
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ( . اسرتاتيجيات التقومي الرتبوي احلديث وأدواته. دار غيداء ، عمان.2008دعمس ، مصطفي منر ) -
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 رس. دار الفكر العريب، القاهرة.املدا(. التقومي الرتبوي املؤسسي: أسسه ومنهجياته وتطبيقاته يف تقومي 2009عالم ، صالح الدين حممود ) -
- Joseph S. W.,  Hatry, H. P. (2004). Handbook of Practical Program Evaluation . 

JOSSEY-BASS, Wiley Imprint. 
- Chen, H.T.( 2015). Practical Program Evaluation: Theory-Driven Evaluation and the 

Integrated Evaluation Perspective. SAGE publication, Inc. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

(. دور املؤشرات التعليمية يف تقومي أداء املؤسسات التعليمية. املؤمتر العريب الدويل السادس لضمان جودة 2016إبراهيم ، هناء شحات السيد ) -
 التعليم العايل.

(. تصور مقرتح للتقومي املؤسسي ابملعاهد األزهرية مبصر يف ضوء االجتاهات احلديثة. جملة جامعة القدس املفتوحة 2015)رمضان ، عصام جابر  -
 (.1لألحباث والدراسات ، العدد اخلامس والثالثون )

النظرية. اجمللة الدولية للدراسات  قراءة تشخيصية يف األدبيات -(. تقومي الربامج يف ضوء املعايري والنماذج2018ساحيي، سليمة ومدور مليكة ) -
 الرتبوية والنفسية. العدد األول.

(. مناذج وجتارب يف تقومي الربامج واملقررات الرتبوية يف اجلامعات العاملية. سجل األحباث احملكمة لندوة التقومي يف 2017القميزي ، محد عبد هللا )  -
 ة ، جامعة اجلوف.التعليم اجلامعي "املرتكزات والتطلعات". كلية الرتبي

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
https://www.moe.gov.sa/ar/about/Institutions/Pages/academic-accreditation.aspx 

 https://europa.eu/capacity4dev/file/28467/download?token=HOZxWToO 
https://www.iep-qaa.org/component/.../attachments.html?task...id... 
https://en.unisi.it/university/.../institutional-evaluation-programme 
https://www.city.ac.uk/about/.../8-programme-evaluation-and-review 

 ال يوجد  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدمج. 4

 

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

 
 املرافق املطلوبة .طط

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

https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Joseph%20S.%20Wholey
https://www.amazon.com/s/ref=rdr_ext_aut?_encoding=UTF8&index=books&field-author=Harry%20P.%20Hatry
https://www.amazon.com/dp/0787967130/ref=rdr_ext_tmb
https://www.amazon.com/dp/0787967130/ref=rdr_ext_tmb
https://www.moe.gov.sa/ar/about/Institutions/Pages/academic-accreditation.aspx
https://www.moe.gov.sa/ar/about/Institutions/Pages/academic-accreditation.aspx
https://www.moe.gov.sa/ar/about/Institutions/Pages/academic-accreditation.aspx
https://europa.eu/capacity4dev/file/28467/download?token=HOZxWToO
https://www.iep-qaa.org/component/.../attachments.html?task...id
https://en.unisi.it/university/.../institutional-evaluation-programme
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 طالبا. 20قاعة حماضرات تتسع ل      املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .26
 

 Data Showجهاز عارض البياانت    مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .27
 

 ال يوجد   مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .28
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .غغ

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .فف
 أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس واملتمثلة يف:استخدام 

 التعليمية. العملية تقومي استبانة -   ..استمارة تقومي املقرر -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .قق

 ألعضاء هيئة التدريس حلضور عروض الواجبات الفردية اجلماعية . مسنارات مفتوحة -
 القسم. يقدمها أن ميكن املقرر حول الطالب آراء جلمع استطالعية استبانة -
  الربانمج. تقرير -         إجنازه. مدى عن األستاذ يقدمه الذي املقرر تقرير -

 إجراءات تطوير التدريس: .كك
 االستشارة يف التدريس من قبل النظراء يف التدريس. -        تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس. -

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

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، وكذلك مراجعة معايري حقائب اإلجناز .

 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
لقسم ين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس وهو برانمج يهتم بتكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابتكو 

 لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية.
 

 

 توصيف مقرر تقومي الربامج واملؤسسات                  إعداد د/ مىن ربيع الطنطاوي

  

 د/ حممد حممود عبدالوهاب منسق الربانمج:اسم 

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 
 

 منوذج
 توصيف املقرر الدراسي

 
 
 اسم املقرر:    منذجة العالقات بني املتغريات   
 3-0206734قياس    رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: ه 1440 / 2 / 16  اتريخ التوصيف:

 علم النفس /.الرتبية     القسم: /لكليةا
 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .غ
 منذجة العالقات بني املتغريات. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .57
 ساعات 3 . عدد الساعات املعتمدة: 2 .58
 برانمج الدكتوراة يف ختصص القياس والتقومي . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .59

 بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا 

 الثالث . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .60
 التحليل العاملي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .61
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .62
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .63

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

 % 100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .صص

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .قق
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .شش
    

  النسبة:  أخرى .تت
 

 تعليقات:
 

 األهداف .ف
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بينها ومىت يتم استخدام كل منها،  يهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبعامالت االرتباط املختلفة والفروق    ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1
منوذج املعادلة البنائية واستخدامات كل و اخلطي واملتعدد يف دراسات التنبؤ، وكذلك حتليل املسار وكذلك استخدام حتليل االحندار اخلطي وغري 

ائي من هذه األساليب وتفسري بيوترية يف إجراء كل أسلوب إحصكمات استخدام الربامج اإلحصائية المنهما، وكذلك إكساب الطالب مهار 
 معىن النتائج اليت يتم احلصول عليها.

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

 ,SPSS , AMOSوتطبيق االساليب اإلحصائية املختلفة مثل برامج  استخدام الربامج الكمبيوترية اإلحصائية يف املعاجلة اإلحصائية
MINITAB وتوفري جمموعة من املصادر العلمية يف جمال اإلحصاء املتقدم يف املكتبة الرقمية ابجلامعة ، ومتابعة البحوث املنشورة يف ،

 موضوعات املقرر يف أحدث اجمللدات واألعداد للدورايت العاملية يف التخصص.
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. ف املقرر الدراسي وص .د
يتضمن هذا املقرر معامالت االرتباط بني متغريين امسيني، ومعامالت االرتباط بني متغريين رتبيني، ومعامالت االرتباط    وصف عام للمقرر:
ا امسي واآلخر فرتي، أو أحدمها امسي واآلخر رتيب ، أو أحدمها رتيب واآلخر فرتي، ومعامل االرتباط املتعدد، وكذلك حتليل بني متغريين أحدمه

يل املسار، اإلحندار أبنواعه املختلفة اخلطي وغري اخلطي، وحتليل االحندار املتعدد يف حالة املتغريات الكمية ويف حالة املتغريات النوعية، وحتل
  املعادلة البنائية. ومنوذج

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .46

 قائمة املوضوعات
عدد 

األسايب
 ع

ساعات 
 التدريس 

 مفهوم معامل االرتباط، ومستوايت املختلفة، والفرق بني العالقة والعلية. -

 مقاييس العالقة بني متغريين -

 * إذا كان كال املتغريين يف املستوى االمسي.

 املتغريين يف املستوى الرتيب.* إذا كان كال 

 * إذا كان كال املتغريين يف املستوى الفرتي )يف حالة العالقة اخلطية أو املنحنية(.

 * إذا كان أحد املتغريين يف املستوى اإلمسي واآلخر رتيب.

4 12 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

220 
 

 * إذا كان أحد املتغريين يف املستوى اإلمسي واآلخر فرتي.

 الرتيب واآلخر فرتي* * إذا كان أحد املتغريين يف املستوى 

 طرق الضبط اإلحصائي:

 معامل االرتباط شبه اجلزئي. –معامل االرتباط اجلزئي 

2 6 

 وأمهيته وأنواعه وشروطهمفهوم االحندار، 

 االحندار اخلطي واالحندار غري اخلطي

 االحندار البسيط واالحندار املتعدد

 ويف حالة املتغريات النوعية. حتليل االحندار املتعدد يف حالة املتغريات الكمية

 طرق إضافة املتغريات يف حتليل التباين املتعدد ابستخدام احلاسب

 طريقة توفيق املتغريات –طريقة اإلضافة واحلذف التدرجيي  –طريقة احلذف على التوايل  –طريقة اإلضافة على التوايل 

 تقلص معامل االرتباط املتعدد

 االحندارالتمثيل اهلندسي لتحليل 

3 9 

 حتليل املسارات: مفهومه وأمهيته ومفهوم العلية

 ختطيط املسارات

 معامالت املسارات وكيفية حساهبا 

 مناذج املسارات اليت تشتمل على متغريين

 مناذج املسارات متعددة املتغريات.

 كيفية تنفيذ حتليل املسار وحساب معامالت املسارات ابستخدام احلاسب

3 9 

 ادلة البنائية: مفهومها وأهدافها والفرق بينها وبني حتليل املساراتمنوذج املع

 املتغريات املشاهدة اخلارجية والداخلية -املتغريات الكامنة  –عناصر النموذج البنائي 

3 9 
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 منوذج القياس يف منهجية النمذجة ابملعادلة البنائية

 مؤشرات حسن املطابقة.

 مؤشرات التعديل.

 البنائية ابستخدام احلاسب اآليلتنفيذ منوذج املعادلة 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .47
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30 - - - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 هبا الطالب خالل أسبوعيًا:عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم  .48
 ساعتان

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .49
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

اسرتاتيجيات  الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
 أسئلة موضوعية العرض الفعال يفرق بني معامالت االرتباط املختلفة وحيدد مىت يتم استخدام كل منها. 1-1

 تكليف منزيل واملناقشةاحلوار  يفرق بني مفهوم العالقة ومفهوم العلية ويوضح االساليب املناسبة لكل منهما. 1-2
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 تكليف منزيل العرض الفعال يفرق بني حتليل املسار ومنوذج املعادلة البنائية.  1-3

 أسئلة موضوعية العرض الفعال حيدد شروط حتليل االحندار املتعدد لعدة متغريات وكيفية التحقق منها. 1-4

 املهارات املعرفية 2
 نشاط عملي التعلم التعاوين بني عدة متغريات. يستطيع تكوين منوذج احندار متعدد 2-1

 نشاط عملي التعلم التعاوين يقوم إبجراء حتليل مسارات بني متغريين وبني عدة متغريات. 2-2

 نشاط عملي التعلم النشط يقوم إبجراء منوذج معادلة بنائية لعدة متغريات. 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يتحرى الدقة واملوضوعية يف.اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب. 3-1

يقرتح جمموعة من العناوين البحثية وفق الثغرات العلمية واملشكالت البحثية اليت  3-2
 ميكن إجراؤها ابستخدام حتليل املسارات أو منوذج املعادلة البنائية 

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يتحقق من الشروط الالزمة إلجراء كل أسلوب من األساليب اإلحصائية املختلفة  4-1

منوذج املعادلة  –حتليل املسار  –حتليل االحندار أبنواعه  –)معامالت االرتباط 
 اآليل.البنائية( ابستخدام احلاسب 

 تطبيقات عملية التعلم النشط

يستخدم الربامج الكمبيوترية املختلفة يف.إجراء األساليب اإلحصائية املختلفة  4-2
منوذج املعادلة  –حتليل املسار  –حتليل االحندار أبنواعه  –)معامالت االرتباط 

 البنائية(

 تطبيقات عملية التعلم النشط

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 تطبيقات عملية التعلم النشط يرسم خمطط املسار بني متغريين وبني عدة متغريات. 5-1

 تطبيقات عملية التعلم النشط يرسم منوذج املعادلة البنائية بني عدة متغريات 5-2

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي
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 %15 9،  4 تكليفات منزلية 1

 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 15 اختبار هنائي 4

 

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

 أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس.

 هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واإللكرتوين.تكوين جمموعة للتواصل بني عضو 

 توجد وحدة خمصصة لإلحصاء والبحوث تقدم االستشارات اخلاصة ابملقرر 

 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية

 

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

 . جامعة طنطا، مصر.تقدير مناذج العالقات السببية استخدام أسلوب حتليل املسار ومناذج املعادالت اهليكلية(. 2003* بدير، خالد فرج إمام )

 . القاهرة: دار األجنلو املصرية.اإلحصاء الالابرامرتي يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية(. 1990* الشربيين، زكراي )

 . القاهرة: دار الفكر العريبحتليل البياانت يف البحوث النفسية والرتبوية(. 2002صالح الدين حممود )* عالم، 

 (. اإلحصاء السيكولوجي التطبيقي. االسكندرية: دار املعرفة اجلامعية.2000* عيسوي، عبدالرمحن )

Garson, G.David (2012). Structural Equation modeling , Statistical Associates Publishing 
, North Carolina State University. 
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J. Christopher Westland (2016). Structural Equation Models: From Paths to Networks. 
Springer: NY 

Pruttiakaravanich, A. (2016). Convex Formulations for Path Analysis Problems in 
Structural Equation Modeling. Chulalongkorn University. 

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

 .132- 101، 40،جملة الرتبية والتنمية(، منهجية النمذجة ابملعادلة البنائية وتطبيقاهتا يف حبوث اإلدارة التعليمية، 2007هلنداوي، ايسر فتحي )ا

، 7، جملة اإلدارة واالقتصالالالاد، اجلامعة املسالالالتنصالالالرية(. حتليل املسالالالار يف منوذج االحندار اللوجسالالاليت مع تطبيق عملي. 2008النقاش، افتخار؛ وصالالالاحل، هبة )
175 -194. 

Fox, John (2002) . Structural Equation Models, GoBookee.net . [Cited: 11 26, 2013.] , 
from: http://cran.r-project.org/doc/contrib/FoxCompanion/appendix-sems.pdf. 

Lee, James(2012). Path analysis Ch18 , San Jose State University. [Cited: 11 26, 2013.] , 
from: http://www.sjsu.edu/people/james.lee/courses/JS203/. 

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_equation_modeling 

https://www.statisticssolutions.com/structural-equation-modeling/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Path_analysis_(statistics) 

https://www.statisticssolutions.com/factor-analysis-sem-path-analysis/ 

https://www.thoughtco.com/path-analysis-3026444 

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

 اليت ميكن توفريها إلجراء األساليب اإلحصائية املختلفة. الربامج الكمبيوترية اإلحصائية

 

 املرافق املطلوبة .عع

http://cran.r-project.org/doc/contrib/FoxCompanion/appendix-sems.pdf
http://www.sjsu.edu/people/james.lee/courses/JS203/
https://en.wikipedia.org/wiki/Structural_equation_modeling
https://www.statisticssolutions.com/structural-equation-modeling/
https://en.wikipedia.org/wiki/Path_analysis_(statistics)
https://www.statisticssolutions.com/factor-analysis-sem-path-analysis/
https://www.thoughtco.com/path-analysis-3026444
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قاعد داخل القاعات الدراسية واملختربات، بني  متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد امل
 وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: املباين .29
 طالباً  15وجهاز حاسب آيل مبا يسع عدد  Data Showقاعة جمهزة جبهاز العرض 

 وحدة اإلحصاء والبحوث مع تزويدها ابلربامج الكمبيوترية اإلحصائية الالزمة لتطبيق حمتوى املقرر.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .30
 الربامج الكمبيوترية اإلحصائية اليت ميكن توفريها إلجراء األساليب اإلحصائية املختلفة. 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .31
توجد حاجة ملعمل يف القياس والتقومي جمهز بكافة الربامج الكمبيوترية املطلوبة يف برامج القياس والتقومي يف مراحل  –املكتبة  املركزية ابجلامعة 

 الدبلوم واملاجستري والدكتوراة

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .مم

 خبصوص فعالية التدريس: اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب .16
 * تقدمي استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بينها تقييم طرق التدريس املتبعة

 * مطالبة الطالب بكتابة تقرير يتضمن مجيع جوانب القوة والضعف يف طرق التدريس املتبعة. 

 ستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األ .17
 * املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر واالختبار النهائي.

قرر * حتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية حتليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر اسرتاتيجيات التدريس املتبعة يف تدريس موضوعات امل
 .وترتيبها حسب فعاليتها

 * احلوار والنقاش بني أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم املقرر حول أفضل اسرتاتيجيات التدريس.

 إجراءات تطوير التدريس: .18
 بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق التدريس احملببة هلم سيتم تطوير التدريس

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

الئه وجمموعة من أعضاء هيئة التدريس يف مالتفاق بني التقييم الذايت وتقييم ز يتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل ا
 التخصص املنوط به تدريس املقرر.
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 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .20
 هاستشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطوير  -

 متابعة البحوث والكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر. -

 متابعة أداء الطالب يف االختبار الشامل ملرحلة الدكتوراة يف احملور اخلاص ابلتخصص. -

 متابعة أعداد البحوث يستخدم فيها الطالب املعلومات الواردة يف املقرر. - 

 

 حممد حممود عبدالوهابد/  اسم منسق الربانمج:

 14..../...../..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 توصيف مقرر منذجة العالقات بني املتغريات             إعداد/ د. حممد حممود عبدالوهاب
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر: تطبيقات القياس يف ضوء نظرية االستجابة للفقرة  

 3-0206741  قياس     رمز املقرر:  

 
 

 

 

 

  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

228 
 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: ه 1440 / 2 / 19  اتريخ التوصيف:

 علم النفس /.الرتبية     القسم: /لكليةا
 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ق
 تطبيقات القياس يف نظرية االستجابة للفقرة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .64
 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .65
 برانمج الدكتوراة يف ختصص القياس النفسي . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .66

 يف عدة برامج، بني  هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( )يف حال وجود مقرر عام

 اخلامس . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .67
 مناذج نظرية االستجابة للفقرة. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .68
 يوجدال . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .69
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .70

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

 % 100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ثث

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .خخ

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .ضض
    

  النسبة:  أخرى .ظظ
 

 تعليقات:
 

 األهداف .ك
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قرة يف بناء االختبارات واملقاييس يهدف املقرر إىل تنمية قدرة الطالب على استخدام نظرية االستجابة للف  ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1
، والكشف عن األداء التفاضلي للفقرات وإجراء معادلة لدرجات االختبارات سواء العمودية أو األفقيةالنفسية والتحقق من صالحيتها للقياس، 

 واالختبار، وبناء االختبارات التواؤمية احملوسبة وبنوك األسئلة.

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

 جمال القياس النفسي عن توفري الربامج الكمبيوترية اليت ميكن من خالهلا تطبيق ما يتم دراسته يف املقرر، والبحث يف مواقع اجملالت العاملية يف
أحدث البحوث اليت تناولت القضااي املطروحة يف املقرر، وتشجيع الطالب على اكتشاف جمموعة من املشكالت البحثية اليت ميكن إجراؤها 

 من خالل دراسة املقرر.
 

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

قرات يتضمن هذا املقرر عرًضا ملفاهيم معادلة لدرجات االختبارات سواء العمودية أو األفقية وأمهيتها وشروطها، ومفهوم األداء التفاضلي للف
ة احملوسبة وبنوك األسئلة وأمهيتها واحلاجة إليها، كما واالختبار وأمهية الكشف عنه والنتائج املرتتبة على وجوده، ومفهوم  االختبارات التواؤمي

راء يتضمن املقرر عرًضا لكيفية استخدام نظرية االستجابة للفقرة يف بناء االختبارات واملقاييس النفسية والتحقق من صالحيتها للقياس، وإج
 ية بناء االختبارات التواؤمية احملوسبة وبنوك األسئلة. معادلة لدرجات االختبارات والكشف عن األداء التفاضلي للفقرات واالختبار، وكيف

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .51

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

 تذكري بنماذج نظرية االستجابة للفقرة أبنواعها املختلفة. -

النفسية والتحقق من صالحيتها وفق  نظرية استخدام مناذج االستجابة للفقرة يف تدريج مفردات بعض املقاييس  -
 االستجابة للفقرة، ابستخدام منوذج االستجابة للفقرة املناسب والربانمج الكمبيوتري املناسب.

2 6 

األداء  –األداء التفاضلي للفقرات  -أثر الفقرة  –ختري الفقرة  –حتيز االختبار  -فاهيم عدالة االختبار تذكري مب -
 األداء التفاضلي لالختبار. -الفقرات التفاضلي حلزم 

 تذكري أبنواع األداء التفاضلي )املنتظم / غري املنتظم( -

 * مالحظة هذه املفاهيم سبق دراستها من قبل يف مقرر نظرية القياس التقليدية وتطبيقاهتا

2 6 
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التفاضلي للفقرات  الفرق بني النظرية التقليدية يف القياس ونظرية االستجابة للفقرة يف الكشف عن األداء -
 واالختبار.

 .حمكات احلكم على دقة الكشف عن األداء التفاضلي للفقرات واالختبار يف ضوء نظرية االستجابة للفقرة -

 الطرق املستخدمة يف الكشف عن األداء التفاضلي يف ضوء نظرية االستجابة للفقرة:

 طريقة املساحة

 طريقة مربع كاي للورد

 ة االرجحيةطريقة اختبار نسب

 طريقة نستقراف

 طريقة االحندار اللوجسيت

 طريقة اختبار حتيز الفقرة املتزامن

 طريقة األداء التفاضلي للفقرات واالختبار

 تطبيق عملي ابستخدام الربامج الكمبيوترية املالئمة لكل طريقة من طرق الكشف السابقة

2 6 

املعادلة األفقية والعمودية لدرجات االختبارات، الفرق بني معادلة  –تذكري مبفاهيم معادلة درجات االختبارات  -
درجات االختبارات وتكافؤ االختبارات، وشروط معادلة درجات االختبارات، والتصميمات املختلفة ملعادلة 

 درجات االختبارات.

 ا.* مالحظة: هذه املفاهيم سبق دراستها يف مقرر النظرية التقليدية يف القياس وتطبيقاهت

 الفرق بني النظرية التقليدية يف القياس ونظرية االستجابة للفقرة يف معادلة درجات االختبارات -

 حمكات احلكم على دقة معادلة درجات االختبارات يف ضوء نظرية االستجابة للفقرة -

2 6 

 استخدام الطرق القائمة على نظرية االستجابة للفقرة يف معادلة درجات االختبارات:

 املعادلة القائمة على الدرجات احلقيقيةطرق  -
 طرق املعادلة القائمة على درجات القدرة -
 طرق املعادلة القائمة على الدرجات املشاهدة -

2 6 
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 * طريقة املتوسط / املتوسط
 * طريقة املتوسط / سيجما

 * طريقة هايبارا
 * طريقة ستوكنج لورد

 الختبارات وفق نظرية االستجابة للفقرةاستخدام الربامج الكمبيوترية املالئمة ملعادلة درجات ا

تذكري مبفاهيم بنوك االسئلة، والفرق بني بنك االسئلة ومستودع االسئلة، وأمهية بنوك االسئلة، وأنواع بنوك  -
إجراءات تصميم بنوك األسئلة، واهليكل التنظيمي لبنوك  –األسئلة املفتوحة واملؤمنة، وخطوات إعداد بنك اسئلة 
 يقة سحب الصور االختبارية من بنوك األسئلة. االسئلة، عيوب بنوك األسئلة وكيفية التغلب عليها، طر 

تذكري مبفهوم االختبارات احملوسبة، والفرق بينها وبني االختبارات الورقية، ومزااي وعيوب كل منهما، وأنواع  -
 التكيفية أو التواؤمية(. –االختبارات احملوسبة )اخلطية 

 مج الكمبيوترية واملواقع اإللكرتونية املستخدمة يف ذلك كيفية إعداد االختبارات احملوسبة التواؤمية وأشهر الربا  -

 أساليب اختيار الفقرات يف االختبارات احملوسبة التواؤمية -

 طرق تقدير القدرة يف االختبارات التواؤمية احملوسبة. -

 قواعد إهناء االختبار يف االختبارات التواؤمية احملوسبة. -

3 9 

الئمة إلنشاء بنك أسئلة، واعداد اختبار حموسب تواؤمي وفق نظرية االستجابة استخدام الربامج الكمبيوترية امل
 للفقرة

2 6 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .52
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 45 - - - - 45 ساعات التدريس الفعلية
 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة

 

 ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:عدد  .53
 ساعتان

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .54
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 الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار 

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

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

 

 للمقرر جدول خمرجات التعلم

اسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
 تكليف منزيل العرض الفعال يفرق بني مفاهيم حتيز الفقرة وأثر الفقرة والدالة التفاضلية للفقرة. 1-1

وتطور عملية املعادلة وفق نظرايت القياس حيدد أمهية معادلة درجات االختبارات،  1-2
 املختلفة..

 أسئلة موضوعية احلوار واملناقشة

يشرح األسس اليت تعتمد عليها الطرق القائمة على نظرية االستجابة للفقرة يف الكشف  1-3
 عن األداء التفاضلي للفقرات واالختبار. 

 تكليف منزيل العرض الفعال

 أسلة موضوعية احلوار واملناقشة األسئلة أبنواعها املختلفة ومميزات كل منها.يوضح أمهية إنشاء بنوك  1-4

يعدد اخلطوات العلمية املتبعة إلنشاء االختبارات التواؤمية احملوسبة وفق نظرية االستجابة  1-5
 للفقرة.

 تكليف منزيل التعلم النشط

 أسئلة موضوعية العرض الفعال يوضح كيفية تدريج فقرات االختبارات احملوسبة ابستخدام مناذج نظرية االستجابة للفقرة.  1-6

 املهارات املعرفية 2
يقوم مبعادلة درجات صورتني اختباريتني ابستخدام طرق املعادلة القائمة على نظرية  2-1

 االستجابة للفقرة.
 نشاط عملي التعلم التعاوين

 نشاط عملي التعلم التعاوين ينشئ بنك أسئلة يف أحد املقررات وفق نظرية االستجابة للفقرة.  2-2

 نشاط عملي التعلم التعاوين يكشف عن األداء التفاضلي للفقرات واالختبار ابستخدام نظرية االستجابة للفقرة. 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
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 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة الدقة يف البحث العلمييكتسب  3-1

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يستطيع اختاذ القرارات املالئمة فيما يتعلق ابملقاييس النفسية 3-2

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
مجيع تطبيقات القياس وفق نظرية االستجابة يستخدم الربامج الكمبيوترية اإلحصائية يف  4-1

 للفقرة
 تطبيقات عملية التعلم النشط

يقرا النتائج املستمدة من الربامج الكمبيوترية اخلاصة بتطبيقات القياس يف ضوء نظرية  4-2
 االستجابة للفقرة

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
شكل األداء التفاضلي املنتظم وغري املنتظم ابستخدام طريقة منحىن خصائص الفقرة يرسم  5-1

 وطريقة املساحة.
 تطبيقات عملية التعلم النشط

 تطبيقات عملية التعلم النشط يرسم شكل توزيع القدرة اثناء سحب االختبارات من بنوك االسئلة 5-2

 

 

 األكادميي للطالب ودعمهماإلرشاد  .ع
ع ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

 أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس.

