
 
 
 

 

 

 

 

 

 ريتسجاملا ةلحرم تاررقم فيصوت

 ينهملاو يوبرتلا هيجوتلا صصخت



 

 نموذج توصيف المقرر

 
  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 منوذج توصيف مقرر دراسي 

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ 1440-2-10 اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 0206611 -3  نفس      طرق البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمز : 1 .1
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 املاجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذ  الربامج(

  املستوى األول: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .4
 ال يوجد  )إن وجدت(: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر5 .5
  ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .7

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكتول .ب
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنتنت( .ج
    

 - النسبة: - ابملراسلة .د
    



 

 نموذج توصيف المقرر

 - النسبة: - تذكر أخرى .ه
 

 تعليقات:

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 البحث العلميإكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية اخلاصة مبناهج وطرق 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيةة لألحباث ا.ديدة يف جمال الدراسة(.  
 العلمي يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية.الرتكيز على اجلوانب التطبيقية ملناهج وطرق البحث  -
 متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -
  استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة مبناهج وطرق البحث العلمي. -
 املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب.املراجعة  -

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

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

 وصف عام للمقرر:
املنهج البحثي يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبناهج وطرق البحث العلمي، وتدريبه على كيفية استخدامها وتطبيقها، وحتديد  -

 املالئم جلمع وحتليل البياانت، ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نتائجها وتفسريها، وكتابة التقرير النهائي للبحث.

 

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

 3 1   جودته( -جماالته  –خصائصه  –أهدافه  –البحث العلمي ) مفهومه
املدخل إىل  -مستخلص الدراسة ابللغة العربية واإلجنليزية -خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي ) عنوان الدراسة 

ملخص   –عرض نتائج الدراسة وتفسريها  –منهج وإجراءات الدراسة  -اإلطار النظري والدراسات السابقة-الدراسة
 املالحق (   –مراجع الدراسة  -نتائج الدراسة والتوصيات والبحوث املقرتحة

3 9 

 3 1 املنهج التجرييب( –املنهج التارخيي  –مناهج البحوث العلمي )املنهج الوصفي 
 3 1 العاملية ( –التنبؤية  –التفاعلية  –صياغة الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها ) االرتباطية 
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حتليل  –املقابلة  –املالحظة  –االستبيان  –واملقاييس  توأدوات مجع البياانت يف البحوث الكمية ) االختباراطرق 
 احملتوى( 

1 3 

 3 1 البحوث شبه التجريبية( –البحوث االرتباطية –البحوث السببية املقارنة –تصميمات البحوث الكمية )البحوث املسحية
 3 1 معايري تقوميها( –حتدايهتا  –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث النوعية ) خصائصها 

 3 1   حتليل الواثئق(. –املالحظة املتعمقة -طرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث النوعية )املقابلة املتفاعلة 
 3 1 خطوات إحراء البحوث النوعية

 3 1 البحث التحليلي( –البحث االثنوجرايف  –تصاميم ومناهج البحث النوعي )البحث التارخيي 
 3 1 معايري تقوميها( –حتدايهتا –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث املختلطة ) خصائصها

 3 1 املختلطة وتقوميها. املناهج دراسة إجراء خطوات
 3 1 كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي. 

 APA 1 3التوثيق يف قائمة املراجع ( وفقا  لـ –التوثيق يف البحث العلمي ) التوثيق يف املنت 
 

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

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3

 

 واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها .4
 ادد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه 
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 :علىأن يكون قادرا   الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1
 .ناهج وطرق البحث العلميأن يتعرف على األطر العلمية مل 1-1

احملاضرة ابستخدام العروض  -
 التقدمية.

 احلوار واملناقشة املوجهة اهلادف. -
 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-
 

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 النهائيةاالختبارات  -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يذكر خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي. 1-2
 أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها. 1-3
 والنوعية واملختلطة أن يتعرف على تصاميم ومناهج البحوث الكمية 1-4
والنوعية  وأدوات مجع البياانت يف البحوث الكميةأن يستعرض طرق  1-5

 واملختلطة.
  .املناسب البحثي املنهجاختيار  شروطمعايري و  أن ادد 1-6
 أن يتعرف على كيفية كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي 1-7

 املهارات املعرفية 2
أن يصمم خمطط لسري العمليات لتحديد املنهج البحثي األمثل لتحليل  2-1

 العصف الذهين  - البياانت على اختالف أنواعها. 
 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

لسياق  تصميم مهام األداء وفقا
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

أن ادد الكفاايت واملهارات األساسية لالختيار الصحيح للمنهج البحثي  2-2
 األكثر مالئمة.

أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات البحوث الكمية والنوعية واملختلطة  2-3
 ويفسرها. 

 أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-4
، حلل مشكالت معقدة فعالمع أقرانه يف اجملموعة على ألو أن ينظم العمل  2-5

 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 .وسعيه الستثمارها إجيابيا  أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  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 

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

 أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملدد 3-3
التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى، وميارس أن يتقبل  3-4

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

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

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

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

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
، والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
املهارات املتصلة بتحديد املهمات والعمليات اليت تتطلبها أن يستخدم  4-1

صياغة املشكالت وكيفية اختيار املنهج البحثي املالئم لفحص هذه 
 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  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء 

 –مهارات االتصال 
تقنية ت مهارا

املعلومات واملهارات 
 ( العددية

أن اسب أحجام العينات يف البحوث الكمية يف ضوء الطرق اليت مت  4-2
 SPSSيدواي  وابستخدام برانمج  دراستها

كل املناسبة لابستخدام الربجميات احلاسوبية  البحثية بياانتالالل أن  4-3
 املناهج البحثية اليت مت دراستهامنهج حبثي من 

املتحصل عليها كمخرجات  والنتائج عمق الظاهرة عن تقريرا وافيا   أن يُعد 4-4
 للبحوث الكمية والنوعية واملختلطة 

مشروعا  حبثيا ابلتعاون مع جمموعته الستخدام منهج حبثي مالئم ينجز أن  4-5
تقريرا  وافيا  عن املشروع، ويعرضه ملعاجلة بياانت يتم تطبيقها فعليا ، ويكتب 

 يف احملاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.
أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد  4-6

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 
يف البحث العلمي، وحبث أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية  4-7

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

أن يؤدي الطالب عرضا  لنماذج من مناهج البحث املختلفة )الكمية  -
والنوعية واملختلطة ( وحتليلها للوقف على أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم 

 تصاميمها يف ضوء األهداف اليت ترمي لتحقيقها  
 

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 

، املعتمدة على أو التعلم النشط
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

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: .5
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
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 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
 %5 15 خمتلط ( ومناقشة نتائجه وتفسريها –نوعي  –تقدمي تقرير علمي إلجراءات حبث )كمي  3
 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي  4
 %15 8 الدراسياختبار  منتصف الفصل  5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 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 اتاجونه.. -

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2006أبو عالم، رجاء حممود ) -
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  )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية 2 

 International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods (IJQQRM)- 

Journal of Mixed Methods Research - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Qualitative Research Journal 

 . املواد اإللكتونية ومواقع اإلنتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3

 http://journals.sagepub.com/home/mmr 

-qualitative-and-quantitative-of-journal-http://www.eajournals.org/journals/international-

 ijqqrm-methods-research 

https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qrj- 

- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, 

Sage, Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

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

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

-SPSS 

software-statistics-https://www.ibm.com/analytics/spss 

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

  Transanaبرانمج للبياانت املسجلة صوت وفيديو  -       

https://www.transana.com/ 

 Nvivoللبياانت املكتوبة برانمج  -

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.transana.com/
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https://www.qsrinternational.com/nvivo/home 

 يدعم اللغة العربية MAXQADبرانمج  -

https://www.maxqda.com/ 

  QSR N6برانمج  -

E7A008443Windows/dp/B-Software-Analysis-Data-ww.amazon.com/Qualitativehttps://w 

 

 

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

 املرافق املطلوبة .و
متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حةم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالب 20 -
 املبال )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
  طالب 20يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آيل 20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
  معمل علم النفس الرقمي -

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

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

 استاتيةيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب . ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس – .ص

https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
https://www.maxqda.com/
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 جلامعات املختلفة حمليا  وإقليما .املقرر ابألقسام والكليات اب بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .ض
 إجراءات تطوير التدريس: .ط
بني النظراء )األقران(  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريستكوين  - .ظ

 ، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.يف التدريس
 .من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةتدريس ألعضاء هيئة الإجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .ع
 عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .غ
تعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمتوي املقرر بناء استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، وال - .ف

     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،  .ق

 االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح
 ابلقسم.جمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج  - .ك
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .ل
 .أخرى جبامعات املقرر مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من لتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح ا - .م
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير : .ن
التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة  - .ه

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة التطوير  املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .و

  واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج تقرير ، مع  ةحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقا  للمعطيات احلديث - .ي

 .املقرر والربانمج
 SWOT Analysisحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها، مع  -

 .الوطينلالعتماد  االسرتاتيجيسس التخطيط أل NAQAAEاستنادا  ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، ، نقاط القوة/ نقاط الضعف 
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 النفسعلم  /.التبية     :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ت
 0206612-2 نفس   مدارس علم النفس: ورمز  الدراسي املقرر اسم . 1

 2: املعتمدة الساعات عدد