 جمموعة للتواصل بني عضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واإللكرتوين. تكوين

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .55
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %15 9،  2 تكليفات منزلية 1

 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 15 اختبار هنائي 4
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توجد وحدة خمصصة لإلحصاء والبحوث تقدم االستشارات اخلاصة ابملقرر كما يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات 
 الطالب األكادميية

 

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

 دار جامعة امللك سعود للنشر: الرايض. النظرية والتطبيق يف نظرية االستجابة للفقرة.(. 2017الكيالين، عبدهللا؛ الربصان، امساعيل ) -

(. 1هتا يف القياس النفسي والرتبوي )ط(. مناذج االستجابة للمفردة االختبارية أحادية البعد ومتعددة األبعاد وتطبيقا2005عالم، صالح الدين حممود ) -
 القاهرة، دار الفكر العريب.

- Baker, F. (2001).  The Basics of Item Response Theory (2nd ed.). The ERIC Clearinghouse on Assessment and 
Evaluation, NY: Macmillan 

- Hambleton, R., Swaminthan, H.& Rogers, H. (1991). Fundamentals of Item Response Theory, International 
Educational and Professional. Publisher Newbury Park. 

Lord, F. M. (1980). Applications of item response theory to practical problems. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

- Reckase, M., D. (2009). Multidimensional Item Response Theory: Statistics for Social and Behavioral 
Sciences. New York, NY: Springer. 

- Sympson J., B. (1978). A model for testing with multidimensional items. In Weiss DJ (ed) Proceedings of 
the 1977 Computerized Adaptive Testing Conference, University of Minnesota, Minneapolis •  

- Wu, M. L., Adams, R. J., & Halden, M. R. (2001). ConQuest: Generalized item response modeling 
software [Computer software and manual]. Camberwell, Victoria: Australian Council for 
Educational Research.  

- Yen, W. (1992). Item Response Theory  (6th Ed.).Encyclopedia of Educational Research, NY: Macmillan. 

- Zumbo, B. D. (1999). A Handbook on the Theory and Methods of Differential Item             Functioning 
(DIF): Logistic Regression Modeling as a Unitary Framework for Binary and Likert-type (Ordinal) 
Item Scores. Ottawa ON: Directorate of Human Resources Research and Evaluation, Department 
of National Defense. 

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: -يف قائمة  –. أدرج 2 
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ملركز الوطين للقياس والتقومي وفق نظرييت (. فاعلية طرق معادلة مناذج اختبار القدرات العامة اب2009ابخليور، شالالالالالالالالالفاء عبد هللا عبد القادر ) -
 امعة أم القرى.ج، كلية الرتبية، رسالة دكتوراه غري منشورةالقياس التقليدية واحلديثة يف ضوء بعض املتغريات. 

(. أثر وجود أداء تفاضلي يف الفقرات املرساوية على دقة املعادلة العمودية الختبار اوتيس لينون للقدرة العقلية. 2013)الرحيل، راتب صايل  -
 .771 – 754(، 8) 2، اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة

(. الكشف عن األداء التفاضلي على مفردات مقياس أساليب املعاملة الوالدية بني اآلابء واألمهات وبني 2014عبد الوهاب، حممد حممود )
 .178ال  155،  45، جملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس الرابطة الرتبويني العرباألبناء من اجلنسني، 
ر اختالف معامل ثبات صوريت اختبار يف دقة معادلة درجاهتما ابستخدام الطرق القائمة على نظرية (. أث2015عبد الوهاب، حممد حممود )
 .54 -23(، 3) 25، اجمللة العلمية لكلية الرتبية جبامعة االسكندريةاالستجابة للمفردة، 

لفقرة عند استخدام تصميم الفقرات املشرتكة (. مقارنة طرق كرينيل واملئينيات وطرق نظرية استجابة ا2011احملروق، يوسف عبد العاطي ) -
 ، كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية.رسالة دكتوراه غري منشورةيف دقة معادلة درجات االختبارات متعددة احلدود. 

رات ابسالالالالالتخدام جذع مشالالالالالرتك (. مقارنة فاعلية طريقيت معادلة العالمات احلقيقية واملشالالالالالاهدة يف معادلة االختبا2012املداانت، رائد فايز ) -
 .394 -365(، 2)13، جملة العلوم الرتبوية والنفسية ابلبحرينوجمموعات غري متكافئة. 

(. مقارنة فاعلية عدد من الطرق اإلحصائية للكشف عن األداء التفاضلي لفقرات االختبارات وأثر ذلك 2008النفيعي، عبدالرمحن عبدهللا )
 ، جامعة ام القرى، مكة املكرمة اململكة العربية السعودية.رسالة دكتوراة غري منشورةاالختبار. على اخلطأ من النوع األول وقوة 

Makransky, G., Mortensen, E. L., & Glas, C. a W. (2013). Improving personality facet scores with 
multidimensional computer adaptive testing: an illustration with the NEO PIR. Assessment, 20(1), 3–13. 

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

- http://www.assess.com/xcalibre/ 

- http://echo.edres.org:8080/irt/ 

- http://www.swmath.org/?term=item%20response%20model 

- https://dare.uva.nl/search?identifier=911536a7-3088-40fc-8fc8-be29768e791f 

-https://psychology.iresearchnet.com/industrial-organizational-psychology/i-o-psychology-
theories/differential-item-functioning/ 

- https://jonathantemplin.com/files/irt/irt07abim/irt07abim_lecture10.pdf 

- https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2017.00051/full 

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

 الفقرات وفق مناذج االستجابة للفقرةبرامج توليد البياانت وتدريج  -

http://www.assess.com/xcalibre/
http://echo.edres.org:8080/irt/
http://www.swmath.org/?term=item%20response%20model
https://dare.uva.nl/search?identifier=911536a7-3088-40fc-8fc8-be29768e791f
https://psychology.iresearchnet.com/industrial-organizational-psychology/i-o-psychology-theories/differential-item-functioning/
https://psychology.iresearchnet.com/industrial-organizational-psychology/i-o-psychology-theories/differential-item-functioning/
https://jonathantemplin.com/files/irt/irt07abim/irt07abim_lecture10.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2017.00051/full
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 االستجابة للفقرة دلة درجات االختبارات وفق نظرية برامج معا -  

 االستجابة للفقرة حملوسبة وفق نظرية برامج بنوك األسئلة واالختبارات التواؤمية ا –

 برامج الكشف عن األداء التفاضلي للفقرات واالختبار وفق نظرية  االستجابة للفقرة –
 

 املرافق املطلوبة .فف
تربات، بني  متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملخ

 وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل،  .32

 طالباً  15وجهاز حاسب آيل مبا يسع عدد  Data Showقاعة حماضرات جمهزة جبهاز العرض 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .33
 وجهاز حاسب آيل ، ابإلضافة إىل: Data Showجهاز العرض 

 مناذج االستجابة للفقرةبرامج توليد البياانت وتدريج الفقرات وفق  -

 برامج معادلة درجات االختبارات وفق نظرية  االستجابة للفقرة  -  

 برامج بنوك األسئلة واالختبارات التواؤمية احملوسبة وفق نظرية  االستجابة للفقرة  –

 برامج الكشف عن األداء التفاضلي للفقرات واالختبار وفق نظرية  االستجابة للفقرة –

 ى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخر  .34
توجد حاجة ملعمل يف القياس والتقومي جمهز بكافة الربامج الكمبيوترية املطلوبة يف برامج القياس والتقومي يف مراحل  –املكتبة  املركزية ابجلامعة 

 الدبلوم واملاجستري والدكتوراة
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .نن
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .21

 * تقدمي استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بينها تقييم طرق التدريس املتبعة

 القوة والضعف يف طرق التدريس املتبعة. * مطالبة الطالب بكتابة تقرير يتضمن مجيع جوانب

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .22
 * املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر واالختبار النهائي.
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 دريس املتبعة يف تدريس موضوعات املقرر * حتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية حتليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر اسرتاتيجيات الت

 * احلوار والنقاش بني أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم املقرر حول أفضل اسرتاتيجيات التدريس.

 إجراءات تطوير التدريس: .23
 على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق التدريس احملببة هلم سيتم تطوير التدريسبناء 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل  .24
 بارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: بصورة دوريٍة لتصحيح االخت

الئه وجمموعة من أعضاء هيئة التدريس يف التخصص ميتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني التقييم الذايت وتقييم ز 
 املنوط به تدريس املقرر.

 ى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد .25
 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطويره -

 متابعة البحوث والكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر. -

 خلاص ابلتخصص.متابعة أداء الطالب يف االختبار الشامل ملرحلة الدكتوراة يف احملور ا -

 متابعة أعداد البحوث يستخدم فيها الطالب املعلومات الواردة يف املقرر. - 

من خالل أعداد املقاييس اليت يتم استخدام نظرية االستجابة للفقرة يف تدريج الفقرات وتقدير القدرات والكشف عن االداء التفاضلي  -
 وإنشاء بنوك أسئلة واختبارات تواؤمية حموسبة.للفقرات واالختبار ومعادلة درجات االختبارات 

 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

 14..../...../..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 إعداد/ د. حممد حممود عبدالوهاب      مقرر تطبيقات القياس يف ضوء نظرية االستجابة للفقرة   
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 منوذج

 املقرر الدراسيتوصيف 
 

 

 تقدير األوزان أحادية ومتعددة األبعاد اسم املقرر:  

 3-0206742 رمز املقرر:      قياس      
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-2-21اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 
 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ل

 . اسم املقرر الدراسي ورمزه: تقدير األوزان أحادية ومتعددة األبعاد1 .71
 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .72
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: دكتوراة القياس والتقومي3 .73
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .74
  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .75
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .76
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .77

 للمؤسسة التعليمية )العابدية، الزاهر(املقر الرئيس 
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .غغ

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .أأأ

    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ببب

    

 - النسبة: - ابملراسلة .ججج

    

 - النسبة: - تذكرأخرى  .ددد
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  تعليقات:

 
 األهداف .م

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
مع تدريبه عمليا على األساليب املستخدمة يف تصميمها يهدف املقرر إىل تعريف الطالب أبساسيات املوازين أحادية البعد ومتعددة األبعاد، 

 وتطبيقها وحتليل خمرجاهتا ابستخدام الربجميات املناسبة. 
املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 ت العلمية  والربجميات املتقدمة .املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورا 
  توجيه االهتمام حنو التوجهات املعاصرة يف املوازين أحادية البعد ومتعددة األبعاد من خالل االطالع على نتائج األحباث اجلديدة ،

 ومتابعة آخر ما صدر من كتب متخصصة.
 ملقرر.احلصول على التغذية الراجعة من قبل الطالب خبصوص املقرر أثناء تدريس ا 

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

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

 وصف عام للمقرر:
ير األوزان أو يتناول املقرر مقدمة عن طبيعة القياس ومستوايته ، وعالقته ابلتدريج وأهم املفاهيم املرتبطة ابملوازين ،  واألساليب املختلفة  لتقد

أسلوب جومتان ، وأسلوب و   أسلوب التقدير التجميعي )أسلوب ليكرت( ،التدرجيية  للفقرات أحادية البعد مثل أساليب ثرستون ،  و القيم 
ابإلضافة إىل القياس متعدد األبعاد وأساسه النظري وأنواعه املرتية والالمرتية وتطبيقاته يف ميدان القياس، مع التجميع احلر، وحتليل التشابه . 

 كيز على التدريب على استخدام الربجميات احلاسوبية املتقدمة اخلاصة ابملوازين األحادية واملتعددة األبعاد.الرت 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .56
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 مدخل  إىل تقدير األوزان :
 .)مفهوم القياس  وخصائصه ومستوايته )موازين القياس 
   القياس وعالقته ابلتدريج. 
 .االعتبارات اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار عند اختيار أسلوب التدريج 
 .مفهوم تقدير األوزان وأغراضه 

1 3 

 تقدير األوزان أحادية البعد :
التعريف ببعض املصطلحات اخلاصة بتقدير األوزان مثل  األحكام واالختيارات ، اجملال أو  -

 االقليدى ،  املسافة بني املثريات النفسية ،......(الفضاء 
 أساليب املوازين أحادية البعد: -

4 12 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .56
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 أوال: أساليب ثريستون يف التدريج:
 قانون األحكام املقارنة وأسلوب املقارانت الثنائية. -1
تدريج قانون األحكام التصنيفية وأسلوب الفئات املتساوية ، وأسلوب الفئات املتتالية ، وأسلوب ال -2

 املطلق.
 تطبيقات عملية ابستخدام الربجميات املتقدمة للتدريب على تقدير األوزان وفقا ألساليب ثرستون. -

 3 1 اثنيا : أسلوب التقدير التجميعي  )أسلوب ليكرت(.
 3 1 اثلثا: أسلوب التحليل الرتاكمي املدرج )أسلوب جومتان(

  ClusteringFreeرابعا: أسلوب التجميع احلر 
 Similarity Analysis.    1 3خامسا: حتليل التشابه  

 تقدير األوزان متعددة األبعاد :
 .Dimentionalityالُبعدية يف القياس  -
 منطق امليزان متعدد األبعاد. -
 أساليب املوازين متعددة األبعاد : -

 املوازين متعددة األبعاد املرتية. (1
 املوازين متعددة األبعاد الالمرتية. (2

2 6 

 تطبيقات عملية ابستخدام الربجميات تتضمن:
 Data forجتهيز بياانت التحليل ابستخدام املوازين متعددة األبعاد  -

multidimentional scaling analysis 
 جودة مطابقة البياانت لعدد األبعاد: -

 Stress Measure Approach 
 Plot Approachs 

 تفسري خمرجات القياس متعدد األبعاد. -

3 9 

 6 2 تطبيقات حبثية )عرض ومناقشة نقدية ألحباث تطبيقية استخدمت املوازين أحادية ومتعددة األبعاد(
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .57
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 45 - 15 - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 3 - 1 - - 2 الساعات املعتمدة
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .58
 ساعات أسبوعيا. 3

 

 طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع  .59
 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.أوالً  -
 تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت اثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق اثلثاً  -

الحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع م
 جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 للمقرر

 طرق التقومي

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
 املعرفة 1

يشالالرح مفهوم القياس ومسالالتوايته وطبيعة قياس السالالمات يف العلوم السالاللوكية   1-1
 ، ويوضح عالقته ابلتدريج.

 احملاضرة. -
 املناقشة املوجهة. -

 التعلم الفردي. -
 التعلم النشط. -

 االختبارات العملية -
 تكليفات فردية. -
 املناقشات الصفية -
 تقدمي مشروع حبثي -

يشالالرح أمهية علم تقدير األوزان و والطرق اليت يقدمها وكيفية االسالالتفادة منه  1-2
 يف إعداد املقاييس املختلفة. 

يصالالالالنف طرق تقدير األوزان أحادية البعد موضالالالالحا الفكرة األسالالالالاسالالالالية لكل  1-3
 طريقة منها. 

يلخص الفرق بني أسالالالالالالالالاليب ثرسالالالالالالالالتون وأسالالالالالالالاللوب ليكرت يف تقدير األوزان  1-4
 البعدأحادية 

يوضالالالالالالالالالالالالالح الفرق بني مفهوم األوزان أحالالاديالالة البعالالد واألوزان متعالالددة األبعالالاد  1-5
 موضحا  أمهية واستخدامات األوزان متعددة األبعاد .

 يوضح العالقة بني املسافة والتشابه. 1-6
 يوضح الفرق بني امليزان متعدد األبعاد املرتي والالمرتي. 1-7
من جودة مطابقة البياانت لعدد األبعاد يف القياس يوضالالالالالالالالالالالالالح طرق التحقق  1-8

 متعدد األبعاد.
 املهارات املعرفية 2

 اختبار عملي. - حيدد  ميزان التدريج املناسب  وفقا ملستوى قياس البياانت. 2-1
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اسرتاتيجيات التدريس  لمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين ل م
 للمقرر

 طرق التقومي

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
ملميزة هلا، حيلل كل طريقة من طرق تقدير األوزان ، ويسالالالالالالتنتج اخلصالالالالالالائص ا 2-2

 ومىت يستخدم كل منها.
التدريب  -

 العملي.
 التعلم الذايت -
 التعلم النشط. -
 املناقشة املوجهة. -

 

 تكليفات فردية -
 تكليفات مجاعية -
 يطبق خطوات إعداد فقرات املقاييس الرتبية والتصنيفية على أمثلة عملية. 3-2 مشروع حبثي تقدمي -

 حيول مصفوفة البياانت إىل مصفوفة مسافات . 2-4
 البياانت لعدد األبعاد.يتحقق من جودة مطابقة  2-5
حيلل البياانت ابستخدام الربجميات احلاسوبية اخلاصة بكل طريقة للحصول  2-6

 على خمرجات التحليل.
 يفسر نتائج حتليل  املوازين أحادية ومتعددة األبعاد. 3-7
 يستخدم املوازين أحادية البعد ومتعددة األبعاد يف األحباث العلمية. 2-9
 يقي ِّم استخدام املوازين أحادية البعد ومتعددة األبعاد يف األحباث العلمية. 2-10

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3-1 

 
 التعلم التعاوين. - يعمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فاعل، حلل املشكالت اليت تقدم هلم.

 التعلم النشط -
 تكليفات فردية -
 تكليفات مجاعية  -
 مشروع حبثي -

يسالالالالالالالالالالالالالهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى،  3-2 
 وميارس دور القيادة املؤثر إذا أسندت إليه

 يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل أقرانه يف جمموعة العمل 3-3
يشالالالالالالالالالالالالالالارك يف النقالالاش، ويقالالدم تغالالذيالالة راجعالالة جيالالدة ألنشالالالالالالالالالالالالالطالالة وتكليفالالات  3-4

 اجملموعات األخرى.
 يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به ، وينجزه يف وقته احملدد. 3-5

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي. 4-1

 التعلم التعاوين. -
 حل املشكالت. -
 النشط.التعلم  -

 اختبار عملي -
 تكليفات فردية -
 تكليفات مجاعية -
 مشروع حبثي -

 يستخدم التقنية يف التواصل مع اآلخرين. 4-2
يسالالالالالتخدم بكفاءة برجميات احلاسالالالالالب اآليل املتوفرة واملتناسالالالالالبة مع كل طريقة  4-3

 من طرق تقدير االوزان.
4-4 

 
واملتوفرة لكل طريقة، حيلل البياانت ابسالالتخدام الربجميات احلاسالالوبية اخلاصالالة 

 للحصول على خمرجات التحليل

4-5 
  

، والتحقق من  biplotيسالالالالالالالالالالالتخدم برانجما حاسالالالالالالالالالالالوبيا لتمثيل البياانت يف 
 جودة مطابقة البياانت لبعديتها.

4-6 
 

ينجز مشالالالروعا حبثيا مطبقا فيه أسالالالس ومهارات طرق تقدير األوزان ومقدما 
 تقريرا وافيا عن املشروع.  

 حل املشكالت  -
 التعلم الذايت -

 تقرير مشروع حبثي
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اسرتاتيجيات التدريس  لمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين ل م
 للمقرر

 طرق التقومي

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 - - - 
 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .60

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %20 على مدار الفصل تكليفات فردية  1
 %20 15األسبوع  تكليفات مجاعية  2
 %40 14األسبوع   مشروع حبثي تطبيقي للقياس أحادي ومتعدد األوزان  3
 %20 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي  4

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

 أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب . -
 جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطالب يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات تكوين  -
 تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين بعضو هيئة التدريس للتواصل. -

 

 مصادر التعّلم .قق
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 القاهرة: دار الفكر العريب.. القياس والتقومي الرتبوي والنفسي(. 2006عالم، صالح الدين ) -

- Borg, I. and Patrick G. (2005). Modern Multidimensional Scaling: Theory         and 
Applications (Second Edition). Springer. 

- Ding, C.S.(2018).Fundamentals of Applied Multidimensional Scaling for Educational and 
Psychological Research . Springer.  

- Dunn-Rankin, P., Knezek, G.A., Wallace. S., & Zhang, S. (2004). Scaling methods 
(2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

- Kruskal, J. B., & Wish, M. (1978). Multidimentional scaling. Beverly Hills Calif: Sage 
- McIver, J. P., & Carmines, E. G. (2001). Undimensional scaling. Newbury Park, CA: 

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

 
 املرافق املطلوبة .كك

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .35
 طالبا. 15قاعة حماضرات تتسع ل 

 طالبا. 15معمل حاسب آيل يتسع ل 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .36

 Data Showجهاز عارض البياانت 
 R ، PROXSCAL at SPSS ،STATA  ،SAS برجميات املوازين أحادية ومتعددة األبعاد مثل 

 أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، .37
 ال يوجد

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

 استخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس واملتمثلة يف:
 .استمارة تقومي املقرر -
 التعليمية. العملية تقومي استبانة -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .يي
 ألعضاء هيئة التدريس حلضور عروض الواجبات الفردية اجلماعية . مسنارات مفتوحة-
 القسم. يقدمها أن ميكن املقرر حول الطالب آراء جلمع استطالعية استبانة-

- Price ,L.R.(2017).Psychometric Methods. Theory into Practice .The  Guilford 
Press Publications. 

- Weller, S. C., & Romney, A. K. (1994). Metric Scaling: Correspondence analysis. 
Newbury Park: Sage Publ. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 Hamta, G. (2016). Measurement and Scaling Techniques in Research    Methodology; Survey / Questionnaire 
Development. International Journal of Academic Research in Management. Vol. 6, No. 1, 2016: 1-5. 

  . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 https://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/cmm/migrated/documents/chapter3.pdf 
 https://www.stat.pitt.edu/sungkyu/course/2221Fall13/lec8_mds_combined.pdf 
 https://www.coursera.org/learn/r-programming 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 R ، PROXSCAL at SPSS ،STATA  ،SAS برجميات املوازين أحادية ومتعددة األبعاد مثل 

https://www.bristol.ac.uk/media-library/sites/cmm/migrated/documents/chapter3.pdf
https://www.stat.pitt.edu/sungkyu/course/2221Fall13/lec8_mds_combined.pdf
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 إجنازه. مدى عن األستاذ يقدمه الذي املقرر تقرير-
 .الربانمج تقرير-

 إجراءات تطوير التدريس: .أأأ
 مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.

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

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني.-
 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

خالل تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس وهو برانمج يهتم بتكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أيضا من  -
ية أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األحباث والدراسات الرمس

 وغري الرمسية.
 مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه. -

 

 ، د/ مىن ربيع الطنطاويإعداد د/ دايان فهمي محاد      توصيف مقرر تقدير األوزان أحادية ومتعددة االبعاد 
  

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 التحليل البعدي اسم املقرر:  

 ( 0206731-2إحصاء  رمز املقرر:)   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية: هـ1440-2-8اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -القسم:قسم علم النفس -لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن

 ( 0206731-2التحليل البعدي) إحصاء  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .78
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .79
 الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:3 .80
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .81
 املستوى الثالث: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .82
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .83
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .84
 ال يوجد. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .85

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

 %100 النسبة: √ التقليديةقاعات احملاضرات  .ههه

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ووو

    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ززز

    

 - النسبة: - ابملراسلة .ححح

    

 - النسبة: - أخرى تذكر .ططط
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 تعليقات:

 األهداف .ه
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة ابلتحليل البعديإكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات 
املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 على اجلوانب التطبيقية للتحليل البعدي يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية.الرتكيز  -
 متابعة مصادر املعلومات املختلفةبشأنتحديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -
 عدي.استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابلتحليل الب -
 املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب. -

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

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

اإلنسانية،البحوث التكاملية، التحليل البعدي كأحد مداخل  يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالببالتحليل البعدي،وأهدافه وأجيته يف العلوم -
البحوث التكاملية،طرق التحليل البعدي )طريقة جالوس، طريقة هنرت ومشيدت، طريقة ستوفر، طريقة مانسفيلد ويوس، طريقة أولكن 

لبعدي يف الدراسات الفارقة وهنجر(، خطوات التحليل البعدي، التحليل البعدي و فرضيات استخدامه، حجم التأثري والتحليل ا
 .واإلرتباطية

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .61

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس 

 2 1 أهدافه وأجيته يف العلوم اإلنسانية( –موضوعاته -التحليل البعدي ) مفهومه
 2 1 بعدي ( –اثنوي  –مقده عن طرق التحليل ) أوىل 
 2 1 مقدمة عن البحوث التكاملية 

 2 1 التحليل البعدي كأحد مداخل البحوث التكاملية
 2 1 طرق التحليل البعدي 

 2 1 طريقة جالوس
 2 1 طريقة هنرت ومشيدت
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 2 1 طريقة ستوفر
 2 1 طريقة مانسفيلد ويوس

 2 1 طريقة أولكن وهنجر
توصيف  -فحص الدراسات السابقة -الدراسات السابقةجتميع  –خطوات التحليل البعدي ) حتديد املوضوع 

 اختاذ القرار( -املعاجلة االحصائية –الدراسات السابقة 
2 4 

 2 1 التحليل البعدي وفرضيات استخدامه
 2 1 حجم التأثري والتحليل البعدي يف الدراسات الفارقة

 2 1 حجم التأثري والتحليل البعدي يف الدراسات االرتباطية
 2 1 تطبيقات إحصائية على التحليل البعدي

 

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

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .62
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

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

 

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

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:ال يوجد -عدد ساعات الدراسة  .63

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .64
 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.أوالً  -
 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع اثنياً  -
ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

 خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر
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 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م

 بعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمنالطالبالقدرة على: 
 املعرفة 1

 التحليل البعدي والتحليل التكاملي أن يتعرف 1-1

احملاضرة ابستخدام العروض  -
 التقدمية.

احلوار واملناقشة املوجهة  -
 اهلادف.

األنشطة التطبيقية ومهام -
 األداء.

 

االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية -
 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

أن يتعرف طرق التحليل البعدي طريقة جالوس، طريقة هنرت ومشيدت،  1-2
 طريقة ستوفر، طريقة مانسفيلد ويوس، طريقة أولكن وهنجر(

 أن يذكرا ألسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3
األساليب اإلحصائية موضوع أن حيدد الشروط الالزمة الستخدام  1-4

 الدراسة
جتميع  –أن يستعرض خطوات التحليل البعدي ) حتديد املوضوع  1-5

توصيف الدراسات  -فحص الدراسات السابقة -الدراسات السابقة
 اختاذ القرار( -املعاجلة االحصائية –السابقة 

 أن حيدد معايري وشروط اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب. 1-6
أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقياً للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-7

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2

أن يصمم خمطط لسري العمليات لتحديد األسلوب اإلحصائي األمثل  2-1
 العصف الذهين  - لتحليل البياانت على اختالف أنواعها. 

 االستكشايفاسرتاتيجية التعلم  -
إحدى طرائق التعلم القائمة  -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 

على تصميم مهام األداء وفقا 
 لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

الصحيا  أن حيدد الكفاايت واملهارات اإلحصائية األساسية لالختيار 2-2
 لألسلوب اإلحصائي األكثر مالئمة.

 أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها. 2-3
أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته  2-4

 ومشاريعه. 
 أن ينظم العمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فعال، حلل مشكالت 2-5

 معقدة توفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجية متكاملة حللها.
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسعيه الستثمارها  3-1
 التعلم الذايت  - إجيابيًا.

إحدى طرائق التعلم القائمة  -
على مركزية املتعلم مثل التعلم 

التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

أن يتعامل بثبات وحساسية مع القضااي األخالقية املعقدة ويصدر  3-2
 أحكاماً عادلة وصحيحة.

 ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملددأن يلتزم بقوانني اجلامعة  3-3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
موعات األخرى، أن يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجمل 3-4

 بكفاءة ومتيز. وميارس دور القيادة إذا أسندت إليه
على تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.
 التقومي الذايت، وتقومي -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

كل من )األنشطة ومهام 
مهارات  –األداء

مهارات –االتصال 
–العالقات الشخصية

حتمل املسؤولية، والعمل 
 ضمن فريق(

أن يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء قاعدة أداء  3-5
 مهام األداء.وصفية يتم تصميمها لتقومي 

أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة جيدة ألنشطة  3-6
 ومشاريع اجملموعات األخرى أثناء عرضها.

أن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي  3-7
 يعمل معه، وينجزه يف الوقتاحملدد.

، اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبأن يتفاعل مع أقرانه يف  3-8
 .ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أن يعاجل بياانت مولدةلكل أسلوب إحصائي من األساليب  4-1

 اإلحصائية اليت مت دراستها يدوايً 

 التعلم الذايت  -
التعلم القائمة إحدى طرائق -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 
على تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسريها.

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء
–مهارات االتصال 
مهارات تقنية 

املعلومات واملهارات 
 العددية (

أن حيلل بياانت مولدة ابستخدام الربجميات احلاسوبية لكل أسلوب  4-2
 إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها

وافياً عن النتائج املتحصل عليها كمخرجات للربجميات أن يُعد تقريرا  4-3
 ليت مت حساهبا يدوايً احلاسوبية لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اب

أن ينجز مشروعًا حبثيا ابلتعاون مع جمموعته خاص إبحدى طرق  4-4
التحليل البعدي،ويكتب تقريراً وافياً عن املشروع، ويعرضه يف 

 الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.احملاضرة، ويتلقى التغذية 
أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها  4-5

 بشكل انقٍد واستقراء النتائج واالستنتاجات.
أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي،  4-6

 وحبث القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م

5-1 
 

موضحًا  أن يؤدي الطالب عرضاً إلحدى طرق التحليل البعدي -
سات جتميع الدرا –خطوات التحليل فيها ) حتديد املوضوع 

لسابقة توصيف الدراسات ا -فحص الدراسات السابقة -السابقة
 .اختاذ القرار( -املعاجلة االحصائية –

 القائمة على إحدى طرائق التعلم
مركزية املتعلم مثل التعلم 

التعاوين، أو التعلم النشط، 
ء املعتمدة على تصميم مهام األدا

 وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

مهارات استخدام 
إحدى طرق التحليل 

 البعدي
 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .65

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
 %5 15 تقدمي تقرير علمي إلجراءات إحدى طرق التحليل البعدي ومناقشة نتائجه وتفسريها 3
 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ف
ع أن يتواجد ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 والتفاعل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم.وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب  -
 تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي وقت حيتاجونه..-

 مصادر التعّلم .لل
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم، رجاء حممود ) -
 . القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية. األساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية(. 2000مراد، صالح أمحد )  -
األساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية: ( . 2010) عالم، صالح الدين حممود  -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  البارامرتيةوالالابرامرتية
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(. 4)ط علوم االجتماعيةإلحصائية للاإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدام الرزم ا(. 2010املنيزل، عبدهللا فالح ، غرابية، عايش موسى ) -
 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.

. اإلسكندرية: دار  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2014منسي، حممود عبداحلليم ، الشريف، خالد حسن ) -
 .اجلامعة اجلديدة

 
-Gurnsey, R.(2018).Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using 
Estimation. London: SAGE Publications. 

-Miles, J.& Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical 
Introduction. London: SAGE Publications.   
 -Rasch, D., Kubinger, K. & Yanagida, T. (2011).Statistics in Psychology Using R and SPSS. 
German: John Wiley & Sons. 
-Steyn H. S. &  Ellis S. M. (2009). Estimating an Effect Size in One-Way Multivariate Analysis 
of Variance (MANOVA). Multivariate Behav Res. 44(1),106-29. 
 

 . 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 

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 

https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 

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-
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https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661- 

- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, 
Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

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

 جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر،والربامج اإلحصائية على حسب االحتياج : -

-SPSS 

https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software 

- SAS 

https://www.sas.com/en_us/home.html 

-Minitab 

http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/ 

- Lisrel 

http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html 

 

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

 
 املرافق املطلوبة .مم

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

 متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالبمقعد 20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .38

 طالب 20طالب، معمل حاسب آيل يتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .39

 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .40

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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 النفس الرقميمعمل علم  -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .تتت

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:.ثثث
 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 التغذية الراجعة والسريعة ابجتاهني. -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQالتحري الناقد )مقياس  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ججج
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب .– .ححح
 )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليمًا.تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء  - .خخخ
 إجراءات تطوير التدريس: .ددد
تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات  - .ذذذ

 ، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.بني النظراء )األقران( يف التدريس
 .إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلمية - .ررر
 ديثة ىف التدريس لالستفادة منها.حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احل - .ززز

استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف  - .سسس
 حمتوي املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.

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

 لقسم.مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج جمتمعات التعلم اب- .صصص
 تدقيق تصحيا عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي التخصص. - .ضضض
 جبامعات أخرى. التبادل بصورة دوريٍة لتصحيا عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس املقرر - .ططط
 فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى  .ظظظ
تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة  - .ععع

 للتطوير والتحديث ووضع خطط التحسني املستقبلية.
ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة  ظراء )األقران( يف تدريس املقررمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل الن - .غغغ

 الداخلية لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
 للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقًا للمعطيات احلديثة، مع املراجعة حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها - .ففف

 الدورية لنتائج تقرير املقرر والربانمج.
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 SWOTتها، مع حتليل الوضع الراهن تطوير املقرر بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئ -
Analysis  نقاط القوة/ نقاط الضعف ، الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، استنادًا ملعايريNAQAAEالتخطيط  ألسس

 .االسرتاتيجي لالعتماد الوطين
 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 توصيف مقرر : التحليل البعدي
 إعداد:

 د. ذايب عايض عوض املالكي    د. ايسر عبدهللا حفين حسن    أ.د / ربيع سعيد طه على   
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 التحليل اإلحصائي متعدد املتغرياتاسم املقرر:  

  0206742-2رمز املقرر:   احصاء   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: 14....-.....-.....اتريخ التوصيف:

 برانمج القياس والتقومي  واإلحصاء والبحوث –قسم علم النفس  -كلية الرتبيةالقسم:-لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و

 التحليل اإلحصائي متعدد املتغريات. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .86
 ساعات2عدد الساعات املعتمدة: . 2 .87
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: الدكتوراة يف القياس والتقومي واالحصاء والبحوث3 .88

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 ه املقرر الدراسي:  الرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى في4 .89
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: منذجة العالقات بني املتغريات5 .90
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .91
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .92

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .ييي

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ككك

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .ممم

    

  النسبة:  أخرى تذكر .ننن
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 تعليقات:

 األهداف .ي
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

على مستوى واسع يف  Multivariateيهدف هذا املقرر اىل الرتكيز على تطبيق جوانب التحليل االحصائي لعديد املتغريات حيث أصبح استخدام 
 ت.تغرياجماالت البحث االجتماعي والسلوكي والصحي واالقتصادي. كما يهدف هذا املقرر اىل التعرف على األساس املنطقي والعلمي للتحليل لعديد امل

 SPSS, SAS, LISREL, R, MPlusدراسة التحليل االحصائي لعديد املتغرياتسوف يتطلب معرفة الكثري من برامج التحليل االحصائي مثل 

 كما سيتلخص هدف هذا املقرر يف التايل:

  حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة مفهومMANOVA  والفرق بني حتليل التباين أحادي املتغري التابع ،Univariate وحتليل التباين ،
 .Multivariateمتعدد املتغريات التابعة 

 كيفية تنفيذ حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة ابستخدام الربامج اإلحصائية احلاسوبية 
 تغريات التابعةكيفية إجراء املقارانت الزوجية يف حتليل التباين متعدد امل 
 التحليل الطبقي أو التمييزي 
  التحليل العنقوديCluster Analysis 

 طبيقيةكما سيتم تدريس هذا املقرر من وجهة نظر تطبيقية حيث سيتم إستخدام أمثلة من ختصصات خمتلفة من جماالت العلوم اإلنسانية النظرية والت

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

  SEM Structural equation modelingسيتم التحديث املتواصل للمواضيع وفقاً لألحباث املنشورة يف اجمللة العاملية 

 NCME & AERAكما سيتم االطالع الدائم على األحباث املنشورة يف التجمع الدويل ل 

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

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

 وصف عام للمقرر:
رق خمتلفة من هذا املقرر سيتيح إمكانية التعرف على األساس املنطقي والعلمي لطريقة حتليل متعدد املتغريات وطرق احلفاظ على التباين ودراسته وفق ط

 لتحليل االحصائي.أساليب ا

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .66
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 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 2 4 (MCAR/MAR/MNARهتيئة البياانت وطرق معاجلة البياانت املفقودة )

، والفرق بني حتليل التباين أحادي املتغري  MANOVAحتليل التباين متعدد املتغريات التابعة مفهوم 
 .Multivariate، وحتليل التباين متعدد املتغريات التابعة Univariateالتابع 

2 2 

 أسس استخدام حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة
 افرتاضات وشروط حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة وكيفية التحقق منها

1 2 

MANOVA  post hoc and MANCOVA 1 2 
 العمليات اإلحصائية الختبار الفروض يف حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة

 - Wilks Lambda 

 -Pillais Trace 

 - Hotellings Trace 

 - Roys Largest Root 

2 4 

Canonical Discriminant Function Analysis 1 2 
 التحليل الطبقي أو التمييزي

 تحليل التمييزي المفهوم 
 أسس استخدام التحليل التمييزي

 افرتاضات وشروط التحليل التمييزي

1 2 

 معامالت دوال التمييزي
 دوال متركز اجملموعة

 نتائج التصنيف وتقدير مدى جودة التصنيف

1 2 

 2 1 حتليل كااب لتقدير دقة التنبؤ بعضوية اجملموعة 
 Cluster Analysisالتحليل العنقودي 

 مفهوم التحليل العنقودي، والفرق بينه وبني التحليل العاملي
 مفهوم العنقود وكيفية احلكم على صالحية العنقود

 أهداف التحليل العنقودي
 افرتاضات التحليل العنقودي

 الشروط النظرية والعملية اليت جيب مراعاهتا عند اختيار متغريات التحليل العنقودي

1 2 
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 ديأساليب التحليل العنقو 
 التحليل العنقودي اهلرمي ومزاايه وعيوبه -

 التحليل العنقودي غري اهلرمي ومزاايه وعيوبه -

1 2 

طريقة  –مراحل إجراء التحليل العنقودي، و طرق تكوين العناقيد، وطرق التحليل العنقودي )الربط املنفرد 
 -اهلرمية الربط  –الوسيط  –الربط املركزية  –الربط املعدل  –الربط الشامل 

1 4 

 

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

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .67
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

ساعات التدريس 
 الفعلية

ساعة اختبار  2 -  -- 30
 نصفي

32 

 2 - -  - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .68
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .69
 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.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها : ضع طرق التقييم املناسبة ااثلثاً  -

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

 Curriculum Mapلمقرر خريطة املنهج ل
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 املعرفة 1

للتحليل االحصائي عديد  يعرف االطار النظري واالساس العلمي 1-1
 املتغريات

 أسلوب احملاضرات
أسلوب التعلم التعاوين والتعلم 

 النشط
 

 واجبات فردية 
 واجبات مجاعية 

 تقومي صفي )مناقشات(
 اختبارات حتصيلية

حيدد  الشروط الالزمة لتطبيق العمليات اإلحصائية يف حالة األساليب  1-2
  ,اإلحصائية لعديد املتغريات 

1-3    
 املهارات املعرفية 2

 احملاضراتأسلوب  MANOVAيطبق العمليات اإلحصائية املختلفة ابستخدام   2-1
أسلوب التعلم التعاوين والتعلم 

 النشط
 أسلوب التعلم الذايت

 واجبات فردية 
 واجبات مجاعية 

 تقومي صفي )مناقشات(
 اختبارات حتصيلية عملية

 يف مييز  بني البياانت املختلفة واختيار األسلوب األمثل للتحليل 2-2
 حالة عديد املتغريات

 املختلفة للبياانت واختيار االمنوذج األكثر مالئمةيقارن بني النماذج  2-3
يشرح النتائج وخمرجات التحليل االحصائي من الربامج اإلحصائية  2-4

 املختلفة
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 أسلوب التعلم التعاوين يعمل ضمن فريق عمل واملشاركة يف التعلم التعاوين  3-1
 االقرانتقومي 

 واجبات فردية 
 واجبات مجاعية 

 مشاريع حبثية وعملية
 يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف وقتها احملدد 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 أسلوب احملاضرات يستخدم احلاسب االيل وقواعد املعلومات والبحث العلمي املختلفة 4-1

أسلوب التعلم التعاوين والتعلم 
 النشط

حماكاة النماذج االلكرتونية 
 والفديوهات

 واجبات فردية 
 واجبات مجاعية 

 مشاريع حبثية عملية
 SPSS, SAS, MPlusيستخدم الربامج اإلحصائية  4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
5-2    

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .70
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ة، تقدمي شفهي، خطابمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 MANOVA/MANCOVA   30%تكليفات فردية  1

2 
تكليفات مجاعية وعمل مشروع مشرتك 

MANOVA/MANCOVA/HOTELING 
 20% 

 Multivariate statistics   10%عرض ختامي ملشروع فصلي  3
 %10  منتصف الفصلاختبارات  4
 %30  االختبار النهائي 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ق
ع أن يتواجد ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس.

 هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واإللكرتوين.تكوين جمموعة للتواصل بني عضو 

 ألكادمييةتوجد وحدة خمصصة لإلحصاء والبحوث تقدم االستشارات اخلاصة ابملقرر كما يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب ا

 مصادر التعّلم .نن
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

Required Texts 
Tabachnick, B., G. &Fidell, L., S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Boston:  

Pearson. 

Publication manual of the American Psychological Association, (5th ed.). (2001). New York: 
Author. 

Supplemental Texts 
Johnson, R. A., &Wichern, D. W. (2002). Applied multivariate statistical analysis (5th ed.). 

Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 
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Morgan, S. E., Reichert, T. & Harrison, T.R. (2002).  From numbers to words: Reporting 
statistical results for the social sciences.  Boston: Allyn and Bacon. 

Stevens, J. P. (2002). Applied multivariate statistics for the social sciences (4th ed.). Mahwah, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates. 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 NCME National Council of measurement & evaluation 
 APA American psychological Association  
 Educational measurement Journal   

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 جمموعة من اجملالت العلمية املهتمه ابلبحوث الرتبوية والنفسية.

http://www.aera.net/Publications/Journals 

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

SAS  

http://www.sas.com/en_us/home.html 

MPlus 

https://www.statmodel.com/index.shtml 

SPSS Package 

http://www.ibm.com/us-en/?lnk=m 

 

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

 املرافق املطلوبة .هه
الدراسية واملختربات، وعدد بني  متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 مقعد، جهاز عرض ، سبورة ذكية، جهاز كمبيوتر لكل طالب 20

http://www.aera.net/Publications/Journals
http://www.sas.com/en_us/home.html
https://www.statmodel.com/index.shtml
http://www.ibm.com/us-en/?lnk=m
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 يلمعمل حاسب ا ،قاعة دراسية               املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .41
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .42

 SAS, SPSS, MPlusبرامج إحصائية 

    مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .43
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ققق

 احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات  .ككك
 النقاش الودي مع املتعلمني                    وذج التعلم االلكرتوينمن              استمارة تقومي املقرر

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .للل
 التدريس واملشاركة يف تقييم الواجبات الفصلية للطالب من قبل الزمالء أعضاء هيئة التدريسمسينار مفتوح العضاء هيئة 

 إجراءات تطوير التدريس: .ممم
 بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق التدريس احملببة هلم سيتم تطوير التدريس

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

 ه:صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير  .ههه
 مراجعة تقييم املقرر من قبل عضو هيئة التدريس واالقران يف اجلامعة وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة التطوير واجلودة النوعية 

 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
 

 توصيف مقرر التحليل االحصائي متعدد املتغريات

 إعداد

 د/ ذايب املالكي         أ.د/ ربيع سعيد طه         د/ ايسر عبدهللا حفين
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 
 
 

 منوذج
 توصيف املقرر الدراسي

 
 
 
 اسم املقرر:    قضااي معاصرة يف علم النفس   
 2-0206711نفس     رمز املقرر:       
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: ه 1440 / 2 / 6  اتريخ التوصيف:

 علم النفس /.الرتبية     القسم: /لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أأ
 قضااي معاصرة يف علم النفس. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .93
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .94
 مجيع برامج الدكتوراة يف التخصصات املختلفة لعلم النفس. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .95

 مة بكل هذه الربامج( )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالً من إعداد قائ

 األول . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .96
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .97
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .98
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .99

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

 % 100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .سسس

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ععع

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .صصص
    

  النسبة:  أخرى .ققق
 

 تعليقات:
 

 األهداف .بب
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 املعاصرة اليت يقوم بدراستها، وزايدة مساعدة الطالب يف مسايرة التقدم احلادث يف جمال علم النفس والقضااي    ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1
 وعي الطالب بدور علم النفس يف ظل التغريات اجملتمعية املتالحقة والقضااي املعاصرة. 

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

 ل.االستعانة ابملواقع اإللكرتونية للمجالت العلمية يف التخصص للتعرف على املوضوعات اجلديدة اليت يتم دراستها أوال أبو 
 

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

عاصرة يعد هذا املقرر من املقررات املهمة للباحثني يف جمال علم النفس بشكل عام وعلم نفس التعلم على وجه اخلصوص ملا يتضمنه من قضااي م
علم  يتناوهلا علم النفس ابلدراسة، وكذلك نظرًا للتقدم املستمر والتدفق اهلائل يف جمال املعرفة يف التخصص؛ فإن مثة ضرورة لرفع وعي طالب

 ها. النفس بكل ما هو جديد. كما يسعى هذا املقرر إىل الكشف عن التأثريات النفسية للتغريات اجملتمعية املتالحقة، وكيفية التعامل مع
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .71

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

علم النفس ودوره يف ظل التغريات اجملتمعية املتالحقة والقضااي املعاصرة يف اجملتمع، والعالقة بني علم النفس واجلوانب 
 االنسانية والتكنولوجيا

1 2 

 واملمارسات النفسية يف ظل عامل متغريسيكلوجية اختاذ القرار النفسي 

 اإلدمان على االنرتنت وأاثره على الفرد واجملتمع

 اجلمود والتصلب يف الفكر وأاثره على الفرد واجملتمع

1 2 

 2 1 دور علم النفس يف مواجهة احلروب التكنولوجية املعاصرة واإلرهاب والتطرف الفكري 

 التكنولوجي وارتفاع القلق الرقمي بني أفراد اجملتمعالضغوط النفسية الناجتة عن التقدم 

 االحرتاق النفسي وأثره على الفرد واألسرة يف عصر القلق 

2 4 

 4 2 ضوابط التواصل النفسي اآلمن يف ظل وسائل التواصل االجتماعي والتقدم التكنولوجي
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 واحللول(-سباب)األ 0والرفضوسائل التواصل االجتماعي وانتشارها يف وسط الشباب اجلامعي بني القبول 

 الذكاء االصطناعي وآاثره النفسية اإلجيابية والسلبية على الفرد واجملتمع

 من موضوعات حلقة حبث يف التعلم دكتوراه 

2 4 

 أمهية التفكري الناقد يف ظل تعدد مصادر املعرفة وسهولة احلصول عليها 

 العالج(-ظاهرة التنمر )األسباب 

2 4 

 النفسي والبحث العلمي يف ظل التقدم التكنولوجي اهلائلالقياس 

 املعتقدات املعرفية يف ظل تنوع مصادر املعلومات واملعارف

2 4 

 4 2 علم النفس عرب الثقايف يف ظل عصر العوملة 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .72
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30 - - - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 ساعتان    عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: .73
 

 تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .74
 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.أوالً  -
 معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق اثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق اثلثاً  -

ن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضم
 جمال من جماالت التعلم.

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر
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 م
اسرتاتيجيات  تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال

 التدريس للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 كتابة مقال احلوار واملناقشة حيدد أمهية علم النفس يف ظل التغريات املستمرة يف العصر احلديث 1-1

 كتابة مقال احلوار واملناقشة يوضح أسس اختاذ القرار النفسي يف ظل التغريات اجملتمعية املعاصرة 1-2

 تكليف منزيل العرض الفعال حيدد التأثريات النفسسية على أفراد اجملتمعات يف ظل التقدم التكنولوجي اهلائل 1-3

قدرة أفراد اجملتمع على التواصل اآلمن يف ظل التطورات يفسر احلاجة إىل تنمية  1-4
 التكنولوجية املتالحقة

 تكليف منزيل العرض الفعال

 كتابة مقال العرض الفعال يذكر اآلاثر النفسية االجيابية والسلبية للذكاء االصطناعي 1-5

 املهارات املعرفية 2
يقرتح املهارات اليت جيب إكساهبا ألفراد اجملتمع ملواجهة التأثريات السلبية  2-1

 للتكنولوجيا احليثة 
 نشاط عملي التعلم التعاوين

 نشاط عملي التعلم التعاوين يتعامل بشكل اجيايب مع ذوي القلق الرقمي 2-2

 تكليف منزيل التعلم النشط يستخدم التكنولوجيا احلديثة يف القياس النفسي والبحث العلمي 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يبدي احلساسية للثغرات واملشكالت العلمية يف البحث العلمي 3-1

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة حيدد مسؤولياته جتاه أفراد اجملتمع يف ظل التغريات املتالحقة 3-2

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تطبيقات عملية تطبيقات عملية يظهر مهارات التواصل اآلمن من خالل وسائل التواصل االجتماعي والتقنية احلديثة 4-1

يستخدم التقنية احلديثة يف الكشف عن االضطراابت النفسية يف ظل التغريات  4-2
 املتالحقة

 تطبيقات عملية تطبيقات عملية

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
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5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .75

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

من التقييم  نسبته
 النهائي

 %15 9،  4،  3 تكليفات منزلية  1

 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 15 اختبار هنائي 4

 

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

 أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس. -

 عضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واإللكرتوين.تكوين جمموعة للتواصل بني  -

 يعمل القسم على إنشاء وحدة خاصة ابإلرشاد النفسي لتقدمي اإلرشادات والتوجيهات واالستشارات النفسية  للطالب  -

 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية -
 

 التعّلممصادر  .وو
 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –. أدرج 1

 (. اإلختالف والتعارف يف ضوء علم النفس املعاصر. دار الفكر: بريوت2014عرار، سامر )

 (. علم النفس املعاصر: التيارات واملدارس. دار النجاح اجلديدة: الدار البيضاء2012غريب، عبد الكرمي )

 (. معامل علم النفس املعاصر. دار املعرفة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع: اإلسكندرية1999الطويل، عزت عبد العظيم )

 (. علم النفس املعاصر يف ضوء اإلسالم. دار الشروق للنشر والتوزيع: القاهرة. 2007حممد، حممد حممود )
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 والتوزيع : القاهرة.(. علم النفس املعاصر. دار النهضة العربية للطباعة والنشر 2000املليجي، حلمي )

Jo Mercier, D. F. & Mitchell, W. H. (2016). The Origins of Contemporary 
Psychology. Wentworth. NY 
 

 

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

Mitchell, Anita; McConnell, John (2012). "A historical review of Contemporary 
Educational Psychology from 1995 to 2010". Contemporary Educational 
Psychology. 37 (2): 136–147.  

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

https://www.journals.elsevier.com/contemporary-educational-psychology 

https://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_Educational_Psychology 

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

 املرافق املطلوبة .يي
تربات، بني  متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملخ

 اآليل املتاحة، وغريها(:وعدد أجهزة احلاسب 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .44

 طالباً  15وجهاز حاسب آيل مبا يسع عدد  Data Showقاعة حماضرات جمهزة جبهاز العرض 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .45
 وجهاز حاسب آيل Data Showجهاز العرض 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .46
 املكتبة  املركزية ابجلامعة

 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ووو
 فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص  .26

 * تقدمي استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بينها تقييم طرق التدريس املتبعة

https://www.journals.elsevier.com/contemporary-educational-psychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_Educational_Psychology
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 * مطالبة الطالب بكتابة تقرير يتضمن مجيع جوانب القوة والضعف يف طرق التدريس املتبعة.

 القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو  .27
 * املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر واالختبار النهائي.

قرر * حتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية حتليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر اسرتاتيجيات التدريس املتبعة يف تدريس موضوعات امل
 وترتيبها حسب فعاليتها.

 ار والنقاش بني أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم املقرر حول أفضل اسرتاتيجيات التدريس.* احلو 

 إجراءات تطوير التدريس: .28
 بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق التدريس احملببة هلم سيتم تطوير التدريس

إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل إجراءات التحقق من معايري  .29
بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: يتم احلكم على دقة تقدير اجنازات 

 وتقييم زمالئه وعضو هيئة التدريس لهالطالب من خالل االتفاق بني التقييم الذايت 
 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .30

 من خالل أداء الطالب يف االختبار الشامل ملرحلة الدكتوراة  -

 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطويره -

 البحوث والكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر. متابعة -

 متابعة أعداد البحوث يستخدم فيها الطالب املعلومات الواردة يف املقرر. -
 

 حممود عبدالوهابد/ حممد  اسم منسق الربانمج:

 14..../...../..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 توصيف مقرر قضااي معاصرة يف علم النفس                      إعداد د/ حممد حممود عبدالوهاب
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 4/ 1/ 4 توصيف املقررات الدراسية: 
 

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

   اسم املقرر  : االضطراابت النفسية وتشخيصها  

 02067712-2نفس رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية ه1440 -2-15  اتريخ التوصيف:

 الرتبية / علم النفس القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .تت
 (02067712-2)نفس االضطراابت النفسية وتشخيصها  . اسم املقرر الدراسي ورمزه : 1

 . عدد الساعات املعتمدة : ساعتان2 .100
 يف مجيع ختصصات قسم علم النفس الدكتوراه برانمج . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .101
 املستوي )األول(  .102
     هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات السابقة 5 .103
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .104
 ابلعابدية والزاهر مبىن كلية الرتبية   . فرع أو فروع تقدمي املقرر ، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .105

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

 التقليديةقاعات احملاضرات  .ررر
  

 %60 النسبة:

    

 التعليم اإللكرتوين .ششش
  

 %20 النسبة:

    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .تتت
  

 %20 النسبة:

    

  النسبة:  ابملراسلة .ثثث

    

 - النسبة: - أخرى تذكر .خخخ
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 تعليقات:

 األهداف .ثث
  وحجم ظاهرة االضطراب النفسي ومستوايته وتصنيف االضطراابت النفسية والعقلية يهدف هذا املقرر إىل اكساب الطالب معارف عن مفهوم،

(، وأمهية تشخيص االضطراابت النفسية والفرق بينها وبني االضطراابت ICD-10- DSMحاالته والتصنيفات العاملية لالضطراابت النفسية  )
  استعراض مناذج من االضطراابت النفسية والعقلية.العقلية والنظرايت املفسرة لالضطراب النفسي كما يهدف املقرر إىل

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

  مفردات املادة وفقا للتطورات وتوفر املراجع وقواعد املعلومات احلديثة.يتم مراجعة 

  العمل على االستفادة من املكتبات الرقمية مثلwww.questia.com  .وغريها 

 .  االستفادة من املؤمترات العلمية واملشاركة فيها 

  املنشورة يف قواعد املعلومات.االستفادة من الدراسات  والبحوث 

 )مالحظة : املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج (. وصف املقرر الدراسي  .ز
ة الصحة العاملية ومجعية . ومستوايته وطرق تشخيصه وتصنيفه وفقا لتصنيف منظماالضطراابت النفسية والعقليةوصف عام للمقرر:يتناول املقرر مفهوم 

 . االضطراابت النفسية والعقليةمن ( والعوامل املسببة هلا والنظرايت املفسرة هلا ومناذج ICD-10- DSMالطب النفس االمريكية)
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .76
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

  . 2 1 مفهوم االضطراابت النفسية والعقلية 
 .2 1 حجم ظاهرة االضطراب النفسي 
 .2 1 مستوايت االضطراب النفسي 
 .2 1 تصنيف حاالت االضطراب النفسي الشائعة 
 (التصنيفات العاملية لالضطراابت النفسيةICD-10- DSM. 2 4 
 .4 2 اسباب االضطراابت النفسية والعقلية 
 .2 1 الفروق بني االضطراابت النفسية والعقلية 
  .4 2 النظرايت النفسية املفسرة لالضطراب النفسي 
 .6 3 مناذج من االضطراابت النفسية والعقلية 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .77
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

http://www.questia.com/
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 31 - 3 - - 28 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .78
  اسبوع( اضافة اىل حماضرتني ختصص لالختبارات. 14يف   2ساعة ) 28 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .79
 بني  لكل من جماالت التعلم املبينة أدانه ما يلي: 

 موجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها . 
  .توصيف السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات 
 لتقييم نتائج التعلم يف هذا اجملال الدراسي.  الطرق املتبعة لتقومي الطالب يف املقرر الدراسي  

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
احملاضرات، احلوار  يتعرف االضطراابت النفسية ويشخصها 1-1

البحث والنقاش، 
 العلمي ،ورش العمل .

املناقشات التقييمية، االختبار  
 والنظرايت املفسرة هلا واألسباب املؤدية اليها االضطراابت النفسيةيتعرف  2-1 النصفي، النهائي.

 املهارات املعرفية 2
2-1 
2-2 
2-3 

 يفرق بني االضطراابت النفسية 
 النفسيةيفرق بني النماذج املختلفة من االضطراابت 

 يفرق بني االضطراابت العقلية والنفسية

احملاضرات ، املناقشة 
واحلوار ، البحث 

 العلمي.

املناقشات التقييمية، االختبارات 
 النصفية والنهائية.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تطويرها:وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب  3-1

يتعامل مع اصحاب املشكالت وإقامة عالقة ارشادية تقوم علي التعاطف الوجداين و 
 مهارات التعامل مع هذه الفئات اليت تعاين من االضطراابت النفسية.

احملاضرات ، املناقشة 
واحلوار ، البحث 

 العلمي.

املناقشات التقييمية، االختبارات 
 النصفية النهائية.

 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4
يتواصل بفاعلية وابملستوي املالئم مع املتلقني االكادمييني واملهنيني واجملتمع ككل من  4-1

خالل تقارير رمسية وغري رمسية وعروض تقدمييه ومن منشورات اكادميية ومهنية  مبا يف 
 وحمددة يف االضطراابت النفسيةذلك الرسالة العلمية حول قضية مهمة 

التدريب علي اعداد 
وكتابة التقارير العلمية 

عمل عروض تقدميية –

عمل عروض تقدميية وكتابة التقارير 
 العلمية
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ل
ع أن يتواجد ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعة اسبوعيا . 12دل توجد ساعات مكتبية لإلرشاد االكادميي ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم مبع-
 يتم توزيع الطالب مع بداية الفصل الدراسي علي أعضاء هيئة التدريس لتقدمي اخلدمات االرشادية هلم .-

 مصادر التعّلم .أأأ
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

التدريب علي كتابة  –
  املنشورات العلمية

يقوم بشكل اعتيادي البياانت االحصائية ويستخدمها بكفاءة كما يستخدم كما  4-2
تقنيات املعلومات واالتصاالت املالئمة يف حبث القضااي وإيصال النتائج واسعا من 
 والتوصيات

التدريب علي تبويب 
البياانت االحصائية  

التدريب -وتقييمها  
علي استخدام تقنيات 
املعلومات واالتصاالت 
يف تناول وحبث القضااي 

 وإيصال النتائج .

تقدمي  تعليقات ومناقشات علي 
 يةالنتائج االحصائ

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .80
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من 

التقييم 
 النهائي

 %10 اسبوعيا واجبات اسبوعية قصرية 1

 %10 اسبوعيا مشاركة داخل الفصل  2

 %20  حبث 3

 %30 7االسبوع  اختبار نصفية  4

 %30 16االسبوع  اختبار هنائي 5
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 ( القاهرة :مكتبة زهراء –التشخيص  -االعراض  -( .علم االمراض النفسية والعقلية )االسباب 2009عبد الرمحن ،حممد السيد)العالج
 الشرق..

 ( القاهرة : مركز الطب النفسي مصر اجلديدة.5(.امراض النفس ط)2007عبدا لرمحن ، حممود محودة ،) 
 ( 2014غامن ، حممد حسن.) والعقلية والسلوكية ، القاهرة :مكتبة االجنلو املصرية. االضطراابت النفسية 
 ( 2004فايد ،حسني حممد.) عالجها (، القاهرة : دار طيبة للطباعة والنشر. –أسباهبا –السلوكية) تشخيصها ت االضطرااب 
  (امراض االطفال النفسية وعالجها .دمشق :دار املكتيب.2001عبد هللا ، حممد قاسم .) 
 ( 2000يوسف ، مجعة سيد .) السلوكية وعالجها.القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر.االضطراابت 
 (.تشخيص االمراض النفسية للراشدين مستمد من 2016)شليب ،حممد أمحدDSM4&DSM5 . القاهرة مكتبة االجنلو املصرية 

  سييةأدرج املواد املرجعية األسا. 2
االمريكية ( . احملكات التشخيصية : الدليل التشخيصي واإلحصائي اخلامس لالضطراابت النفسية الصادر عن اجلمعية 2017عبد الفهيم ، أمحد جماور ).

 للطب النفسي.الرايض : دار زهراء الشرق.

(. املراجعة العاشرة للتصنيف الدويل لألمراض . تصنيف االضطراابت النفسية والسلوكية 1999منظمه الصحة العاملية  املكتب االقليمي لشرق املتوسط )
نفسي بكلية الطب جامعة عني مشس إبشراف د.امحد عكاشة. القاهرة : االوصاف السريرية  ) االكلينيكية( والدالئل التشخيصية  ترمجة وحدة الطب ا

 : املكتبة الطبية القومية .

 (.الدليل التشخيصي لالضطراابت النمائية العصبية. القاهرة : مكتبة االجنلو املصرية.2016عوده،حممد حممد )

 وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي 3

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

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

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

--.questia.comwww 

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة عني مشس.-   

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة حلوان.-  

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة األزهر- 

 مركز االرشاد النفسي جبامعة حلوان .  -

http://www.am.org/iupsys
http://www.questia.com/
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 اجلمعية املصرية لعلم النفس.-

 رابطة االخصائيني النفسيني املصرية ) رامن (.-

 ال يوجد          أخرى مثل الربامج احلاسوبية ، الربجميات ، واألسطواانت املدجمة: مواد تعليمية. 4

 املرافق املطلوبة .ببب
تربات، وعدد بني  متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملخ

 املتاحة، وغريها(:أجهزة احلاسب اآليل 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .47

 دارسا على االقل مع توفر االجهزة الالزمة هبا واملشار اليها ادانه. 20قاعة دراسية تستوعب 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .48
 شخصية، احلاسبات ابملكتبة للدخول اىل قواعد املعلومات. حاسبات

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

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

 .االعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة التدريس 

 .االعتماد على املقرتحات املباشرة من الطالب 

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

  ملف االجنازportfolio. 

  للمقرراالنشطة املصاحبة 

 إجراءات تطوير التدريس: .تتتت
 .اطالع االستاذ املستمر على احدث اساليب التعلم والتعليم 

 .االستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعديل طرق تقدمي املقرر 

 .اختبار االستاذ لفاعلية الطرق املختلفة واإلبقاء على الفاعل منها 
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تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس االستعانة أبستاذ اخر لتصحيح إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: 
 عينة عشوائية وحساب مدى ارتباط درجاته بدرجات أستاذ املادة.

 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ثثثث
 جملموعات املتتالية سنواي.اجراء اختبارات تقييمية ألداء ا

 اجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتالية سنواي.

 تطوير مفردات وحمتوى املقرر ليشمل اهم وأحدث نتائج البحوث.
 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 قراءات يف علم النفس االجيايب اسم املقرر:  

 (0206721-2رمز املقرر:    ) نفس       
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .جج

 (0206721-2االجيايب ) نفسقراءات يف علم النفس . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .106
 دكتوراه مجيع التخصصات. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .107

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .108
 ال يوجد( 1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .109
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .110
مقر اجلامعة يف العابدية، والطالبات يف مقر اجلامعة  الطالب يف. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .111

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

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ذذذ

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ضضض

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

  النسبة:  ابملراسلة .غغغ

  النسبة:  تذكرأخرى  .أأأأ
 

 ال يوجد  تعليقات:

 
 األهداف .حح
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

جملتمع، ومستوايت علم النفس االجيايب، تعريف الطلبة مبفهوم علم النفس االجيايب ونشأته ومسلماته األساسية، وأهدافه وأجية للفرد وا
ايب ابالنفعاالت االجيابية والسعادة، والقياس االجيايب، وعالقة علم النفس االجي ووظائفه، وأهم موضوعاته، والنظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس

، ومطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايب يف علم النفس االجيايب، واألسس النظرية والتطبيقات امليدانية ملقاييس موضوعات علم النفس االجيايب
 ايب يف العملية التعليمية.واسس ومبادئ واجراءات التطبيق لعلم النفس االجي

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

  علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف متابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث
 هذا اجملال.

  استخدام أسلوب جمموعات الرتكيز هناية كل فصل دراسي إلجراء مناقشات معمقة بني أعضاء هيئة التدريس املعنيني ابملقرر واحلصول
 إلجراء التعديالت املناسبة.على تغذية راجعة منهم حول املقرر 

 .إدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتوين للجامعة وإاتحة الفرصة للطالب للتعلم الذايت 
 .املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب 
 دريس املتخصصني يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي، وطالب مرحلة املاجستري يف الشخصية وعلم النفس تشجيع أعضاء هيئة الت

االجتماعي إلجراء دراسات تقوميية جتريبية ملعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثره يف تطوير معارف ومهارات طالب الدراسات العليا 
 واقرتاح إجراءات للتطوير.

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

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

 وصف عام للمقرر:

، يتناول املقرر علم النفس االجيايب ومفهومه ونشأته ومسلماته األساسية، وأهدافه وأجية للفرد واجملتمع، ومستوايت علم النفس االجيايب
اته، والنظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس االجيايب، وعالقتة ابالنفعاالت االجيابية والسعادة، والقياس يف علم النفس ووظائفه، وأهم موضوع

 االجيايب، ومطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايب واسس ومبادئ واجراءات التطبيق لعلم النفس االجيايب يف العملية التعليمية.

 

 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي  .81
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
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 2 1 املفهوم والنشأة واملسلمات األساسيةعلم النفس االجيايب: 
 4 2 أهداف علم النفس االجيايب وأجيته للفرد واجملتمع، ومستوايت علم النفس االجيايب، ووظائفه.

والرضا عن احلياة، والكفاءة الذاتية، وحل  األمل ، والتفاؤل،أهم موضوعات علم النفس االجيايب: 
واإلبداع ، واحلكمة ، والشجاعة ، واالنفعاالت اإلجيابية ، وتقدير الذات  املشكالت ، ووجهة الضبط ،

، وحب احلياة ، والذكاء الوجداين ، واإلمباثية )النفاذ لآلخر( ، والتعلق ، والتسامح ، والفكاهة ، 
 وجودة احلياة. واالمتنان ، واحلكم اخللقي ،

2 4 

 4 2 سيكولوجية السعادةعلم النفس االجيايب وعالقته ابالنفعاالت االجيابية: 
 2 1 مطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايب

 4 2 النظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس االجيايب.نظرايت علم النفس االجيايب: 
النظرية والتطبيقات امليدانية ملقاييس األمل، والتفاؤل، والكفاءة ألسس القياس يف علم النفس االجيايب: ا

واإلبداع ، واحلكمة ، والشجاعة ، واالنفعاالت اإلجيابية ،  الذاتية، وحل املشكالت ، ووجهة الضبط ،
 وتقدير الذات ، واحلب ، والذكاء الوجداين ، والغمباثية )النفاذ لآلخر( ، والتعلق ، والتسامح ، والفكاهة

 ، واالمتنان ، واحلكم اخللقي ، وجودة احلياة، السعادة ، الرضا عن احلياة . 

2 4 

تطبيقات القياس من منظور علم النفس اإلجيايب يف بعض احلاالت املهنية والتعددية الثقافية، ومقاييس 
 .متغريات السياق ) البيئة( اليت قد تيسر منو القوي اإلنسانية

2 4 

 2 1 التطبيق لعلم النفس االجيايب يف العملية التعليميةمبادئ واجراءات 
   

 

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

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .82
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30  6   24 ساعات التدريس الفعلية
 2  2   2 الساعات املعتمدة

 

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

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .83
 .ساعتان أسبوعيا 
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 تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .84
 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.أوالً  -
 معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق اثنياً  -
ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
ابستخدام احملاضرة واإللقاء  -

جهــــاز عــــارض البيــــاانت، 
واحلوار واملناقشــــــــة املوجهة 
ــــــادف، واألنشـــــــــــــــطــــــة  اهل
التطبيقية ومهام األداء وفق 

 سياق احلياة.
 العصف الذهين. -
اســـــتخدام أســـــلوب التعليم  -

 اجلماعي والتعاوين

ــــارات القصــــــــــرية  - االختب
 والنصفية واخلتامية.

 الواجبات املنزلية. -
 

 االجيايب: ونشأتهيتعرف مفهوم علم النفس  1-1
 يتعرف املسلمات األساسية لعلم النفس االجيايب. 1-2
 يتعرف أهداف علم النفس االجيايب وأجيته للفرد واجملتمع. 1-3
 يتعرف مستوايت علم النفس االجيايب، ووظائفه 1-4
 يتعرف أهم موضوعات علم النفس االجيايب 1-5
 االجيايب ابالنفعاالت االجيابية والسعادة.يتعرف عالقة علم النفس  1-6
 يتعرف مطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايب 1-7
 يتعرف النظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس االجيايب  1-8
يتعرف األسس النظرية والتطبيقات امليدانية ملقاييس موضوعات علم  1-9

 النفس االجيايب 
 املعرفيةاملهارات  2

   بنهاية املقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 
إحدى طرائق التعلم القائمة  - يوضا  املسلمات األساسية لعلم النفس االجيايب. 2-1

ـــــل  ـــــة املتعلم مث على مركزي
ــــاوين، أو التعلم  التعلم التع

 النشط.
 البحث واالستنتاج. -
 احلوار واملناقشة. -

 

تقومي األنشـــــــطة واملهام  -
 والتكليفات.

 املالحظة .  -
 األحباث واألعمال. -
 االختبارات. -

 مييز بني مستوايت علم النفس االجيايب، ووظائفه. 2-2
 يوضا كيفية ارشاد كل فئة من فئات ذوي االحتياجات اخلاصة. 2-3
 يبني أهداف علم النفس االجيايب. 2-4
 االجيايبمييز بني املوضوعات املختلفة يف علم النفس  2-5
 يوضا مطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايب 2-6

 يفرق بني النظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس االجيايب املختلفة. 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
ـــاييس علم النفس االجيـــايب يف بعض 2-7 ـــة تطبيق مق احلـــاالت  يبني كيفي

 املهنية والتعددية الثقافية.
 االجيايب.يطبق بعض مقاييس علم النفس  2-8

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يتعامل بثبات وحســــــاســــــية مع القضــــــااي األخالقية املعقدة ويصــــــدر  3-1

 أحكاما عادلة وصحيحة.

التـعـلـم التـعـــــاوين، أو التـعـلـم 
ــى  ــمـــــدة عــل ــت الــنشـــــــــــط، املــع

 التطبيقات العملية

ـــقـــومي  ـــــذايت، وت ـــقـــومي ال ـــت ال
ـــــاذ  األقران وتقوم األســــــــــت
لألنشــــــطة ومهام األداء، و 
ــــــات  ــــــالق ــــــع ــــــارات ال ــــــه م
الشـــــــــخصـــــــــية، و مهارات 
حتمل املســــــــــؤولية، والعمل 

 ضمن فريق. 

يســــــــــهــل عليــه التفــاعــل اهلــادف مع أقرانــه يف جمموعتــه واجملموعــات  3-2
 األخرى، وميارس دور القيادة املؤثر إذا أسندت إليه

 يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل أقرانه يف جمموعة العمل 3-3
يشـــــــارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشـــــــطة ومشـــــــاريع  3-4

 اجملموعات األخرى.
يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  3-5

 معه، وينجزه يف وقته احملدد.
 يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب.يتفاعل مع أقرانه  3-6

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 0أن يتقن الطالب مهارات البحث يف أوعية املعلومات 4-1

التـعـلـم التـعـــــاوين، أو التـعـلـم 
النشــــــــــط، املعتمـــــدة على 
مهارات الطالب يف التعامل 
واالتصـــــــــــال واســــــــــتخــدام 

 احلاسب اآليل 

مواقف تدريبية يطلب  -
من الطالب إعدادها 
وعرضها، عن طريق مجع 
املعلومات ابستخدام 
التقنية واالتصال املتوفرة 

 ابجلامعة.
التقومي الذايت، وتقومي  -

 األقران وتقوم األستاذ 
حقيبة إجناز جتمع مجيع  -

 األنشطة
-  

 أن يتقن الطالب مهارات التعامل مع التقنية املعلوماتية 4-2
أن يتقن الطالب أســاليب االتصــال مبراكز البحث العلمي واملســئولني  4-3

 0للحصول على املعلومات
حبثيــا ابلتعــاون مع جمموعتــه حول علم أن ينجز الطــالــب مشــــــــــروعــا  4-4

النفس االجيايب ونظرايته أو القيـاس يف علم النفس االجيايب، ويكتـب 
تقريرا وافيا عن املشروع، ويعرضه يف القاعة الدراسية، ويتلقى التغذية 
الراجعة من اســــــــــتاذه وأقرانه، ويدافع عن وجهة نظره حبجج منطقية 

 مقبولة.
أفكاره بطريقة تزيد من فعالية الرســــــــــالة اليت يريد ينظم الطالب أن 4-5

 توصيلها.
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

   ال يوجد 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .85
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 12و  5 اختبارات قصرية 1
 %15 8 اختبار نصفي  2
 %25 16 اختبار هنائي 3
 %50 مجيع األسابيع حقيبة االجنازات جلميع األنشطة والتكليفات واملشاريع البحثية 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .م
ع أن يتواجد ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 مع طلباهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم. وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل -
تكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطالب يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات وتقدمي اإلرشاد األكادميي للطالب يف  -

 أي وقت حيتاجونه.
 التدريس للتواصل وتقدمي االرشاد األكادميي.تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة  -

 مصادر التعّلم .تتت
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .نشأته وتطوره، ومناذج من قضاايه. القاهرة: عامل الكتب" ( علم النفس اإلجيايب2016مسعد ) عاطف  أبو حالوة، حممد السعيد؛ والشربيين -
(، الكويت: 175رمجة فيصل عبد القادر يونس، مراجعة شوقي جالل، سلسلة عامل املعرفة )(. سيكولوجية السعادة. ت1993أرجايل، مايكل ) -

 اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.
 <دار صفاء للنشر :عمانتطبيقاته(.  -أهدافه -. علم النفس االجيايب )نشأته(2016عبد الرضا )التميمي،  رائدة؛محيد ابتسام ؛ و الزويين،  -
 (. علم النفس االجيايب للجميع. القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.2011)سالمة يونس، مرعي  -
(. السعادة احلقيقية. )ترمجة صفاء األعصر وعالء كفايف وعزيزة السيد وفيصل يونس وفادية علون وسهري غباشي(. 2005سليجمان، مارتن ) -

 القاهرة: دار العني للنشر.
صفاء األعسر، ومرفت شوقي واندية شريف  مجة( القياس يف علم النفس اإلجيايب: مناذج ومقاييس )تر 2014) ك. ر.   سنايدر شني، لوبيز،  -

 وعزة خليل وعزيزة السيد وهبة سري وأسامة أبو سرع ومىن الصواف(. القاهرة: املركز القومي للرتمجة.
 (. قوة علم النفس االجيايب. القاهرة: دار العلوم للنشر.2017يونس، إبراهيم ) -

 
 العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت 2 

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-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
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- Seligman. M. (2002). 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. (2003). Happiness. The psychologist, 16,(3), 128-129 
- Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An 

introduction. American Psychologist, 55, 5–14. 
- Crystal L. Park (2003). The Psychology of Religion and Positive Psychology. 

PSYCHOLOGY OF RELIGION NEWSLETTER, 2 8 (4), 1-20. 
- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION DIVISION 
- Gable, S.L., & Haidt, J. (2005). What (and Why) Is Positive Psychology? Review of 

General Psychology, 9(2), 103–110. 
- Snyder, C. R.  & Lopez, S. J. (2002). The Handbook of Positive Psychology. New York: 

Oxford 
- Dinere, E.  (2000). Subjective well-being the science of Happiness and proposal for a 

national under, The American Psychological, 55(1), 34-43 
-  

 واالرشاد النفسي . 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 اجلمعية النفسية األمريكية 

psycinfo 

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

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

www.questia.com 

 

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

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
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 املرافق املطلوبة .ثثث

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .49
 طالبا. 20قاعة حماضرات تتسع ل 

 
 تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر   .50

 Data Showجهاز عارض البياانت 
 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .51
 ال يوجد

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

 استخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس واملتمثلة يف:
 ورقة الدقيقة الواحدة. -
 بريد الكرتوين أو رسالة واتساب. -
 الراجعة والسريعة. التغذية -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .حححح
 تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس.  -
 االستشارة يف التدريس من قبل النظراء يف التدريس. -

 إجراءات تطوير التدريس: .خخخخ
وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس  -

 )األقران( يف التدريس، واالستشارة يف التدريس واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.
واسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .دددد

 دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
تدقيق تصحيا عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، وكذلك مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير  -

 برانمج جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس يف القسم.الوصفية ضمن 
 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس وهو برانمج يهتم بتكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة  -
التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األحباث والدراسات الرمسية وغري 

 الرمسية.
 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

292 
 

 هاين سعيد حسنتوصيف مقرر قراءات يف علم النفس االجيايب                        إعداد د./ 
  

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

  التاريخ  التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 النمو مدى احلياة  اسم املقرر:  

 2-0206722نفس     رمز املقرر:     
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرى إسم املؤسسة التعليمية: 15/2/1440  اتريخ التوصيف:

 الرتبية  /    علم النفس    القسم: /لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خخ
 النمو مدى احلياة  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .112
 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة:  2 .113
  مرحلة الدكتوراه متطلب إجباري جلميع التخصصات. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .114

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

  ) املستوى الثاين (. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .115
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .116
  ال توجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .117
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .118

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

 %60 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .بببب

    

 %20 النسبة: نعم التعليم اإللكرتوين .جججج

    

 %20 النسبة: نعم تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .دددد

    

 - النسبة: ال ابملراسلة .هههه

    

 - النسبة: ال أخرى .وووو
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 : تعليقات
 

 األهداف .دد
التعرف على عملية النمو ومفهومها والتطور التارخيي لعلم النفس النمو ومساعدة الطالب على فهم طرق  ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

و ادراك العوامل املؤثرة يف النمو وقوانني النمو ودراسة مشكالت النمو يف كل مرحلة البحث املختلفة يف هذا اجملال ونظرايت النمو املختلفة 
 من مراحل النمو.والتعرف على مراحل النمو املختلفة طوال دورة احلياة ومعرفة مظاهرها وأهم خصائصها والتغريات احلادثة يف كل مرحلة . 

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

ا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت والتغيري يف حمتوى املقرر بناءاً على نتائج االستخدام املتزايد للمراجع اجلديدة اليت تعتمد على تكنولوجي 
البحوث والدراسات العلمية احلديثة املتعلقة ابلنمو خالل دورة احلياة .واالطالع املستمر عل كل اصدار حديث للبحوث والدراسات 

 طرق التدريس املتبعة .والكتب والدورايت اخلاصة بعلم نفس النمو وبناء على ذلك حندث املصادر و 
 

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

حلديثة وصف عام للمقرر: يقدم املقرر معلومات هامة عن النمو ومظاهره املختلفة اجلسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية واللغوية والنظرايت ا
منذ  يف هذا اجملال وقوانني النمو اخلاصة والعوامل املؤثرة يف النمو وطرق البحث العلمية  يف دراسة النمو ومعلومات خاصة عن مراحل النمو

 مرحلة اجلنني حىت الشيخوخة . 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .86
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

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

 3 1 القوانني العامة للنمو  –العوامل املؤثرة يف النمو  –نظرايت النمو 
 3 1 عامل الطفل حديث الوالدة – مرحلة اجلنني

 3 1 مرحلة الرضيع 
 متأخرة (  –متوسطة  –مرحلة الطفولة ) مبكرة 

 وأهم مشاكل هذه املراحل  –مظاهر النمو املختلفة فيها 

3 9 

وأهم  –املتأخرة ومظاهر النمو فيها  –املتوسطة  –واملراهقة املبكرة  –مرحلة املراهقة بصفة عامة 
 املشكالت اخلاصة ابملراهقني 

3 9 

 3 1 وأهم مشكالهتا . –ومظاهر النمو املختلفة فيها  –مرحلة الرشد 
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 3 1 مرحلة الشيخوخة ومظاهر النمو فيها وأهم مشكالهتا .
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .87
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30 - - - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: .88
 اسبوعياساعتان 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .89
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
املشاركات والنقاش اجلاد يف   أسلوب التعليم التعاوين يتعرف الطالب على مفهوم النمو اإلنساين  وطرق البحث اخلاصة به . 1-1

 احملاضرات.
يتعرف الطالب على نظرايت النمو املختلفة والعوامل املؤثرة يف النمو وأهم  1-2

   قوانينه ..
عرض البوربوينت وعرض  أسلوب احملاضرة 

 البحوث .
يتعرف الطالب على  مراحل النمو  وحيدد خصائص كل مرحلة ، وأهم  1-3

 مشكالهتا 
 االختبارات  أسلوب املناقشة

 املهارات املعرفية 2
يدرك ويفهم الطالب مفهوم النمو اإلنساين وتطوره التارخيي وطرق البحث فيه  2-1

 ونظرايته املختلفة.
 اختبار دوري  احملاضرة واحلوار والنقاش .
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .90
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 طول الفصل . اإلجيابيةاحلضور واملشاركة  1

من األسبوع  البحوث اليت يعدها الطالب ويطرحها على زمالئه يف احملاضرات . 2
 السادس

30%  

  %60 األسبوع األخري  االختبار النهائي . 3
 

 اختبار نصفي العصف الذهين .  . يدرك الطالب العوامل املؤثرة يف النمو وقوانينه العامة  2-2

يدرك الطالب مراحل النمو خالل دورة احلياة  واهم مشكالهتا واقرتاح احللول  2-3
 هلا .

التعلم الذايت  وتشجيع 
 استخدام االنرتنت 

 ا ختبار هنائي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
املناقشات الفردية  احرتام آراء الزمالء واالستفادة منها . 3-1

واجلماعية بني الطالب 
للتأكد من حتملهم 

 املسئولية 

تقييم فردي لكل طالب من 
 خالل النقاش واملشاركة

 احرتام رأي اآلخرين من  الزمالء وتقدير 3-2
 مشاركا هتم ومشاعرهم .

تقسيم الطالب إىل 
جمموعات والعمل معها من 

 خالل ورش العمل 

تقييم مجاعي لألعمال اليت 
 تقدمها جمموعات العمل .

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
من خالل االتصال يف قاعة الدرس والكلية اكتساب مهارات االتصال  4-1

 واجملتمع .
اختبار قدرة الطالب على العمل  أسلوب التعليم التعاوين 

 اجلماعي  مع زمالئه 

استخدام احلاسب اآليل يف  تشجيع الطالب على استخدام احلاسب اآليل .  4-2
 إنتاج ملف االجناز .

 اختبار قدرة الطالب علي ذلك.

 (وجدت النفسية احلركية )إناملهارات  5
تنمية قدرة الطالب على تطبيق مهارات التعامل مع برامج احلاسب اآليل  5-1

 املختلفة 
التعلم الذايت  وتشجيع 

 استخدام االنرتنت 
 تقييم فردي لكل طالب .

تنمية قدرة الطالب على تطبيق بعض مهارات التعامل مع األجهزة التعليمية   5-2
 املختلفة . 

 تقييم فردي لكل طالب . . أسلوب املناقشة 
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ن
ع ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

 أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ( ساعات أسبوعياً بواقع ساعتني يومياً .8* الساعات املكتبية )

 ل املوقع اإللكرتوين للمحاضر . * من خال

 * من خالل اهلاتف اجلوال للمحاضر او استخدام الواتالس اب 

  مثل املكتبة واحلاسب اآليل واإلنرتنت . –* فتح مرافق الكلية 
 *من خالل وحدة االرشاد االكادميي ابلقسم.

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

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

 ،االسكندرية ، دار املعرفة اجلامعية االسكندرية.1(. علم نفس الطفل )دراسة حديثة اجلزء االول (،ط2009(النيال ، مايسه أمحد   -1

 مكتبة الرشد .، الرايض ، 1(.علم نفس النمو ،ط2009محام ، فادية كامل  ) -2

 ، االردن.  1( .علم نفس النمو )دورة حياة االنسان ( ، ط2014ملحم ،سامي حممد  ) -3

 (.منو االنسان من مرحلة اجلنني ايل مرحلة املسنني.القاهرة :مكتبة االجنلو املصرية..2014أبو حطب ، فؤاد )-4

 املتنيب. ( . علم نفس النمو. الدمام  : مكتبة2012أبو لطيفة ،لؤي حسن )-5

(. علم نفس النمو)ماقبل امليالد وحىت الشيخوخة( الدمام : مكتبة 2017أبو سيف ،حسام أمحد القحطاين ، عبدا هلل صاحل )-6
 املتنيب.

 (.علم نفس النمو .الرايض : أشبليا للنشر والتوزيع.2000خميمر ، هشام حممد إبراهيم)-7

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

 جملة جامعة أم القرى للبحوث الرتبوية والنفسية . -2جملة دراسات نفسية .  -1  

 اجمللة املصرية  للدراسات النفسية . -  3
 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
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 http: // www. apa.irg* اجلمعية األمريكية لعلم النفس           

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

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

 * اجلمعية املصرية لعلم النفس .

 ) رامن (. * رابطة األخصائيني النفسيني 

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

 

 املرافق املطلوبة.ححح
تربات، بني  متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملخ

 وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .52

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

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .53
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .54

 * أجهزة كمبيوتر متصل ابلسبورة الذكية واإلنرتنت .

 * الداات شو . 

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ذذذذ

 فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص  .31
 * تغذية مراجعة مباشرة من خالل عملية التعلم يف هذا املقرر .

  * االستبياانت .                                        * املقاييس.

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .32
 * تقارير الكفاية السنوية اليت تعدها اإلدارة ابلقسم  * استبانة تقومي الطالب لعضو هيئة التدريس         

 إجراءات تطوير التدريس:  .33
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 * التدريب املستمر لعضو هيئة التدريس .  

 * توفري األدوات احلديثة الالزمة للتعلم ،

 * تطبيق وسائل التعلم اإللكرتوين .

 * تبادل اخلربات الداخلية واخلارجية لتقدمي بعض مفردات املقرر كأعضاء زائرين  . 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل  .34
 اء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعض

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

 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .35
 سية يف علم النفس من خالل الروابط املباشرة للمواقع .* احلصول على املعلومات احلديثة للمقرر من املصادر األسا

 * تبادل اخلربات مع أساتذة زائرين متخصصني يف نفس اجملال .

 * التشاور مع زمالء التخصص فيما يستجد من تطوير وحتسني املقرر الدراسي كل عام .

 * االتفاق على األنشطة واجلوانب التطبيقية للمقرر مع زمالء التخصص . 

 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب        اسم منسق الربانمج:

 2/1440/.15 التاريخ       التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 نظرايت التعلم والتعليم اسم املقرر:  

 (2-0206623رمز املقرر:    ) نفس      
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 علم النفس /القسم:كلية الرتبية  /لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذذ
 ( 1) نظرايت التعلم والتعليم. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .119
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .120
برانمج املاجستري يف ختصصات علم النفس/ وبرانمج الدكتوراه لألقسام . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .121

 األخرى بكلية الرتبية.
 ()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بني  هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج

 املستوى الثاين . ا السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .122
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .123
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .124
 كلية الرتبية ابلعابدية والزاهر.  . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7 .125

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

 %70 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .زززز
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .حححح
    
 %30 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .طططط

    
  النسبة:  ابملراسلة .يييي
    
   النسبة:  أخرى .كككك

 تعليقات:
 

 األهداف .رر
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

قارنتها. وكذلك مناقشة نظرايت التعلم أن يتعرف الطالب على العالقة ما بني املعرفة والعلم والنظرية ومعايري احلكم على النظرية وم
 لتعلم يف املواقف الصفية.  ا)الكالسيكية واالجتماعية واملعرفية(. وحتليل ونقد ما جاءت به كل منها. وكذلك تطبيق نظرايت 

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

 جنليزية أو العربية يف موضوعات املقرر ملواكبة التطور متابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإل
 احلاصل يف هذا اجملال.

  استخدام أسلوب جمموعات الرتكيز هناية كل فصل دراسي إلجراء مناقشات معمقة بني أعضاء هيئة التدريس املعنيني ابملقرر
 واحلصول على تغذية راجعة منهم حول املقرر إلجراء التعديالت املناسبة.

  ل على التغذية الراجعة من قبل الطالب خبصوص املقرر أثناء تدريس املقرر، وذلك ابستخدام أساليب التغذية احلصو
 .(CIQ)، ومقياس التحري الناقد LEARN، ومنوذج Plus/Deltaالراجعة مثل أداة التغذية الراجعة 

 والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس  املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية
 والطالب.

 .استخدام اسرتاتيجيات جديدة يف التدريس واستخدام متزايد ملصادر شبكة االنرتنت 

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ش

بتقدمي مفهوم علم نفس التعلم وخصائص التعلم وطرق قياسه وعالقة التعلم ابلتعليم والفرق بينهما وبعض نظرايت التعلم مثل نظرية يهتم املقرر 
 ثورنديك وابفلوف وسكنر وجثري وهل وتوملان واجلشتالت وابندورا  واوزبل وبياجيه وبرونر ونظرية معاجلة املعلومات

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

مقدمة عامة تشمل مفهوم املعرفة والعلم والطريقة العلمية وخطوات التفكري العلمي و معىن -1
 البحث العلمي ومفهوم النظرية وفوائدها وخصائصها ومعايري احلكم عليها ومقارنتها.

 

2 

 

4 

قياسه، وعوامل التعلم، مفهوم التعليم وعالقة التعلم مفهوم التعلم وتعريفه وخصائصه، وطرق  -2
 ابلتعليم وكذلك الفروق بينهما

2 4 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

304 
 

 2 1 نظرية التعلم ابحملاولة واخلطأ عند ثورنديك وتطبيقاهتا الرتبوية-3

 2 1 نظرية األشراط الكالسيكي عند ابفلوف وتطبيقاهتا الرتبوية-4

 2 1 وتطبيقاهتا الرتبويةنظرية التعلم اإلجرائي عند سكنر  -5

 2 1 نظرية التعلم عند جثري وتطبيقاهتا الرتبوية -6

 2 1 نظرية التعلم عند هل وتطبيقاهتا الرتبوية-7

 2 1 نظرية التعلم القصدي عند توملان وتطبيقاهتا الرتبوية -8

 2 1 نظرية اجلشتلط )االستبصار( وتطبيقاهتا الرتبوية. -9

 2 1 االجتماعي عند ابندورا وتطبيقاهتا الرتبويةنظرية التعلم  -10

 2 1 نظرية أوزبل للتعلم املعريف وتطبيقاهتا الرتبوية -11

 2 1 نظرية بياجيه يف النمو املعريف وتطبيقاهتا الرتبوية -12

 2 1 نظرية برونر يف النمو املعريف وتطبيقاهتا الرتبوية -13

 2 1 الرتبوية نظرية معاجلة املعلومات وتطبيقاهتا-14
 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق

 32  - - - 16 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 أسبوعيًا:عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل  .3
 ساعتان أسبوعيا.

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .4
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر ؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للم م
 املعرفة 1
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
احملاضرة واإللقاء ابستخدام  - يُعرف مفهوم كل من املعرفة والعلم والنظرية 1-1

 جهاز عارض البياانت.
 املناقشة واحلوار  -
 خرائط املفاهيم -
 التدريس حبل املشكالت -
املعىن ابستخدام التدريس ذو  -

املنظمات املتقدمة وتنشيط 
 املعرفة السابقة.

التدريس الفردي ابلرجوع إىل  -
املكتبة ومواقع االنرتنت 
إلثراء املعلومات حول 

 النظرايت.

 

 املناقشات الصفية. -
 التقارير والبحوث العلمية. -
 الواجبات الفردية واجلماعية. -
 لعروض الصفية. -
االختبارات)من نوع االختيار  -

 متعدد واملقايل القصري(. من
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي األنشطة
 ومهام األداء.

 حيدد خطوات الطريقة العلمية والتفكري العلمي. 1-2

 يصف مفهومي التعلم والتعليم والعالقة بينهما. 1-3

 يستعرض خمتلف نظرايت التعلم الكالسيكية واحلديثة. 1-4

 الرتبوية للنظرايت التعلم. حيدد التطبيقات 1-5

  

 املهارات املعرفية 2
 :بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن 
 العصف الذهين. - يطبق نظرايت التعلم يف املواقف اليت تواجهه. 2-1

 التدريس حبل املشكالت.-

 احلوار وطرح األسئلة -

 املناقشات الصفية. -

 كتابة التقارير العلمية.  -

 الواجبات الفردية واجلماعية. -
حيلل نظرايت التعلم وينقدها ويقييمها وفق معايري الكفاية الشكلية  2-2

 وكفاية حمتوى النظرايت.
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يبتكر حالل مشكالت التعلم والنسيان بطريقة إبداعية وفق القوانني  2-3
 والتطبيقات الرتبوية لنظرايت التعلم والتعليم.

 البحث واالستنتاج.

إحدى طرائق التعلم القائمة على -
املتعلم مثالالل التعلم التعالالاوين،  مركزيالالة

أو التعلم النشالالالالالالالالالالالالالط، املعتمالالدة على 
تصالالالالالالالالميم مهام األداء وفقا لسالالالالالالالالياق 

 احلياة.

االختبارات ) حبيث متثل أسئلة حل  -
% من جمموع أسئلة  50املشكالت 

 االختبارات(.

 (Rubric)أداء وصفية  قاعدة -
 لتقومي األنشطة ومهام األداء.

 APAيكتب البحوث العلمية والتقارير وفق نظام  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 3
 املناقشة واحلوار - يتقبل اآلراء من اآلخرين بعيدا عن االنفعال. 3-1

تنفيذ واجبات فردية تتطلب  -
االعتماد على االنرتنت والرجوع 

 املكتبة.إىل 

 لعب األدوار املناظرة -

 تنفيذ مشاريع حبث مجاعية -

 دراسة احلالة -

 املناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية واجلماعية.-

التقومي الالالذايت، وتقومي األقران وتقوم -
 األستاذ ابستخدام:

 (Rubric)قاعدة أداء وصالالالالالالفية  -
 لتقومي األنشطة ومهام األداء.

 (Rubric)قاعدة أداء وصالالالالالالالالفية  -
لالالالالالتالالالالالقالالالالالومي مالالالالالهالالالالالالارات الالالالالالعالالالالالالقالالالالالالات 

 الشخصية.
 (Rubric)قاعدة أداء وصالالالالالالالالفية  -

لتقومي مهارات حتمل املسالالالالالالالالالالالالالؤولية، 
 والعمل ضمن فريق.

حقيبة إجناز جتمع مجيع األنشطة 
 والنتاجات وأدوات التقومي

 يتجاوب مع اآلخرين بفاعلية ووضوح. 3-2

 يتعاون مع زمالئه  يف الواجبات اجلماعية. 

املسؤولية األخالقية ويعتمد على الذات فيما يسند إليه من يتحمل  
 عروض وحبوث علمية .

 يستمع إىل الفكر املخالف دون تشنج ويرد عليه مبوضوعية. 

 يلتزم ابلسلوك املسؤول الذي يتوافق مع أخالقيات مهنة التعليم. 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
 طرح األسئلة - يتواصل مع أفراد جمموعته لتفعيل احلوار الفعال بينهم. 4-1

العروض الصفية ابستخدام  -
power point  ومقاطع

 الفيديو ذات العالقة.

 املناقشات الصفية. -

 الواجبات الفردية واجلماعية.-

الالالذايت، وتقومي األقران وتقوم التقومي -
 األستاذ ابستخدام:

 يصيغ مشروعا حبثيا مبفرده أو ابلتعاون مع جمموعته ألحدى النظرايت. 

 ويعد تقريرا وافيا عنها، ويعرضه يف الصف.

 ويستخدم التغذية الراجعة من أستاذه وأقرانه لتحسني جودة العمل.
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 طوال الفصل  احلوار واملناقشة وااللتزام أبخالقيات الطالب/ املعلم 1

 %10 الفصلطوال  الواجبات البيتية/ التطبيقية 2

 %20 13-5 عرض إحدى نظرايت التعلم ابستخدام تقنية االتصاالت أو املعلومات 3

 %20 6 االختبار النصفي ) اختيار من متعدد ومقايل قصري( 4

 %40 15 االختبار النهائي ) اختيار من متعدد ومقايل قصري( 5

 

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

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

جمموعته لتحليل يصيغ مشروعا حبثيا يستخدم فيه مبفرده أو ابلتعاون مع  
 أحد املشكالت الصفية أو التعليمية.

 ويعد تقريرا وافيا عنها ، ويعرضه يف الصف. 

 ويستخدم التغذية الراجعة من أستاذه وأقرانه لتحسني جودة العمل.

 

 (Rubric)قاعدة أداء وصالالالالالالفية  - املناقشات الصفية . -
 لتقومي األنشطة ومهام األداء.

 (Rubric)قاعدة أداء وصالالالالالالالالفية  -
لالالالالالتالالالالالقالالالالالومي مالالالالالهالالالالالالارات الالالالالالعالالالالالالقالالالالالالات 

 الشخصية.
 (Rubric)قاعدة أداء وصالالالالالالالالفية  -

لتقومي مهارات حتمل املسالالالالالالالالالالالالالؤولية، 
 والعمل ضمن فريق.

األنشالالالالالالالالالالطة حقيبة إجناز جتمع مجيع  -
 والنتاجات وأدوات التقومي

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



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

308 
 

م وتقدمي اإلرشاد األكادميي مع طلباهتم واستفساراهت وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل -
 هلم.

تكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطالب يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات وتقدمي اإلرشاد األكادميي للطالب  -
 يف أي وقت حيتاجونه.

 التدريس للتواصل وتقدمي اإلرشاد األكادميي.تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة  -
 

 مصادر التعّلم.خخخ
 الكتب املقررة املطلوبة: –يف قائمة –. أدرج1

 1-  ( نظرايت التعلم ، الطبعة  2006عماد الزغلول )دار الشروق  2 ، 
 2-  ( نظرايت التعلم والتعليم . عمان ، دار الفكر   2005يوسف قطامى ) 
 3- ( نظرايت التعلم ،ط2015عدانن العتوم ، عبدالناصر اجلراح ، فراس اجلداوي )عمان ،دار املسرية ،  1 ، 
 4-  ( علم نفس التعلم ، دار النهضة. 2003مرمي سليم ، ) 

 (.سيكولوجية التعلم بني املنظور االرتباطي واملنظور املعريف، دار النشر للجامعات2004الزايت، فتحي مصطفى) -5

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: –يف قائمة –. أدرج2

  ( نظرايت التعلم وتطبيقاهتا الرتبوية . عمان . دار الثقافة  2007جودت عبد اهلادى ) 
  ( امل –عمليات معرفيه  –( سيكولوجيه التعلم ) نظرايت 2012عواطف حممد حممد حسانيني ، ) كتبة األكادمييةقدرات عقليه 
 ( سيكولوجية التعلم والتعليم  2001سامي حممد ملحم )–  األسس النظرية والتطبيقية، عمان ، دار املسرية 
  ( نظرايت التعلم والتعليم ،. ط 1991فاخر عاقل )بريوت . دار العلم للماليني  6 ، 
 (  1973مادالدين امساعيل ، حممد عثمان جنايت ( ) سارنوف ، مدنيك ، وهوارد ، بوليو ، واليزبيث ، لوفتس ترمجه ) حممد ع

 التعلم ، دار الشروق 
 ( نظرايت التعلم: دراسة مقارنة ، ترمجة علي حسني. وعطية حممد هنا، العدد 1986غازدا، جورج، وكورسينريميوندجي )10 ،

 الكويت: سلسلة عامل املعرفة. 
 قع التواصل االجتماعي وغريها:ا:. . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت وموا3

http://www.APA.org 

liupsyshttp://www.am.org 

http://www.hayatnafs.com 

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

 الربامج التعليمية يف جمال التعلم والتعليم
 

http://www.apa.org/
http://www.am.org/
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 املرافق املطلوبة .ددد
تربات، بني  متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملخ

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

 ( طالبات.20قاعة اجتماعات مبقاعد متحركة سعة )
 قاعة حماضرات عادية متوافر فيها بروجكرت وحاسب آيل.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:: -2
 Data Showجهاز عارض البياانت 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: -3
 ال يوجد 

 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .رررر
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: -1

 يف املقرر. حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد -
 تقييم مستوى البحوث العلمية والتقارير. -
 (Rubric)تقومي الطالب ابستخدام قاعدة أداء وصفية  -
 نتائج الطالبات على االختبار النهائي. -

 ا اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:-2
 ريس. تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التد -
 الستشارة يف التدريس من قبل النظراء يف التدريس. -
 تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس.   -
 التقومي الذايت. -

 إجراءات تطوير التدريس:-3
واخلربات بني النظراء تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات  -

 )األقران( يف التدريس، واالستشارة يف التدريس مما يقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.
 االلتحاق بدورات/ وورش عمل حول التدريس الفعال وجودته. -

بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  -4
 بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(

تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني. مقارنة أداء الطلبة مبثلهم يف أي جامعة أخرى ، وتوحيد سؤال 
 ئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس يف هذه اجلامعة، ومقارنة الدرجات النهائية للطلبة يف اجلامعتني.من أس
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 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: -5
 تقييم ذايت عام للمقرر.-

 على نقاط القوة والضعف. حتليل نتائج استبانه األداء التدريسي للتعرف-

أيضا من خالل تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس وهو برانمج يهتم بتكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من -
والدراسات الرمسية أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األحباث 

 وغري الرمسية.

 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:
 14...../...../.... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 السياسة التعليمية املعاصرة اسم املقرر:  

  2-020170121رمز املقرر:       
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 اسم املقرر: السياسة التعليمية  املعاصرة
 (2-020170121رمز املقرر: )

 إسم املؤسسة التعليمية        جامعة أم القرى ه26/1/1440  اتريخ التوصيف:
 الرتبية اإلسالمية واملقارنة.  -الرتبية القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .زز
 (2-020170121. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  السياسة التعليمية املعاصرة )1
 . عدد الساعات املعتمدة: )ساعتان(2
 رنة(. . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه )متطلب كلية إجباري يقدمه قسم الرتبية اإلسالمية واملقا3
 ستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الثاين.. السنة أو امل4
 .املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 لطالبالعابدية ل –.فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الزاهر للطالبات 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %50 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .لللل
    

 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .مممم
    

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

 %30 النسبة: √ ابملراسلة .سسسس
    

  النسبة:  أخرى تذكر .عععع
 

 تعليقات: 

 األهداف .سس
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 ما هدف املقرر الرئيس؟
  .اسات العامة للدولة والسياسة التعليمية والرتبويةإعداد وأتهيل ابحثني قادرين على فهم وحتليل وتقومي السياسات التعليمية، وقادرين على الربط بني السي

 :ن يكون الطالب قادر علىويتوقع ابنتهاء تدريس املقرر أ
 تعرف املفاهيم األساسية للسياسة التعليمية وأمهيتها.  .1
 اإلملام أبهم االجتاهات واملبادئ اليت تقوم عليها السياسات التعليمية. .2
 تعرف السياسات التعليمية لبعض الدول املتقدمة يف اجملال التعليمي. .3
 إدراك التغريات العاملية املعاصرة وانعكاساهتا على السياسات التعليمية. .4
 يعاب التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية حمليا ودوليا.است .5
 حتليل السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية. .6
 مقارنة السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية بسياسات تعليمية يف دول أخرى. .7
 ا.واملؤسسات حمليا ودولياإلحاطة أببرز التحديدات الرتبوية يف النظم التعليمية على مستوى الربامج  .8
  .2030التعرف على التجديدات الرتبوية يف السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية وفق رؤية .9

 املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 .املراجعة الدورية للخطة الدراسية للمقرر يف جملس القسم 
  بصفة دورية لتحسني املقرر وتطويره وحتديث مراجعه.تقدمي املقرتحات 
 .استطالع آراء الطالب يف االستفادة من املقرر علميا وعمليا 
 .تصفح املواقع اإللكرتونية للوصول للمعلومات املطلوبة 
 .تتبع موضوعات املقرر ومفرداته على مواقع اجملالت والدورايت العربية والعاملية 

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

 عام للمقرر:وصف 
وأمهيتها وأهم التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية وحتليل وثيقة التعليم ابململكة ومقارنتها  للسياسات التعليمية، االجتاهات احلديثة املقرر هذا يتناول

 التعليمية ابململكة وغريها من الدول.ابلسياسات التعليمية لغريها من الدول املتقدمة يف جمال التعليم وأهم التجديدات الرتبوية يف السياسات 
 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 مدخل مفاهيمي للسياسة التعليمية وأمهيتها. -
 2 1 أهم االجتاهات واملبادئ اليت تقوم عليها السياسات التعليمية. -
 4 2 وانعكاساهتا على السياسات التعليمية.التغريات العاملية املعاصرة  -
 4 2 التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية حمليا ودوليا. -
 2 1 حتليل السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية. -
 6 3 مقارنة السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية بسياسات تعليمية يف دول أخرى. -
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 4 2 حمليا ودوليا. الرتبوية يف النظم التعليمية على مستوى الربامج واملؤسساتأبرز التجديدات  -
 4 2 .2030ؤيةر التجديدات الرتبوية يف السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية وفق  -
 2 1 االختبار النصفي -
 2 1 االختبار النهائي -

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

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .91
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق استديو

 30     15×2 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

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

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:  -عدد ساعات الدراسة  .92

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .93
 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.أوالً 
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً 
اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات : ضع طرق التقييم املناسبة اثلثاً 

 تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapلمقرر خريطة املنهج ل

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
طريقة احملاضرة الدراسية ، املناقشة  يتعرف أهم االجتاهات يف السياسات التعليمية. 1-1

واحلوار، التعلم ابالكتشاف ، عصف 
ذهين، التعلم التعاوين استخدام أساليب 

املناقشة ، تقييم أوراق العمل 
والتكليفات ، تقييم التقارير ، 

 التقييم الذايت 
 ) تقييم األقران(.

1-2 
1-3 

 إدراك التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية.
 اإلملام ابلتجديدات الرتبوية للسياسات التعليمية
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 م
الوطين  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

التعلم الذايت من خالل شبكة املعلومات 
 )اإلنرتنت(.

 املهارات املعرفية 2
اسرتاتيجية  -طريقة البيان العملي  تكوين إطار شامل عن أهم االجتاهات يف السياسة التعليمية 2-1

اسرتاتيجية التفكري  -التساؤل الذايت
 –اسرتاتيجية التفكري الناقد  –التأملي 

استخدام آليات واسرتاجتيات التعلم 
 النشط والتعاوين .

تقييم أوراق العمل    -املالحظة 
تقييم العروض العملية من قبل 

  -تقييم البحوث  –األقران 
 املناقشات الصفية.

االحاطة ابلتغريات العاملية املعاصرة وانعكاساهتا على  2-2
 التعليميةالسياسات 

الوعي أبهم التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية حمليا  2-3
 ودوليا.

استيعاب أبرز التجديدات الرتبوية يف النظم التعليمية على  2-4
 مستوى الربامج واملؤسسات حمليا ودوليا.

  

مقارنة السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية ومثيلتها  2-5
 األخرى.يف الدول 

 ابلتجديد الرتبوي حمليا وعامليا.. 2030ربط رؤية اململكة  2-6
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

القدرة  على العمل الفردي املستقل يف أداء بعض  3-1
 التطبيقات وتقدمي التكليفات الفردية املطلوبة.

تكليف  -املناقشة واألنشطة اجلماعية 
أبعمال ومهام داخل جمموعات الطلبة 

 العمل. اسرتاتيجية العصف الذهين.
 

املالحظة املقننة _ تقييم احرتام 
الطلبة لقوانني العمل اجلماعي 

والتزامهم هبا. مالحظة العالقات 
الشخصية وتناول األدوار بني الطلبة 

أثناء ممارسة األنشطة املرتبطة 
 ابملقرر. تقييم دفرت التقييم الذايت.

التعاون مع فريق العمل إلجناز املهمة أو النشاط بشكل  3-2
 متقن ومتميز.

القدرة على حتمل املسئولية من خالل االلتزام حبضور  3-3
احملاضرات ومواعيدها ، وأداء الدور املسند له يف فريق 

 العمل.
القدرة على العمل بفاعلية يف جمموعات عمل تعاونية إلجناز  3-4

 هبا.املهام املكلف 
 القدرة على التقومي الذايت 3-5

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تنمية مهارات التعامل مع الكمبيوتر يف تقدمي عروض  4-1

 تقدميية )بور بوينت(.
البيان العملي ) العروض التوضيحية من 

طريقة التمارين  –جانب أستاذ املقرر ( 
التفاعل مع املوقع الشخصي لعضو  –

  -والربيد اإللكرتوين(  –هيئة التدريس 
وعمل عروض تقدميية من جانب الطلبة 

تدريب الطلبة على استخدام تقنية  –
املعلومات يف البحث على الشبكة 

التقسسم الذايت وكتابة التقارير 
استخدام العروض  –وأوراق العمل 

التقدميية عند عرض اخلطط البحثية  
مالحظة أداء الطلبة أثناء  -

تقومي  –استخدام اإلنرتنت 
لبة املعلومات اليت حصل عليها الط

 من خالل النت.

تنمية مهارة استخدام الربيد اإللكرتوين يف عرض األعمال  4-2
 واألنشطة املطلوبة.

 التواصل مع الزمالء وتقبل املالحظات. 4-3
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 م
الوطين  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

) واالنرتنت( عن  الدولية للمعلومات
املفاهيم واملوضوعات املرتبطة ابملقرر 

 إلجناز األعمال والتكليفات(.
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

   الينطبق 5-1
 

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .94
شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %60 يف املوعد احملدد االختبار النهائي 1
%20 الثامن االختبار النصفي 2  
%10 طوال الفصل الدراسي تقرير عن أهم التجديدات الرتبوية يف السياسات التعليمية املعاصرة. 3  
%10 طوال الفصل الدراسي وعالقتها ابلتجديد الرتبوي. 2030رؤية اململكة العربية السعودية تقدمي ورقة عمل عن  4  

% 100  اجملموع   
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .و

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

 ساعات ( . 4الساعات املكتبية املخصصة للمقرر )  -
 ألكادميي ) أسبوعياً ( .االستشارات واإلرشاد ا -
  التواصل عرب الربيد اإللكرتوين. -

 مصادر التعّلم .ذذذ
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ، القاهرة. اجملموعة العربية للتدريب والنشر.تظوير التعليم يف ضوء جتارب بعض الدول( .2012إمساعيل، منار حممد.) −
، اإلسكندرية:.دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر احلسني، أمحد التعليمية وصنع القرارالسياسات (. 2003بكر، عبد اجلواد السيد.) −

 ، عمان: املركز العلمي للدراسات السياسية.مدخل إىل حتليل السياسات العامة(. 2002مصطفى. )
 ، دار الفكر، عمان.قاتاملفاهيم واملداخل والتطبي -حتليل السياسات الرتبوية وختطيط التعليم(. 2009بيومي، كمال حسين.) −
 ، مكتبة الرشد، الرايضالتعليم يف اململكة العربية السعودية رؤية احلاضر واستشراف املستقبل(  2007احلامد وآخرون، حممد )  −
 ، مكتبة العبيكان، الرايضالسياسة التعليمية مفاهيم وخربات( 2007احلريب، سعود هالل ) −
 ، خوارزم العلمية، جدةلسياسة التعليمية والتنميةا( 2007حكيم، عبد احلميد عبد اجمليد )  −
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 ، ايرتاك للطباعة والنشر، القاهرةنظام التعليم وسياسته( 2012حكيم، عبد احلميد عبد اجمليد) −
 ، الدار املصرية اللبنانية، القاهرةمستقبل التعليم العريب بني الكارثة واألمل( 2008خضر، حمسن ) −
 ، دار اخلرجيي، الرايضنظام التعليم يف اململكة العربية السعودية( 2004السنبل وآخرون، عبد العزيز) −
 ، مؤسسة طيبة، القاهرة السياسة التعليمية بني الواقع واملأمول( 2011شعالن، عبد احلميد عبد الفتاح) −
 ، دار الفارايب، بريوت.يف قضااي الرتبية والسياسة التعليمية( 2007عامل، مهدي) −
 ، مكتبة الرشد، الرايضسياسة التعليم ونظامه يف اململكة العربية السعودية (2005العقيل، عبد هللا) −
(، القاهرة: 4،سلسلة الرتبية واملستقبل العريب، العدد ) ختطيط السياسة التعليمية والتحدايت احلضارية املعاصرةعيد، سعاد حممد.)د.ت(. −

 مكتبة االجنلو املصرية.
 ،دار املسرية، عمانات املستقبلية منظور تربويالدراس( 2003فلية،فاروق، والزكي،أمحد) −

 . 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 جملة العلوم اإلنسانية  : 
 https://uqu.edu.sa/libمكتبة امللك عبد هللا بن عبد العزيز −
  http://shamela.wsاملكتبة الشاملة −
 https://www.kfcc.gov.sa املكتبة الرقمية مبركز امللك فهد الثقايف −
 htpps://www.kfcris.com/arلك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  مركز امل

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

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

 املرافق املطلوبة .ررر
تربات، وعدد بني  متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية واملخ

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .55

( طالب مزودة بطاوالت مستديرة ومقاعد مرحية تساعد على العمل اجلماعي، ومكتبة صغرية تشتمل على املراجع واملواد 15قاعة دراسية تتسع ل )
 العلمية املساعدة على حتقيق أهداف املقرر.

 ض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عر   .56
 استخدام فاعلية السبورة الذكية . األفالم التعليمية.  -جهاز الب توب ، سبورة ورقية وأقالم 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .57
 ( اثبتة . نقطة اتصال ابإلنرتنت.data showبت ، شاشة عرض )جهاز عرض بروجيكتور اث

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .زززز
 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:1 .سسسس

 والنهائية.منوذج تقومي مقرر دراسي، مناذج من  أعمال الطالب ،  االختبارات  التحصيلية الدورية 

http://www.scirp.org/journal
https://www.kfcc.gov.sa/
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 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:2 .شششش
 احلوار والنقاش مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق هلم تدريس املقرر .

 التقييم الذايت لعضو هيئة التدريس وفق حمكات التقييم.
 .إجراءات تطوير التدريس:3 .صصصص

 متابعة الدورات اخلاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.  -
 االتصال أبعضاء هيئة التدريس لنفس املقرر يف اجلامعات األخرى حمليا ودوليا. -
 متابعة ما يعرض يف االنرتنت حول املقرر والتعليم الفعال وكتابة تقرير عن ذلك وتقدميه للجنة التطوير واالعتماد الرباجمي. -

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

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة النظراء. −
 ختبارات التحصيلية للطالب.نتائج اال −
 تدقيق عينة من مناذج أنشطة الطالب وتكليفاهتم من قبل النظراء يف القسم. −

 .صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:5 .طططط
 ونقاط الضعف يف املقرر .تبادل اآلراء مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر لتحديد نقاط القوة  -
 القراءة املستمرة حول املقرر ومتابعة كل ما هو جديد مما له عالقة به يف قواعد البياانت والدورايت العلمية املتخصصة.د -

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:
 ه1440-2-26 التاريخ       التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 اسم املقرر: نظرية املنهج     
 2-020270112رمز املقرر: هنج   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440اتريخ التوصيف:  

 قسم املناهج وطرق التدريس  /الرتبية .القسم:  /الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .شش
 2-020270112. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  نظرية املنهج   هنج 1 .126
 ساعات معتمدة 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .127
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه يف املناهج وطرق التدريس   3 .128

 وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال 
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  السنة األوىل   ، املستوى األول4 .129
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .130
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .131
 جامعة أم القرى  –. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: كلية الرتبية 7 .132

 املقر الرئيس ابلزاهر) للطالبات ( –املقر الرئيس ابلعابدية 
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: √ حملاضرات التقليديةقاعات ا .فففف

    

 %10 النسبة: √ التعلم اإللكرتوين .صصصص

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة :  .رررر
 

 تعليقات:

 
 األهداف .صص

 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1
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 وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(.  .ص

 

بني النظرية يف العلوم الرتبوية والعلوم  مفهوم نظرية املنهج وتطورها التارخيي والفرقتكون تصالالور علمي  لدى الدارسالالني حول  يهدف املقرر إىل 
 . التطبيقية ،واستعراض أبرز نظرايت املنهج   والنماذج املنبثقة عنها ،و تطبيقاهتا يف جمال املناهج

  -ويُتوقع من طالب الدراسات العليا بعد دراسة هذا  املقرر أن :     
 النظرية العامة والنظرية الرتبوية ونظرية املنهج.مبفهوم  يلم -
 يلم خبصائص النظرية الرتبوية والنظرية العلمية. -
 حيدد وظائف نظرية املنهج. -
 يوضح عالقة النماذج ابلنظرايت املنبثقة عنها -
 يقارن بني النظرية الرتبوية والنظرية يف العلوم التطبيقية   -
 طبيقاهتا يف بناء املناهج وتطويرها .يقارن بني نظرايت املناهج وت-

لتطوير وحتســــــني املقرر الدراســــــي. )مثل االســــــتخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع  –يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي.استخدام املراجع احلديثة يف  -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
 قرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما يتعلق ابملقرر.تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ امل -
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
االسالتعانة ابلشالبكة العنكبوتية يف التواصالل مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالسالتفادة من مصالادر  -

 املتخصصة يف جمال التعليم االلكرتوين.املعلومات يف البحوث 
 التدريس ابستخدام التعليم اإللكرتوين. -

 وصف عام للمقرر: 
ظرية يف العلوم الرتبوية والعلوم الطبيعية، ومصالالالالالالادر بناء النظرية الالالالالالالالالالالالالالالالالالالوالتطور التارخيي هلا، ونظرية املنهج وعالقتها يتناول املقرر واقع النظرية الرتبوية والفرق بني الن

ة، ، النظرية البويل تكنيكيبنماذج بناء املنهج املدرسالالالالالالالالالالالالالي وتطويره، مع تناول نظرايت املناهج العامة )نظرية دوائر املعارف، النظرية اجلوهرية، النظرية الربمجاتية
 .  ونظرية املنهج اإلسالمية

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .95
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التقومي.  –االسرتاتيجيات -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر: املفاهيم 
  .آليات ومهام تنفيذ املقرر 
  .العالمات املرجعية احملددة حملتوايت املقرر 
 .العمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء املطلوبة 

1 2 

 4 2 واقع النظرية الرتبوية 
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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .97

 النظرية بني العلوم االجتماعية والطبيعية.  -
 الرتبوية   . –ماهية النظرية االجتماعية  -

 2 1 .  وظائف النظرية الرتبوية وخصائصها
 4 2 بنية النظرية الرتبوية مصادر بناؤها

 نظرية املنهج: 
 التطور التارخيي لنظرية املنهج. -
 تعريفات نظرية املنهج .   -

1 2 

 نظرية املنهج وعالقتها بنماذج بناء املنهج الدراسي وتطويره .
 ماهية النموذج . -
 أمهية النموذج . -
 . مناذج بناء املناهج وتطويرها  -

2 4 

 نظرايت بناء املناهج 
 نظرية دوائر املعارف 

1 2 

 4 2 النظرية اجلوهرية . 
 2 1 النظرية الربامجاتية .  

 2 1 النظرية البوليتكنيكية .
 2 1 نظرية املنهج اإلسالمية .

 2 1 مراجعة املقرر وتقومي أعمال الطالب 
 2 1 االختبار النهائي 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .96
 

 دروس إضافية حماضرات
مـــــــعـــــــامـــــــل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 ساعة 32  6   26 ساعات التدريس الفعلية
 ساعة 32  6   32 الساعات املعتمدة
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 اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 
 التعلم املناسبة. : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالتأوالً  -
 ستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املاثنياً  -
اليت تســــاعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتســــق خمرجات تعلم املقرر املســــتهدفة : ضــــع طرق التقييم املناســــبة اثلثاً  -

وطرق تقييمها واســـرتاتيجيات تدريســـها لتشـــكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضـــمن كل مقرر خمرجات 
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 
 التعلم للمقررجدول خمرجات 

ـــدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م ـــات الت اســــــــــرتاتيجي
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
 احملاضرة املعدلة   - نظرية املنهج . يتعرف مفهوم 1-1

 التعلم التعاوين -
  املشكالتحل  -
 املناقشة واحلوار -

 االختبارات النظرية  -
 املشاريع البحثية  -
 املناقشات الصفية. -
  

الفروق بني النظرية يف العلوم االجتماعية والرتبوية  والعلوم التطبيقية     يتعرف 1-2
. 

 مناذج بناء املنهج وعالقتها ابلنظرية .  يتعرف  1-3

 ) اإلدراكية ( املهارات املعرفية 2
حبــث  عن مصـــــــــــادر بنــاء النظريــة )إجراء  –القــدرة على التفكري املنطقي  2-1

 الرتبوية   (
 حل املشكالت . -
 التدريس التباديل. -
الــتــعــلــيــم اإللــكــرتوين  -

 والتعاوين.
 العصف الذهين -
 التطبيق العملي -
 املناقشات اجلماعية -
 حل املشكالت  -
ــكــرتوين  - ــيــم اإلل ــل ــع ــت ال

 والتعاوين.
 العصف الذهين -
 التطبيق العملي -
 املناقشات اجلماعية  -

 النظريةاالختبارات  -
 املشاريع البحثية  -
 املناقشات الصفية. -
  
 االختبارات النظرية -
 املشاريع البحثية  -
 املالحظة املنظمة     -

 

 مقارنة بني نظرايت املناهج األربع ( -القدرة على التفكري الناقد  2-2
) مقارنة بني النظرية يف العلوم االجتماعية    -القدرة على التفكري املنطقي  2-3

 والرتبوية والعلوم التطبيقية  (
يصــــمم وحدة تعليمية يف ضــــوء إحدى )–القدرة على  االســــتقراء والقياس  2-4

 النظرايت(
 القدرة على بناء منوذج لتطوير منهج يف جمال التخصص.  2-5
 القدرة على احلوار واملناقشة وإبداء الرأي يف  نظرايت املناهج .  2-6
القدرة على وضـع تصـور لتطوير منهج دراسـي يف جمال التخصـص يف ضـوء   2-7

 ( أحد النماذج 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
االســــــتعداد  للتجاوب مع اآلخرين يف أثناء مناقشــــــة واقع  نظرية املنهج   - 3-1

. 
 التعليم التعاون -
 العصف الذهين -

مــالحــظـــــة  -املــالحــظـــــة -
االســــــــــتعــداد والرغبــة يف 
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مع اآلخرين  يف حتـديـد الفرق بني النظريـة يف العلوم االجتمـاعيــة  التعـاون- 3-2
 والرتبوية والتطبيقية   .

 حل املشكالت -
 التعلم الذايت  -
 حلقات النقاش . -
 التعلم التعاوين  -
 التدريس التباديل  -
 التعلم الذايت  -

املشــــــــــــاركـــة يف املواقف 
 املختلفة.

تقومي أداء املتعلمني يف  -
أثناء   عرض التكليفات 

 واألعمال
تقســــــــــيم  املتعلمني إىل  -

فــــــرق عــــــمــــــل إلجنــــــاز 
 الواجبات املختلفة

 

التعاون مع اآلخرين  يف حتليل  بعض املناهج التعليمية يف ضــــــــــوء مناذج - 3-3
 بناء املنهج والنظرايت املنبثقة منها .  

االعتماد على الذات يف توظيف احلاســـب اآليل وتقنيات التعليم احلديثة -  3-4
 يف عرض موضوعات املقرر.

 الشعور بتحمل املسؤولية حنو اختيار وتطوير مناذج بناء املنهج وتطويره -  3-5
الشـــعور بتحمل املســـؤولية حنو وضـــع تصـــورات مقرتحة لتطوير املنهج يف - 3-6

 ضوء النظرايت   . 
الشــــــــــعور أبجيــة النقــد البنــاء لتطوير املنــاهج التعليميــة وربطهــا ابلنمــاذج   3-7

 والنظرايت  .
 التعليم التعاون -
 العصف الذهين -
 حل املشكالت -
 التعلم الذايت  -
 حلقات النقاش -

 تقومي أداء الطالب . -

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
األســــاليب اإلحصــــائية والرايضــــية املناســــبة ) املتوســــط احلســــايب توظيف - 4-1

،النســــــــــبة املئوية، التكرارات يف  حتليل الربامج التدريبية وتنفيذها وتقوميها 
 واليت يكلف املتعلمون إبعدادها.

 التعليم اإللكرتوين -
 حل املشكالت -
 احلوار واملناقشة -
 التدريب العملي.  -
 العصف الذهين  -
 الصف املقلوب  -
 علم النقال .الت -

 

 االختبارات التحريرية  -
ـــــفـــــات إبجـــــراء  - ـــــي تـــــكـــــل

تخـــــدام  البحوث ابســــــــــ
 التقنيات احلديثة .

تكليفــات بتقــدمي عروض  -
صــــــــــفية  وتقدمي التغذية 

 الراجعة التقوميية.
 

القدرة على اختيار طرق عرض مناسبة )توظيف عنصر الصوت والصورة - 4-2
ـــدmovie maker-من خالل برانمج)صــــــــــــانع األفالم عرض  ( عن

 األعمال .
توظيف مهارات احلوار واالتصـــــــــال اللغوي اجليد   ومهارات العرض و   - 4-3

 اإللقاء يف أثناء احملاضرة .
 توظيف الربامج األلكرتونية يف حتليل البياانت الكمية . -  4-5

توظيف الربيد اإللكرتوين يف إرســـــال الواجبات ألســـــتاذ املقرر واســـــتقبال - 4-6
 املالحظات منه ،والتواصل مع اآلخرين.

توظيف اللغة العربية الســــــليمة شــــــفهياً وكتابيًا يف أثناء املناقشــــــات وتقدمي  4-7
 العروض.

 توظيف جمموعة النقاش الربيدية بني الزمالء من خالل املواقع اإللكرتونية 4-8
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ي
ترتيبات إاتحة أعضـــــاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالســـــتشـــــارات واإلرشـــــاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت 

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

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 احلوار واملناقشة. - مقارنة بني  النظرية يف العلوم الرتبوية والعلمية  5-1

 العصف الذهين. -
 حل املشكالت. -
 النمذجة. -

 املالحظة املباشرة -
  حتليل احملتوى -
 مشروعات  حبثية . -

 

 ممارسة مهارات العرض واإللقاء أثناء عرض املوضوعات والتكليفات . 5-2
 وتقوميها يف ضوء النماذج .حتليل املناهج التعليمية  5-3

 احلوار واملناقشة. - إعداد خطوات إجرائية لنماذج بناء املنهج وتطويره   5-4
 العصف الذهين. -
 حل املشكالت. -
 النمذجة. -

 إعداد خطوات إجرائية لبناء مناهج تعليمية يف ضوء إحدى نظرايت املنهج  5-5
 تصميم وحدات تعليمية. 5-6

 تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام -6
مهـام التقومي املطلوبـة )مثـال: اختبـار، مشــــــــــروع مجـاعي، كتـابـة مقـال، خطـابـة، تقـدمي  م

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

 التقييم النهائي
 %5 األسبوع الثالث االجتماعية والطبيعية. .النظرية يف العلوم والفرق بني كتابة تقرير واقع النظرية الرتبوية  1
 %5 األسبوع الرابع كتابة تقرير عن وظائف النظرية الرتبوية وخصائصها   2

 %5 األسبوع السادس مصادر بناء النظرية الرتبوية : إعداد مقالة علمية عن  3

 %5 األسبوع السابع كتابة تقرير عن لتطور التارخيي لنظرية املنهج .   4

5 
 كتابة تقرير عن نظرية املنهج وعالقتها بنماذج بناء املنهج الدراسي وتطويره .

 إعداد خمطط ذهين لنماذج بناء املنهج اخلطوات واملميزات  
 %10 األسبوع التاسع

 %5 األسبوع العاشر وتطبيقاهتا كتابة مقالة عن نظرية دوائر املعارف  6

7 
إعداد أنفوجرافيك عن النظرية اجلوهرية  من حيث املفهوم واخلصـــــــــائص والعناصـــــــــر  

 والتطبيقات  . 
 %10 األسبوع احلادي عشر

 %5 األسبوع الثاين عشر كتابة تقرير عن النظرية الربامجاتية .     8
 %5 األسبوع الثالث عشر كتابة مقالة علمية النظرية البوليتكنيكية . 9

 %5 األسبوع الثالث عشر كتابة تقرير عن نظرية املنهج اإلسالمية .   10
 %40 األسبوع السادس عشر اختبار هنائي  14
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 ساعات أسبوعيا .3عضو هيئة التدريس  مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية ل

 كما يتم ختصيص وسائل للتواصل األلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة املناسبة .
 

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

 :ترمجة ممدوح حممد سليمان وآخران ،الطبعة الثانية ،القاهرة :الدار العربية للنشر والتوزيع . نظرية املنهجم( 2001بوشامب ،جورج ) -
 ، مكة املكرمة ، املؤلف. نظرية املنهج  م(1997موسى ،عبد احلكيم )  -
 ،القاهرة : مكتبة بستان املعرفة . نظرية املنهج والنموذج الرتبويم( 2006قالدة ، فؤاد سليمان )  -
 ، ترمجة إبراهيم حممد الشافعي ، الرايض ، جامعة امللك سعود  نظرايت املنهج أو توجهاتهم( 1996ميللر ،جون ب )   -
 ،القاهرة: دار الفكر العريب . نظرايت املناهج الرتبويةم( 2015مدكو، علي أمحد ) -
 ار الفرقان .،عمان ، األردن: د املنهج الرتبوي من منظور إسالميم( 1992نشوان ،يعقوب حسني ) -
 ، القاهرة : مكتبة األجنلو . النظرية الرتبوية وأصوهلا والنفسيةم( 1980فهمي،حممد سيف الدين )  -
 ،الرايض : دار النشر الدويل . أساسيات املناهج( 2000املكاوي ، حممد أشرف )  -
تطويره ، حترير: رشدي أمحد طعيمة ، -تهتنظيما -بناؤه–( املنهج املدرسي املعاصر أسسه 2009عبداحلليم ،أمحد املهدي وآخرون ) -

 عمان ، األردن : دار املسرية 
م( االجتاهات احلديثة يف ختطيط املناهج الدراسالالية يف ضالالوء التوجهات اإلسالالالمية ، القاهرة : دار الفكر 2001شالالوق ، حممود أمحد ) -

 العريب .
 املتكاملة يف جمتمع املعرفة ،القاهرة : عامل الكتب . م( مفهومات املنهج الدراسي والتنمية 2006حممود ،صالح الدين عرفة )  -
 ،الطبعة الثانية ، مكة املكرمة : مطابع الصفا .النظرية الرتبوية يف اإلسالم م( 2003خياط ،حممد مجيل )  -

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: -يف قائمة  –. أدرج 2
  الرتبوية يف اوعية النشر املختلفة يف املنظمات العاملية :الدورايت احملكمة 

م(بنية النظرية الرتبوية عند ابولو فريي ،جملة عامل الرتبية ،املؤسالسالة العربية لالسالتشالارات العلمية وتنمية املوارد 2008أمحد ،ملياء حممد ) -
  135-73(،24) 8البشرية ،القاهرة ،

العلمي املؤمتر اخلالالامس إلعالالداد املعلم ) إعالالداد املعلم وتالالدريبالاله يف ضالالالالالالالالالالالالالوء مطالالالالالب التنميالالة م ( الكتالالاب 2016جالالامعالالة أم القرى )  -
 كلية الرتبية .  –ومستجدات العصر ، مكة املكرمة 

م ( الكتاب العلمي املؤمتر الدويل : املعلم وعصر املعرفة الفرص والتحدايت  )معلم متجدد لعصر متغري 2017جامعة امللك خالد )  -
 . ية الرتبية(، أهبا : كل

 ، ذات الصلة إبعداد املعلم  وتدريبه أثناء اخلدمة ، من مثل:مؤمترات اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس أعمال 
 م . 2002 –مناهج التعليم يف ضوء مفهوم األداء  -
 م .2003 –مناهج التعليم واإلعداد للحياة املعاصرة  -
 م .2005 –مناهج التعليم واملستوايت املعيارية  -
 م .2006 –مناهج التعليم وبناء اإلنسان العريب  -
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 م . 2007 –مناهج التعليم يف ضوء معايري اجلودة  -
 جملة رسالة اخلليج العريب -

 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمات الرتبوية    )مركز املصادر واملعلو  -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- 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 4
 حزمة برانمج مايكروسفت أوفيس وما يتضمنه من برامج كربانمج العروض التقدميية  -
 كل ما هو جديد من الربجميات واألسطواانت املدجمة املتعلقة مبفردات املقرر. -

 

http://kacst.summon.serialssolutions.com/
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 املرافق املطلوبة .سسس
املقاعد داخل القاعات الدراســـــــية بنّي متطلبات املقرر الدراســـــــي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراســـــــية واملختربات )أي عدد 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .58

 قاعات دراسية جمهزة تقنياً 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .59

 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .60
 توفري شبكة )اإلنرتنيت(

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظظظظ

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .عععع
 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غغغغ
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
 الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر.استطالع آراء  -

 تطوير التدريس: إجراءات .فففف
 متابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم الرايضيات والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 مهارات أعضاء هيئة التدريس.ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية  -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
  وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -
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عضاء هيئة تدريس مستقلني، أإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيا عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .قققق
 ة أخرى(:يٍة لتصحيا االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسوالتبادل بصورة دور 

 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. -
 الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر.املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني  -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .كككك
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا. -
 رر.حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملق -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة، وتصميم وتطوير الدروس،  -

 والتدريب امليداين.
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 لطالب يف تطوير املقرر.استخدام نتائج تقومي ا -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -

 حممد حممود عبدالوهابد/  اسم منسق الربانمج:

 ه1440/    /       التاريخ  ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
  

 

 

 اسم املقرر: .... النظرية الرتبوية اإلسالمية  

 2-020170141رمز املقرر:     
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 اسم املقرر الدراسي النظرية الرتبوية اإلسالمية
 (2-020170141رمز املقرر: )

 
 جامعة أم القرى . اسم املؤسسة التعليمية: هال.26/1/1440  اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة /كلية الرتبية   القسم: /لكليةا
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ضض

 (.2-020170141. اسم املقرر الدراسي ورمزه: النظرية الرتبوية اإلسالمية )1 .133
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان  2 .134
)متطلب كلية اختياري يقدمه قسم الرتبية اإلسالمية  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه3 .135

 واملقارنة(.
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الرابع. 4 .136
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد 5 .137
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .138
 إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . موقع تقدمي املقرر، 7 .139

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %70 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .شششش

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .تتتت

    

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

    

 %10 النسبة: √ ابملراسلة .خخخخ

    

 %20 النسبة: √ أخرى ورش العمل وحلقات التدريب  .ذذذذ
 

 تعليقات:
 األهداف .طط
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 التعرف بشكل موسع على النظرية الرتبوية اإلسالمية.     ما هدف املقرر الرئيس؟
 األهداف الفرعية : 

     .التعرف على مفهوم اصول النظرية الرتبوية اإلسالمية 
     .ادراك معىن خصائص وجماالت النظرية الرتبوية اإلسالمية 
   .التعرف على خطوات بناء النظرية الرتبوية اإلسالمية 
 .حتليل مفهوم النظرية الرتبوية العاملية والثنائية 
   .التعرف على النظرية الرتبوية االسالمية يف العملية التعليمية 
  .معرفة النظرية الرتبوية االسالمية يف بناء املنهج الرتبوي 
  .معرفة تطور النظرية الرتبوية االسالمية ملواكبة تغريات العصر 

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

   متابعة الدراسات السابقة واحلديثة لرسائل املاجستري والدكتوراه املتعلقة ابملوضوع 
  من خالل القراءة يف وثيقة الرؤية 2030تطوير املقرر حسب الرؤية 
  مراجعة حمركات البحث العلمي يف قوقل 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ض
تطويرها  وصف عام للمقرر:  يهتم املقرر بتزويد الطلبة مبفهوم النظرية الرتبوية االسالمية خصائصها وجماالهتا والبنائية والتعليمية وكيف ميكن

2030وء الرؤية ملواكبتها العصر الراهن يف ض  
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .98
عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع
ساعات 
 التدريس

 4 2 النظرية الرتبوية االسالمية مفهوم  -
 4 2 فهم  اصول النظرية الرتبوية االسالمية     -
 2 2 اإلملام بال خصائص وجماالت النظرية الرتبوية االسالمية     -
 6 3 معرفة خطوات بناء النظرية الرتبوية االسالمية   -
 4 2 حتليل مفهوم النظرية الرتبوية العاملية والثنائية -
 6 2 إدراك معىن النظرية الرتبوية االسالمية يف العملية التعليمية.  -
 4 2 حتليل النظرية الرتبوية االسالمية يف بناء املنهج الرتبوي  -
 2 1 معرفة تطور النظرية الرتبوية االسالمية ملواكبة تغريات العصر.  -
 32 16 االختبار النهائي.  -

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .99
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 حماضرات

 دروس 
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو إضافية

 30     15 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات املعتمدة

 

 ساعات  4عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:   .100

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .101
 اإلطار الوطين للمؤهالت:حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 

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

تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل 
 ت التعلم. جمال من جماال

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
احملاضرة واإللقاء ابستخدام جهاز  أن يلم الطلبة مبعىن اصول النظرية الرتبوية االسالمية     1-1

عرض البوربوينت، واحلوار واملناقشة 
املوجهة اهلادف ، واجبات قصرية 

 فردية واسبوعيا لتحضري الدرس 
 

 الواجبات الفردية
أن يوضح الطلبة خصائص وجماالت النظرية الرتبوية  1-2

 االسالمية    
 املناقشة

  أن يشرح الطلبة خطوات بناء النظرية الرتبوية االسالمية   1-3
  أن مييز الطلبة بني النظرية الرتبوية العاملية والثنائية 1-4

 املهارات املعرفية 2
إحدى طرائق التعلم القائمة على  يقرتح فرص جديدة لبناء النظرية الرتبوية االسالمية     2-1

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، أو 
التعلم النشط، املعتمدة على املشاركة 

العلمية ، العصف الذهين ، احلوار 
 واملشاركة اجلماعية 

 التقومي الذايت 
 تقومي االقران  حيلل مفهوم النظرية الرتبوية االسالمية يف العملية التعليمية 2-2
  يقارن  الطلبة بني الرتبية الفردية والرتبية االجتماعية 2-3
  ابراز معامل النظرية الرتبوية االسالمية يف الشخصية 2-4

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 املالحظة واملتابعة العروض اجلماعية 3-1
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احلوار واملناقشة اجلماعية ، تقدمي  التجاوب مع الزمالء يف التكاليف اجلامعية 3-2
العروض احلاسوبية اجلامعية ، التكليف 

 داخل جمموعات عمل مشرتكة 

 تقييم األقران 
  ورش العمل اجلماعية وحلقات النقاش 3-3
  حسن التعاون البناء بني الطلبة 3-4

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب  4-1

 مناسب.
تنفيذ واجبات مجاعية ، استخدام 

التقنيات احلديثة يف العرض واملناقشة 
، استخدام تقنيات املعلومات يف 

 البحث ومجع املعلومات 

 واحلواراملناقشة 

يستنتج فرص جديدة ومتميزة يف خلق فرص حديثة يف بناء  4-2
 النظرية الرتبوية االسالمية  

 تقيم األقران

حقيبة اجناز حتمل  مهارة استخدام التقنيات احلديثة  4-3
 مجيع االنشطة الفردية

  يكتب تقرير شامل عن املنجزات العلمية خالل الفصل ملقرر 4-4
 النفسية احلركية )إن وجدت(املهارات  5

   ال تنطبق 5-1
 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .أأ

 مصادر التعّلم .ششش

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .102
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م

 شفهي، مالحظة......اخل(
 نسبته من التقييم النهائي األسبوع احملدد لتسليمه

 %20 الثالث  اعمال اسبوعية وفردية  1
 %30 الثالث تقدمي ملخص شفهيه  ابألدوار  2
 %50 السادس عشر حقيبة االجناز إلكرتونية جلميع األنشطة الفردية  3
   االختبار النهائي 4

ع أن ترتيبات 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(.  

  .وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطلبة والتفاعل مع طلباهتم واستفساراهتم 
  تكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطلبة يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات 
 .تقدمي اإلرشاد األكادميي للطلبة يف أي وقت حيتاجونه 
 رتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل .تزويدهم ابلربيد اإللك 

 الكتب املقررة املطلوبة:
 تطور مفهوم الرتبية اإلسالمية. ماجد عرسان الكيالين.

 النظرية الرتبوية يف اإلسالم. حممود السيد سلطان.
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 املرافق املطلوبة .صصص

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .لللل

  عبدهللا.املناهج الدراسية وصلتها ابلنظرية الرتبوية اإلسالمية. عبدالرمحن صاحل
 النظرية الرتبوية وأصوهلا الفلسفية والنفسية. فهمي، حممد سيف الدين 

 النظرايت الرتبوية احلديثة. جان بول رزفري.
 ابعاد نظرية الرتبوية الرتبية اإلسالمية يف السنة النبوية. فاطمة سامل عبدهللا  ابجابر.

 )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:املواد املرجعية األساسية  -يف قائمة  –. أدرج 2 
http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1355651325fix3sub3file.htm 

 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
https://platform.almanhal.com/Files/2/33594 

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

 الربجميات احلاسوبية السابقة

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

 طالب 20قاعة تتسع لعدد  .61
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: السبورة الذكية ، جهاز عرض تلفزيوين ، سبورة زرقيه   .62
 جهاز عرض تلفزيوين .63
 خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات  .64

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .36
 ورقة امللخص للموضوعات  تقييم املقرر من قبل الطالبة 
 شرح املفردة االكثر غموضا 
 االجتاهني التغذية الراجعة السريعة بني 

 تقييم  عضو هيئة التدريس  اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .1
 استشارة املدرسني يف نفس التخصص .2
 حضور الدورات التدريبية يف جمال البحث العلمي .3
  إجراءات تطوير التدريس: .4
 تبادل الزايرات واخلربات بني االقران يف التدريس  .5
 دورات تدريبية يف عمادة التطوير املهينحضور  .6
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  .7

 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
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 حممد حممود عبدالوهابد/  اسم منسق الربانمج:
 ه1440-      -       التاريخ       التوقيع:

 

  

 تصحيح عينة من الواجبات من خالل مدرسني مستقلني  .8
 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .9

 اجراء االحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية املتعلقة ابملوضوعات 
 حضور الدورات يف جمال االحباث التطوعية 

 ت القائمة يف اجلامعة من خالل املراكز العلمية واملشاركة يف املسابقا
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر: تقنيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم 

 2-020270142رمز املقرر: تقن 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظظ

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: م 1/8/2018اتريخ التوصيف:  

 قسم املناهج وطرق التدريس   ختصص: املناهج  والوسائل التعليمية  --كلية الرتبية      القسم: /لكليةا

 2-020270142تقنيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم   تقن . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان 2 .140
 الدكتوراه يف املناهج وتقنيات التعليم. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .141
  املستوى الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .142
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .143
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .144
 الزاهر ، وغريها( –رئيسة للجامعة )العابدية . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  املقرات ال7 .145

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

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ضضضض

    

 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ظظظظ

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .أأأأأ

    

  النسبة:  أخرى .ببببب
 

 تعليقات:



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

339 
 

 

 األهداف .عع
 

واالستفادة منه يف جمال التعليم ،  وأمهيته وجماالته وعمليات بناء املعرفة اليت تتم من خالله دراسة ماهية الذكاء االصطناعي ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1
 . اإلصطناعي لألغراض التعليمية يف ضوء املعايري العاملية وعالقته ابلنظم اخلبرية والربواتت وتنمية امليول لعمل أحباث يف جماالت الذكاء

 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية هذا دراسة املقرر أن يكون قادرا على:
 التعريف مبفهوم وأمهية الذكاء االصطناعي ونشأته ومستوايته. -
 وجماالته.شرح فلسفة الذكاء االصطناعي وأهدافه ومميزاته ومساته ومكوانته  -
 معرفة أساليب استخدام احلاسب ودوره يف توظيف الذكاء االصطناعي يف اجملال التعليمي -
 التعرف على العالقة بني الذكاء البشري والذكاء االصطناعي. -
 نقل اخلربة يف جمال التعليم.التعرف غلى مفهوم النظم اخلبرية ومبادئ بناءها وعناصرها ومكوانهتا ومزاايها وحدودها، وجماالت تطبيق النظم اخلبرية و  -
 التعريف ابلربوت  ونشأته ومراحل تطوره وأنواعه وأمهيته يف التعليم والتطبيقات التعليمية له.  -
  االدوار الرتبوية اليت يؤديها الروبوت لدعم املعلمني .خمترب الروبوت وأهدافه و  -
 صميم الربواتت ومنوذج العمل اجلديد من خالل برامج لتنشيط االبداع بني الطالب.طرح االسرتاتيجيات الوطنية لت -
 دراسة مؤشرات االبتكار العاملي وتطبيقها يف ضوء املعايري العلمية لبناء وبرجمة الربواتت التعليمية.  -
 ل املشكالت .التعرف على وجهة االختالف بني النظم اخلبرية والذكاء االصطناعي وبني برامج احلاسبة يف ح -
 حتليل ونقد دراسات علميه يف جمال الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية يف ضوء املعايري العلمية للبحوث العلمية. -
ة التعريف بكيفية وضع خطة إلنشاء مشروع رايدي صغري وأسلوب إدارته بنجاح مع اكساهبم املهارات األساسية للتفاوض مع جهات الدعم والرعاي -

 دي.للمشروع الراي
 معرفة التوجهات البحثية احلديثة يف جمال الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية والربواتت .  -
 تصنيف حبوث الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية والربواتت يف ضوء االجتاهات البحثية احلديثة واولوايهتا. -
ألفكار الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية لإلستفادة منها لألغراض األكادميية تنمية مهارات البحث العلمي يف اجلوانب التطبيقية يف البحوث املوجهة  -

 والتعليمية.
 تنمية االجتاهات البحثية احلديثة حنو حتسني جودة احباث الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية يف القطاع التعليمي.  -

 لتطوير وحتسني  املقرر الدراسي .  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 الطالب البحثية واألكادميية.االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات  -
 تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما يتعلق ابملقرر. -
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ط

 

مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالسالالتفادة من مصالالادر املعلومات يف االسالالتعانة ابلشالالبكة العنكبوتية يف التواصالالل مع  -
 البحوث املتخصصة يف جمال التعليم االلكرتوين.

 التدريس ابستخدام التعليم اإللكرتوين. -

الذكاء االصطناعي والتعرف يهتم هذا املقرر مبتابعة التطورات يف جمال الذكاء االصطناعي وتنمية اجلوانب املعرفية واخلربات العملية يف حتديد مفاهيم أساسية يف 
ثيل املستخدمة فيه والتدرب على استخدام براجمه بكفاءة يف اجملال التعليمي  مع اتقان مهارات حتليل نظم الذكاء االصطناعي والتعرف على مت على الربامج

 املعرفة، وفق املعايري الرتبوية العاملية وطرح تطبيقات عملية وتقدمي مناذج عاملية وإقليمية ملهمة.

 تناوهلا:املوضوعات اليت  ينبغي  .103

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

 التقومي.  –االسرتاتيجيات -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر: املفاهيم  

  .آليات ومهام تنفيذ املقرر 
  .العالمات املرجعية احملددة حملتوايت املقرر 
  املطلوبة.العمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء 

1 2 

 مقدمة يف الذكاء االصطناعي والتعريف مبفهوم الذكاء وأنواعه ونظرايته.

 خماوفه (  -قدراته   -مفهوم الذكاء االصطناعي. )أتسيسه 

 تعريف الذكاء االصطناعي .

 نشأة واتريخ الذكاء االصطناعي ومراحل تطوره.

1 2 

 فلسفة الذكاء االصطناعي وأهدافه ومميزاته ومساته.

 مكوانت الذكاء االصطناعي وجماالته .

 العالقة بني الذكاء البشري والذكاء االصطناعي.

2 4 

 الذكاء االصطناعي والتدريس بواسطة احلاسب اآليل.

 جماالت وتطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم.

2 4 
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 مفهوم النظم اخلبرية ومبادئ بناءها .   

 عناصر النظم اخلبرية ومكوانهتا. 

 مزااي وحدود النظم اخلبرية . 

2 4 

 االنظمة اخلبرية ونقل اخلربة.

 جماالت تطبيق النظم اخلبرية. 

2 4 

 عالقة الذكاء االصطناعي ابألنظمة الذكية والنظم اخلبرية. 

 حتديد خواص النظم اخلبرية والذكاء االصطناعي. 

 برامج احلاسب يف حل املشكالت .وجهة االختالف بني النظم اخلبرية والذكاء االصطناعي وبني 

2 4 

 دوافع املنظمة أو الفرد إىل اللجوء الستخدام النظم اخلبرية، والذكاء االصطناعي يف اجملال التعليمي. 

 استخدامات النظم اخلبرية والذكاء االصطناعي يف اجملاالت املختلفة. 

2 4 

 الربوت والذكاء االصطناعي.

 مناذج وتطبيقات عن التجارب العاملية املعاصرة يف الذكاء االصطناعي. 

أمهية توجيه البحوث والدراسات لإلستفادة من تقنيات وتطبيقات الذكاء اإلصطناعي والروبواتت لألغراض التعليمية وتعلمها كأحد 
 الركائز األساسية لتقنيات العصر احلايل واملستقبل.

2 4 

 املقرر وتوزيعها:إمجايل عدد ساعات  .104
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق

 32  4 4  28 ساعات التدريس الفعلية

 32  4 4  28 الساعات املعتمدة

 : املتوقع أربع ساعاتعدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً  .105



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

342 
 

 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 

 للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم  .106

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

ت رتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالواس
 التعلم.

 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1

التعريف ابملادة ومتطلباهتا وتوزيع مواضالالاليع املقرر واملراجع ذات العالقة مبواضالالاليع  1-1
مقرر الذكاء االصالالطناعي، والتعرف على بعض املفاهيم األسالالاسالالية حول مقدمة 
يف الذكاء االصالالالالالالالطناعي ونشالالالالالالالأته واترخيه ومراحل تطوره والتعرف على فلسالالالالالالالفة 

ته العالقة بينه وبني الذكاء الذكاء االصالالالالالالالالالالالطناعي وأهدافه ومميزاته ومساته ومكوان
 البشري، وكيفية استخدامه، وجماالته 

احملالاضالالالالالالالالالالالالالرات التمهيالديالة وعصالالالالالالالالالالالالالف ذهين 
 الستجداء املعلومات السابقة لديهم.

 

 أوراق عمل 

التعرف على مفهوم النظم اخلبرية ومبادئ بنائها  ومكوانهتا ومزاايها وحدودها  1-2
ابلذكاء االصطناعي الربواتت وبرامج  وجماالت تطبيقها يف نقل اخلربة وعالقتها

 احلاسبة يف حل املشكالت.

التحليل الفكري للقضالالالالالالالالالااي وحماولة جتزئتها 
وإجيالالالاد احللول املنالالالاسالالالالالالالالالالالالالبالالالة هلالالالا من خالل 

 املناقشة واحلوار.

 أنشطة 

الوقوف على أمهية الدوافع اليت تدفع املنظمة أو الفرد إىل اللجوء الستخدام  1-3
والذكاء االصطناعي يف اجملاالت املختلفة مناذج وتطبيقات عن النظم اخلبرية. ، 

 التجارب العاملية املعاصرة يف الذكاء االصطناعي.

طرح بعض املهام املفتوحة املصممة حبيث 
يطبق الطالب مهاراته التنبؤية والتحليلية 

 -وتعلم تعاوين ومهارات حل املشكالت 
 جمموعات صغرية

 تقارير

 ةاملهارات املعرفي 2
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األنشطة الشفهية  املالحظة واملناقشة النظم اخلبرية والربواتت.يقارن بني املفاهيم املتداخلة واملتنوعة للذكاء االصطناعي و  2-1
 االلكرتونية

 تقارير وأوراق عمل العصف الذهين  يستنتج الطرق املناسبة لتخزين املعلومات واسرتجاعها وطرق االستفادة منها . 2-2

عروض تقدميية  اجملموعات الصغرية واحلوار وطرح األفكار بني اشكال خمتلفة للربواتت واخلدمات اليت تقدمها.يقارن  2-3
 وفيديوية 

يتعامل مع مصادر األفكار االبتكارية الستخدام الذكاء االصطناعي وآليات  2-4
 حتويلها إىل مشروع تعليمي.

 معارض مصغرة يتشارك يف وضع اخلطط إلجناز املشروع

طرح قضااي  العمل التشاركي داخل القاعة الدراسية مهارات تقدمي املعلومات وعرض خطة عمل املشروع بفاعلية. 2-5
ومشكالت واقعية 

 ومالحظة

يوظف مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت والتقنيات احلديثة يف تطوير ونشر  2-6
 املشروعات وتطوير أفكار جديدة.

والبدعة على األقران طرح األفكار البناءة 
 وتطويرها

 مالحظة ومتابعة 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

قدرة على احلوار واملناقشة مع اآلخرين اللتطوير املشاركة يف جمموعات عمل صغرية  3-1
متالك مهارات احلوار من خالل العرض واإللقاء لكسر حاجز اخلوف وال

 االلكرتوين

 

 جمموعات صغرية الكرتونيا  العمل يف 

احلوار واملناقشة 
 االلكرتونية

أن يستطيع الطالب التعلم ذاتيًا لبعض املفاهيم واملهارات من خالل استخدام  3-2
 وسائل االتصال املختلفة.

البحث واالطالع الفردي جلمع 
 املعلومات

طرح ملخص 
األفكار على 
اجملموعة بصفة 

 فردية

 املالحظة املقننة العمل يف جمموعات صغرية  املناقشة واحلوار بفاعلية..يدير جمموعات  3-3

مهارات االتصال والتواصل مع اجلهات واألطراف ذات العالقة ابملشروع وااللتزام  3-4
 أبخالقيات التعلم التعاوين.

تقومي االعمال  تكوين جمموعات عمل مجاعية 
 اجلماعية والفردي
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 تقنية املعلومات واملهارات العددية مهارات االتصال ومهارات 4

 التدريب العملي ورش عمل القدرة على استخدام وسائل اتصال خمتلفة  4-1

 البحوث الفردية ورش عمل القدرة على البحث والوصول وتقييم املعلومات  4-2

   القدرة على التعامل مع اشكال املعلومات املختلفة )تطوير| ختزين| نشر( 4-3

تطوير قدرة الطالب على احلوار واملناقشة مع اآلخرين من خالل العرض واإللقاء  4-3
 .متالك مهارات احلوار االلكرتوينلكسر حاجز اخلوف وال

 تقومي أقران التدريب العملي

القدرة على العمل يف جمموعات للحوار واملناقشة والبحث من خالل مصادر  4-5
 عامل مع أنظمة إدارة التعلم.واكسابه القدرة على التتعلم خمتلفة 

مالحظة مقننة  ورش عمل
 واستبياانت

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

   احرتام اآلراء املختلفة  5-1

   االلتزام بقوانني النشر  5-2

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .107
مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

إعطاء الطالب مشاكل إحصائية أو دراسات حالة معينة، والطلب منهم دراستها وإجياد احللول هلا. 1
  

 % 10 األسبوع الرابع

األدوات التحليلية يف مهام حل املشكالت. ومتثل أسئلة حل  الواجبات اجلماعية والفردية تتطلب تطبيق 2
 من جمموع اختبار كل موضوع. %50املشكالت 

 % 15 طوال الفصل

 
التمرين على لعب أدوار يف قضالالالااي جدلية ذات صالالاللة ابملقرر الدراسالالالي ومبنية على دراسالالالة حالة معينة، 

أكادميي )مؤمتر| دورة | ورشالالالالة| حلقة  مع نقاش حول الردود املناسالالالالبة واملشالالالالاركة يف نشالالالالاط الكرتوين
 نقاش( وتقدمي تقرير عن طبيعة املشاركة )عمل فردي(.

 % 10 األسبوع العاشر

 % 10 طوال الفصل تطوير دليل استخدام ألحد تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم )فردي( 3

 % 15 الثامن الفصل اختبار منزيل يف النظم اخلبرية وعالقتها ابلذكاء االصطناعي. 4
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .بب

 

 مصادر التعّلم .ضضض

 % 40 االختبار النهائي اختبار نظري هنائي. 5

 
( ساعات أسبوعية الستقبال ومساعدة الطالب، كما يتم ختصيص ساعات للتواصل 3خيصص كل عضو هيئة تدريس ساعات مكتبية تقدر ب)

 االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة للمهمة 

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .1
" ، جامعة االمام الصادق ، كلية تكنولوجيا املعلومات ، قسم   Artificial Intelligence(: الذكاء االصطناعي " 2012كاظم ، أمحد )

 هندسة الربجميات .

 ( : الذكاء االصطناعي .. " واقعه ومستقبله " ، ترمجة علي صربي فرغلي، دار املعرفة .1995أالن بونيه ) -
 (:" مقدمة يف الذكاء االصطناعي"، القاهرة : دار األندلس للنشر والتوزيع.2006لي )حجازي ، حممد عثمان ع -
(: إىل أعماق العقل: البحث عن الذكاء االصطناعي يف الوالايت املتحدة األمريكية ) انفذ اسحاق ، ترمجة( القاهرة : 2011روز، فرانك ) -

 دار وائل للطباعة والنشر.
(. أثر النمذجة اإللكرتونية القائمة على احملاكاة االفرتاضية 2013الء وسعيد، أمحد والعجب، العجب. )عبدالعزيز، محدي والبوعينني، جن -

-والنفسية جملة العلوم الرتبوية يف تنمية مهارات صيانة احلاسب اآليل و حتسني الرضا عن التعلم لدى طالبات كلية الرتبية جامعة الدمام، 
 م، متوفرة على الرابط التايل:2018 /10 /8. مت الدخول يف 172 -139(، ص4(، ع )14، مج )البحرين

- http://search.mandumah.com/Record/508072 
 لسحاب للنشر والتوزيع.(: الذكاء االصطناعي ، القاهرة : دار ا2008عرنوس ، بشري علي)  -
(: النظم اخلبرية / الذكاء االصطناعي وإمكانيات استخدامها يف املكتبات ومراكز املعلومات، صنعاء ، 2006غويل ، عفاف سامي القره)  -

 مركز عبادي للدراسات والنشر.
ت الفيزايئية البديلة املتعلقة ابحلركة الدورية (. أثر استخدام احملاكاة احلاسوبية يف تعديل التصورا2016ملكاوي، آمال واملعمري، راشد. ) -

 م، متوفرة على الرابط التايل:2017 /10 /8لدى طلبة الصف احلادي عشر يف سلطنة عمان، جملة املنهل، مت الدخول يف 
ticle/85506http://platform.almanhal.com/Reader/Ar 

 م(. الواقع االفرتاضي واستخداماهتا التعليمية. َعمان: دار املناهج للنشر. 2010نوفل، خالد حممود.) -
Abeer ;"  "Artificial Intelligence 401" E- BOOK  AL-Ameeri -  

https://www.slideshare.net/mohammedfattah2/ss-34604553?next_slideshow=1 
- - Huimin Lu, Xing Xu(2018): "Artificial Intelligence and Robotics / media Name 

Ebook  

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
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Kipper, G.& Deperlioglu, O.(2012). Intelligent Learning Environment within Blended 
Learning for Ensuring Effective C Programming Course . International Journal of 
Artificial Intelligence & Applications (IJAIA), Vol.3,No.1. 

Stuart Russel, Peter Norvig, "Artificial Intelligence: A Modern Approach", 3th edition, Prentice-
Hall, 2009. 

 Ivan Bratko, "Prolog Programming for Artificial Intelligence", 4th edition, Pearson 
Education, 2011. 

George F. Luger, “Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem 
Solving”, 6th edition, Addison Wesley 2008. 

 )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: املواد املرجعية األساسية -يف قائمة  –أدرج  .2
 /http://titmag.net.yeجملة تكنولوجيا االتصاالت   -

 https://alriyadah.ksu.edu.sa/ar/alriyadah_magazineجملة الرايدة   -
 /http://www.rowadalaamal.comجملة رواد األعمال  -

 https://search.mandumah.com/Record/477891السعودية/  –مركز العبيكان لألحباث والنشر  –جملة فكر  -
 جملة نقطة ، اجملتع العلمي العريب ، جملة الكرتونية هتتم أبحباث واخبار  الذكاء االصطناعي -

-https://www.nok6a.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1
A9%8D9%B8%D7%A8%D9%86%D7%B8%D5%B8%D7%A8%D9%84%D7%A8%D%/ 

 احلاسباتلنظم املعلومات وتكنولوجيا  اجلمعية املصرية -
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=0 

-Communications in Information Literacy 
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400158815&tip=sid&clean=0 

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
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-International Journal of Entrepreneurship and Innovation 
Managementhttp://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijeim 
-Research Methods in Service Innovation 
Services, Economy and Innovation series 

Sciences and Business and Francesco Flemming  Sørensen, Department of Social 
Lapenta, Department of Communication and Humanities, Roskilde University, 
Denmark 

innovation-ceservi-in-methods-elgar.com/shop/research-https://www.e 

- Services, Experiences and Innovation 
Integrating and Extending Research 

Services, Economy and Innovation series 

essor and Lars Fuglsang, Professor, Department of Edited by Ada Scupola, Associate Prof
Social Sciences and Business, Roskilde University, Denmark 

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_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى 

 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج 

 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج 

 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية  

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية 

 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية  

 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية )

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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 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية.

 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    )

 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة  

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/ 

https://www.ebscohost.com/
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 املرافق املطلوبة .ططط

http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:أدرج املواد 

 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 

/http://4kitab.com 

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

 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

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

 قاعات دراسية جمهزة تقنيًا  -
 معامل الكلية والقسم. -

 تربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملخ .65

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
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .مممم

 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية.     -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

( 20االنرتنت جبودة عالية، حبيث ال يتجاوز عدد الدارسني يف الشعبة الواحدة )يتطلب تدريس هذا املقرر وجود معمل للحاسب االيل متصل بشبكة 
 طالب كحد أقصى.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .66
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية.   -
 در تعليمية مرتبطة ابملقرر.استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصا -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  .67
 استديو لتطوير وإنتاج أنواع التطبيقات املختلفة جبودة عالية ، مركزتعلم ، مكتبة الكرتونية ، مستودع رقمي لالعمال - توفري شبكة )اإلنرتنت(

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .37
 وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت.استبانة تقيس مدى رضا الطالب  -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -
 حتليل نتائج االختبارات  -
 املالحظة -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .38
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 األقرانتقييم  -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. -
 االستفادة من  تقارير املقررات ومناقشتها بشكل مجاعي مع زمالء التخصص -

 إجراءات تطوير التدريس: .39
 ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم الرايضيات والعمل على توظيفه يف املقرر. متابعة   -
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 د. حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

 ه1440/     /      التاريخ  ................................................................ التوقيع:

  

 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 اخلربات )دعم النظراء(.االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل  -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -
إنشاء وسيلة إتصال خمصصة للتطوير املهين لزالء  -عقد لقاءات دورية مع زمالء التخصص لبحث الصعوابت وطرق التغلب عليها -

 .التخصص
 يف جمال املقرر.متابعة ما يستجد  -

تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل:  .40
 لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تدقيق ومراجعة عينة عشوائية من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.   

 لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة دوريًة 

 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر.

 صِّف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .41
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا.   -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
ثل: طرق التدريس اخلاصة، وتصميم وتطوير الدروس، تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به م -

 والتدريب امليداين.
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -
 يتناسب مع املستحداثت التقنية يف علم املعلومات واالتصاالت . حتديث املراجع واملواضيع اخلاصة ابملقرر ابستمرار مبا -
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 املقرر: .... ادارة شئون الطالباسم 
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 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :أ(التعريف 

 
 :ب( األهداف

    هـ1440حمرم   -م  2018اتريخ التوصيف سبتمرب              جامعة أم القرى . اسم املؤسسة التعليمية :1
 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط  -القسم : كلية  الرتبية     /. الكلية 2

(  0205733-3اسم ورمز املقرر الدراسي  : إدارة شئون الطالب   ) -1      
 . عدد الساعات املعتمدة :   ساعتان 2 .1
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي. 3 .2

 بدالً من إعداد قائمة هبذه الربامج()يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج، بني  هذا 
  الدراسي  :  السنة الثانية املستوى الثالث. السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر 4 

 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(: 5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
 . فرع  أو فروع تقدمي املقرر إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 

   النسبة؟                                                          قاعات احملاضرات التقليدية  أ.     
 

   النسبة؟                                   تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(     ب.     
 

   النسبة؟                                                                التعلم اإللكرتوين        ج.     
 

   النسبة؟                                                                                 املراسالت د.     
 

   النسبة؟                                                                                   أخرى   ه.     
 

 تعليقات:
 

 . هدف املقرر الرئيس ؟1
شئون الطالب وإدارته  يف مؤسسات  التعليم   ، ويركز املقرر على التعريف بطبيعة وأهداف شئون الطالب يهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبجال 

ص هذا ووظائفه وكيفية ادارهتا وتنسيقها بفعالية ودجمها كجزء من األهداف الرتبوية العامة اليت تسعى املؤسسات التعليمية لتحقيقها .كما يفح
دمها هذه املؤسسات يف التنظيم والتوظيف والتمويل للربامج واخلدمات والتسهيالت املخصصة لدعم تعلم وتطوير املقرر االسرتاتيجيات اليت تستخ

 طالهبا .

80% √ 

20% √ 
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة املستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(. الدراسي ج( وصف املقرر 

 

 

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

  زايدة االستفادة من املواد واملراجع العلمية املتاحة على شبكات االنرتنت و قواعد البياانت الرقمية

 وصف عام للمقرر:

يتناول املقرر موضوعات شؤون الطالب ، مفاهيمها ، وهيكلها االدارية ، والطرق اليت تستخدم يف تقدمي اخلدمات الطالبية              
 يف مؤسسات التعليم املختلفة ، وقضااي شؤون الطالب ، مث واقع شؤون الطالب يف املؤسسات التعليمية ابململكة .

 تناوهلا :املوضوعات اليت  ينبغي -1
ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس 
 2 1 مدخل للتعريف ابملادة ومتطلباهتا  .1
 2 1 ربط عملية تعلم الطالب داخل وخارج الفصل  .2
 2 1 النظرايت والبحوث املوجه لشئون الطالب  .3
 2 1 دور البحث والقياس والتقومي يف شئون الطالب  .4
 4 2 جوهر عمل شئون الطالب : مكوانته واهليكل التنظيمي له والكفاايت املطلوب تنميتها .   .5
 2 1 اخلدمات اليت تقدم للطالب )القبول والتسجيل ،الدعم االكادميي ،الرعاية الصحية ، .....اخل( .6

 4 2 جتارب عاملية يف جمال اخلدمات الطالبية. .7
 2 1 الطاليب) األساس االجتماعي ، النفسية ،الرتوجيية ، ...إخل( .األسس اليت يقوم عليها النشاط  .8
 2 1 األطر اإلدارية لشئون الطالب   .9

دور شئون الطالب يف بناء اجملتمع وتعزيز السالم والتساما والتعايش واالحرتام وحتقيق العدالة  .10
 االجتماعية 

1 2 

 2 1 البشرية ، والتسهيالت. قضااي املصادر يف شئون الطالب : امليزانية ، واملوارد .11
 2 1 القضااي التقنية والقانونية يف شئون الطالب  .12
 2 1 إدارة القضااي واألحداث احلرجة يف شئون الطالب   .13
 2 1 القواعد األخالقية واملعايري املهنية ، والقيم يف شئون الطالب  .14

واقع شئون الطالب يف املؤسسات التعليمية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء النظرايت  .15
 واملمارسات العاملية 

1 2 

 2 1 االختبار النهائي
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت.

 إىل الشرح أسفل اجلدول(.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم للمقرر تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة )انظر أوالً 
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب و تتسق مع طرق القياس ومع خمرجات التعلم املأمولة.اثنياً 
 : ضع طرق القياس املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق قياسهااثلثاً 

يات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال من واسرتاتيج
 جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

    -امجايل عدد ساعات  املقرر الدراسي  وتوزيعها :-2

 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 
 36     36 ساعات التدريس

      2 ساعات معتمدة

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل األسبوع؟  -. عدد ساعات الدراسة 3
 ساعة للقراءة وإجناز واجبات املقرر طوال الفصل 56من املتوقع أن خيصص الطالب ماال يقل عن 

 
 اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها:. خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت 4

 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

معرفة املفاهيم واملصطلحات والتطور التارخيي   شئون الطالب - 1-1
 كمجال معريف ومهنة احرتافية .

 معرفة جوهر عمل شئون الطالب-

 احملاضرة 
 املناقشة  -
التكليف بقراءات ومناقشتها يف  -

 الصف

 اختبارات حتصيلية 
مدى مشاركة  -

الطالب يف النقاش 
داخل القاعة 

 الدراسية. 
التقديرات املعطاة  -

 لبعض التكليفات 
 

 معرفة ونقد وتقومي واقع شئون الطالب يف التعليم السعودي- 1-2

 املهارات املعرفية 2
 تنمية قدرة الطالب على حل املشكالت . 2-1

5 
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تقنيات يف نظرايت و تنمية قدرة الطالب على تطبيق ما تعلمه من  -
 املقرر .

تكليف الطالب ابقرتاح حلول -
لبعض املشكالت اليت تدخل ضمن 

 شئون الطالب .
تكليف الطالب إبعداد خطط  -

 عمل قصرية لبعض املوضوعات .
تكليف الطالب بكتابة مقالة  -

قصرية يطبق فيها مهارات البحث 
 العلمي  .

تطبيق بعض املقاييس املستخدمة  -
 لطالب .يف شئون ا

تقييم التكليفات -
السابقة من قبل 

 استاذ املقرر
 

 تنمية قدرة الطالب على العمل املستقل . - 2-2
 تنمية مهارات البحث العلمي . -

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تنمية عالقات جيده مع زمالء الفصل .- 3-1

 الذات .تنمية مهارات االستقاللية واالعتماد على  -
تنمية االحساس واالعرتاف ابجلانب االخالقي والقيمي يف عمل  -

 شئون الطالب .

 تبادل املعلومات مع الزمالء. -
اعطاء تكليفات تتطلب العمل مع  -

 جمموعة .
تكليف الطالب أبحد االعمال اليت -

تظهر قدرته على العمل الفردي 
 املستقل .

قياس اداء الطالب 
يف هذه التكليفات 

 قبل استاذ املقرر  من
 

تنمية االحساس واالعرتاف ابجلانب االخالقي والقيمي يف عمل  - 3-2
 شئون الطالب .

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 القدرة علي اجناز التكليفات ابقل قدر ممكن من االخطاء اللغوية  . 4-1

التكليفات على الزمالء شفهياً بكل وضوح القدرة على عرض بعض  -
 ودقة .

التكليفات اليت تظهر قدرة الطالب 
على استخدام مهارات االتصال 

 . املناسبة

التقدير املباشر من 
استاذ املقرر ألداء 

الطالب يف مهارات 
االتصال املتضمنة يف 

 التكليفات . 
احلاسب ) بور اعداد التكليفات مطبوعة وتقدميها على برامج  - 4-2

 بوينت( .
 احلركية  -املهارات النفسية  5

   ال توجد 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقومي  الطلبة خالل الفصل الدراسي: -5

مهمة التقومي املطلوبة: )مثال: اختبار ، مشروع مجاعي ، كتابة مقال ،     خطابة، تقدمي شفهي  التقومي
 ،مالحظة ، .... إخل(

احملدد األسبوع 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 15 طوال الفصل  املشاركة الفاعلة يف املناقشة ابلفصل والتحضري املسبق للدرس واحلضور  1
 10 االسبوع الثالث تقرير عن فلسفة شئون الطالب ابلتعليم العايل   2
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 د. االرشاد األكادميي للطالب ودعمهم:

 
 هـ. مصادر التعّلم

 10 التاسع تقرير عن جماالت عمل شئون الطالب   3
االسبوع احلادي  مقاالت ذات صلة وثيقة مبفردات املقررتلخيص مخس  4

 عشر  
10 

 35 اخلامس عشر  خطة عمل أو مشروع حبثي  5
االسبوع السادس  االختبار التحصيلي النهائي  6

 عشر 
20 

قع أن يتواجد ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية  لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتو  -1
 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

ساعات اسبوعيا . 4الساعات املكتبية بواقع -  
اتف النقال .التواصل من خالل اهل -  
 التواصل من خالل اإلمييل . -

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:-1
  1-Komives, S.R., and Woodard, D.B. (4th ed). (2003).  Student services:  a handbook for the profession.  

San Francisco:  Jossey-Bass .   
2-  2-Sandeen, A. & Barr, M.J. (2006).  Critical issues for student affairs [challenges and opportunities].      

San Francisco:  Jossey-Bass  . 
 .  (http://www.chronicle.comThe Chronicle of Higher Education ( -3    

  4-Pascarella, E., & Terenzini, P.  (1991). How college affects students.  San Francisco: Jossey-Bass .  
5-Pascarella, E., & and Terenzini, P.  (2005). How college affects students, Vol. 2:  A third decade of 
research.  San Francisco: Jossey-Bass .   
6-Astin, A. (1993). What matters in college: Four critical years revisited. San Francisco: Jossey-Bass. 

  7-Barr, M.J., Desler, M.K., & Associates. (2000). The handbook of student affairs administration (2nd 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). 10-Council for the 
Advancement of Standards:  Washington D.C 

  About Campus (publication of ACPA ).  
  (11-NASPA Journal (National Association of Student personnel Administrator  

12-Journal of College Student Development (American College Personnel Association.  
 .13-Journal of Counseling and Development (American Counseling Association 

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: أدرج-2
م( إدارة االنشطة واخلدمات الطالبية يف املؤسسات التعليمية ، دار الفجر للنشر والتوزيع   القاهرة2009أبو النصر ، مدحت )-    

http://www.chronicle.com/
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 و. املرافق املطلوبة:

 
 ز.  تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 

عمادات  شئون  الطالب يف اجلامعات السعودية : دراسة لواقعها ومنوذج مقرتح لتطويرها يف ضوء بعض التجارب م( 2008العمري ، انعم أمحد )-  
   العربية واألجنبية ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية .

إلدارة ، القاهرة م( اخلدمات الطالبية ، مركز اخليارات املهنية ل2006قناديلي ، جواهر )-  .  
،  2م( اسهام برامج االنشطة الطالبية يف تعزيز مفاهيم املواطنة لدى طالب جامعة أم القرى ، جملة العلوم الرتبوية ،ع2016الشقران ، رامي ابراهيم ) -  

م ، األردن .2016اجلزء األول ، ابريل   
ات السعودية يف ضوء جتارب اجلامعات العاملية ) تصور مقرتح ( رسالة دكتوراه غري هال( اخلدمات الطالبية يف اجلامع1439البلوي ، عاطف عبد هللا )-

  منشورة ، جامعة أم القرى.
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

موضوعات إدارات شؤون الطالب  يف مؤسسات الكتب والبحاث  والدراسات العلمية املنشورة يف مواقع  االنرتنت واليت تدور حول   -
 التعليم.

 https://uqu.edu.sa/libوميكن الرجوع  إىل موقع مكتبة امللك عبد هللا بن عبد العزيز اجلامعية  :  -
  http://shamela.wsاملكتبة الشاملة  -
 /https://www.kfcc.gov.saالرقمية مبركز امللك فهد الثقايف املكتبة  -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية ،الربجميات واألسطواانت املدجمة :. أي 4
 ال توجد  -

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

 . املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:1
  قاعة حماضرات بطاولة مستديرة أو مستطيلة-
 ذكية والربجميات وغريها(:. مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت واللوحات ال2

 جهاز لوب توب .
 جهاز عرض بياانت وشاشة عرض . -
 خدمة االنرتنت . -
 مصادر أخرى )حددها: مثل احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:-3

 ال يوجد 

 التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :اسرتاتيجيات احلصول على -1
 يتم ذلك من خالل منوذج تقومي املقرر واالستاذ املعد من قبل الطالب يف هناية الفصل الدراسي . -

https://uqu.edu.sa/lib
http://shamela.ws/
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 عبدالوهابد/ حممد حممود اسم منسق الربانمج:   

 
 هـ __1440حمرم  –م 2018اتريخ االستالم:  _ سبتمرب                      التوقيع:                                     

  
  

 تغذية راجعة من الطلبة حول املقرر متاحة ومعززة من قبل مدرس املقرر   -
 ل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قب. 2
 من خالل تقييم رئيس القسم . -
 تقييم احد الزمالء بناًء على طلب من مدرس املقرر . -
 إجراءات تطوير التدريس :-3
 املراجعة الدورية للمقرر من قبل استاذ املقرر لتحديث مفرداته . -
 واالعتماد وعرض أي حتسينات على جلنة املناهج وجملس القسم إلقرارها .تعبئة تقرير املقرر الفصلي املعد من اهليئة الوطنية للتقومي  -
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني، والتبادل بصورة دوريًة -4

 أخرى(:لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة 
 فحص عينة من واجبات واختبارات الطلبة على استاذ يف ذات التخصص من خارج اجلامعة . -
 وملف املقرر من جهة خمتصة حمايدة . syllabus Courseفحص مفردات املقرر  -
 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5
الدورية للمقرر من خالل تقرير املقرر الفصلي املعد من اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد وعرض أي حتسينات على جلنة املناهج املراجعة  -

 وجملس القسم إلقرارها .
 مقارنة اهداف املقرر وحمتوايته مع مقررات مشاهبة يف جامعات عاملية معتمدة . -
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 :يف اجملاالت التعليمية املختلفة وطرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاللربانمج خمرجات التعلم  5 /1 /4
 :واسرتاتيجيات التدريستعلم وطرق القياس المصفوفة خمرجات  1 /5 /1 /4

اسرتاتيجيات  خمرجات التعلم وفقاً جملاالت التعلم يف اإلطار الوطين 
 التدريس

 طرق القياس

 (الدكتوراه – املاجستري – الدبلوم العايل) املهارات املعرفية 1

 اختبارات احلوار واملناقشة  يقارن بني النماذج املختلفة لنظرية االستجابة للفقرة 1-1
 اختبارات احلوار واملناقشة  حيدد أكثر مناذج االستجابة للفقرة مالءمة لبياانت بعض املقاييس النفسية. 1-2
 تقرير علمي النشطالتعلم  يقارن بني االختبارات العقلية املختلفة اليت تقيس نفس القدرة. 1-3
 تقرير علمي التعلم النشط يقارن بني طرق النظرية التقليدية ونظرية إمكانية التعميم يف حساب ثبات املقاييس النفسية 1-4
 اختبارات احلوار واملناقشة  يعرف دراسات القرارات ودراسات التعميم كمفاهيم أساسية يف نظرية إمكانية التعميم 1-5
 تكليف التعلم النشط أحادية البعدتقدير األوزان  حيدد طرق  1-6
 تكليف التعلم النشط متعددة األبعاد تقدير األوزان  حيدد طرق  1-7
 تقرير علمي التعلم النشط يقارن بني أساليب تقومي الربامج املختلفة. 1-8
 تقرير علمي التعلم النشط يقارن بني أساليب تقومي املؤسسات املختلفة 1-9
 تكليف التعلم النشط حيدد تصميم معادلة الدرجات املناسب ملعادلة درجات صورتني اختباريتني 1-10
 اختبارات احلوار واملناقشة  حيدد الفقرات املتحيزة من بني املفردات ذات األداء التفاضلي من خالل التحليل املنطقي 1-11

1-12 
التخصص اليت مت إجراؤها وفق كل يقارن بني أنواع البحوث املختلفة وبعض البحوث يف 

 تصميم
 تثرير علمي التعلم النشط

1-13 
ينقد جمموعة من البحوث من حيث مدى توفر الصدق الداخلي واخلارجي يف التصميم 

 البحثي
 تقرير علمي التعلم النشط

 اختبارات احلوار واملناقشة  التحليل البعدي لنتائج البحوث والدراسات يعرف 1-14
 تكليف احلوار واملناقشة  معايري احلكم على كفاءة البحوث العلمية حيدد 1-15
 تقرير علمي التعلم النشط حيدد بعض أوجه القوة والضعف يف بعض البحوث والدراسات يف جمال القياس والتقومي 1-16
 تكليف العرض العملي حيدد أنسب الربامج الكمبيوترية املالئمة لتدريج الفقرات وفق نظرية االستجابة للفقرة 1-17
 تكليف العرض العملي حيدد أنسب مناذج االستجابة للفقرة لتدريج الفقرات والتحقق من افرتاضاته 1-18
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 تكليف التعلم النشط عدة حمكات للحكم.حيكم على دقة تدريج الفقرات ابستخدام منوذج االستجابة للفقرة ب 1-19
 تكليف التعلم النشط ملعاجلة كل فرض من الفروض والتحقق من شروطه.حيدد األسلوب اإلحصائي املناسب  1-20
 تكليف التعلم النشط يقرأ النتائج املستمدة من الربانمج احلاسويب اإلحصائي وتفريغها ابلشكل العلمي الصحيح. 1-21
 اختبارات احلوار واملناقشة  يتعرف بعض اإلضطراابت النفسية وكيفية تشخيصها 1-22
 اختبارات احلوار واملناقشة  يتعرف مراحل النمو املختلفة والعوامل املؤثرة عليه يف كل مرحلة. 1-23
 اختبارات احلوار واملناقشة  يتعرف جمموعة من السياسات التعليمية املعاصرة  1-24
 تكليف التعلم النشط يطبق مهارات التعلم والتعليم املشتقة من نظرايت التعلم والتعليم املختلفة 1-25
 اختبارات احلوار واملناقشة  يتعرف بعض املفاهيم يف علم النفس االجيايب 1-26
 اختبارات احلوار واملناقشة  يتعرف األساليب واالسرتاتيجيات النفسية املالئمة ملواجهة القضااي اجملتمعية املعاصرة  1-27

 (الدكتوراه – املاجستري – الدبلوم العايل) :املهارات االدراكية 2

 تقرير علمي التعلم النشط يقرتح بعض التطويرات املمكنة على االختبارات العقلية موضع الدراسة. 2-1
 تقرير علمي التعلم النشط تدريج فقرات أحد املقاييس النفسيةيتحقق من مالءمة منوذج االستجابة للفقرة يف  2-2

2-3 
يستخدم طرق التقدير املالئمة لتدريج فقرات أحد املقاييس النفسية ابستخدام منوذج 

 االستجابة للفقرة املالئم
 تكليف العرض العملي

 تقرير علمي التعلم النشط للفقرة يتحقق من دقة معادلة درجات صورتني اختباريتني ابستخدام نظرية االستجابة 2-4
 تكليف التعلم النشط يصوغ أكرب قدر من الفقرات االختبارية يف أحد املقررات الدراسية. 2-5
 تكليف العرض العملي يدرج الفقرات االختبارية وفق نظرية االستجابة للفقرة 2-6
 تكليف العرض العملي التفاضلي للفقرات.يستخدم طرق نظرية االستجابة للفقرة يف الكشف عن األداء  2-7

2-8 
يستخدم نظرية امكانية التعميم يف التحقق من ثبات بعض املقاييس النفسية الشهرية وفق 

 عدة قرارات 
 تقرير علمي التعلم النشط

 تكليف التعلم النشط يقوم ببناء ميزان أحادي البعد ويتحقق من خصائصه السيكومرتية 2-9
 تكليف التعلم النشط ميزان متعدد األبعاد ويتحقق من خصائصه السيكومرتية يقوم ببناء 2-10
 تقرير علمي التعلم النشط يقرتح بعض عناوين البحوث اليت ميكن إجراؤها وفق كل تصميم حبثي 2-11
 تقرير علمي التعلم النشط يقوم إبجراء حتليل بعدي لنتائج البحوث والدراسات يف أحد موضوعات القياس النفسي 2-12
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 تقرير علمي التعلم النشط على دراسته يقرتح بعض عناوين البحوث العلمية يف جمال القياس والتقومي بناء 2-13
 (الدكتوراه – املاجستري – الدبلوم العايلمهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية ) 3

3-1 
يستعرض أبرز حمتوايت البحوث والدراسات احلديثة يف الدورايت العاملية يف جمال القياس 

 والتقومي
 تقرير علمي النشطالتعلم 

 تكليف التعلم النشط يستخدم مهارات القيادة الرتبوية يف اختاذ بعض القرارات احلياتية 3-2

3-3 
يقدم بعض التوصيات املفيدة للمجتمع من خالل رسالة الدكتوراة ومن خالل أغلب املقررات 

 اليت يتم دراستها
 تقرير علمي التعلم النشط

 تقرير علمي التعلم النشط اليت ميكن من خالهلا تطبيق املعرفة التخصصية يف اجملتمعيقدم بعض املقرتحات  3-4
 (الدكتوراه – املاجستري – الدبلوم العالي) مهارات التواصل واملهارات التقنية واملهارات العددية 4

4-1 
يتواصل مع املؤسسات التعليمية لتقنني بعض املقاييس النفسية على الطالب واملعلمني من 

 استخدامها يف التوصية ببعض األفكار اليت تطور التعليمأجل 
 تكليف التعلم النشط

 تكليف العرض العملي يدخل الفقرات االختبارية لذاكرة برانمج بنوك األسئلة 4-2
 تكليف العرض العملي يسحب عدة صور اختبارية متكافئة من برانمج بنوك األسئلة 4-3
 تكليف العرض العملي احلاسوبية يف إجراء األسلوب اإلحصائييستخدم الربامج اإلحصائية  4-4
 تكليف التعلم النشط يستخدم بعض املهارات النفسية والرتبوية يف التعامل مع القضااي اجملتمعية املعاصرة  4-5
 تكليف التعلم النشط ميارس أفكار ونظرايت علم النفس االجيايب يف الواقع العملي. 4-6

  حركية-النفساملهارات  5

5-1 
يرسم شكل منحىن خصائص الفقرة أو سطح خصائص الفقرة يف كل منوذج من مناذج 

 االستجابة للفقرة
 تكليف التعلم النشط

 تكليف التعلم النشط يصمم خمططاً يبني أنواع مناذج االستجابة للفقرة ومىت يستخدم كل منوذج 5-2


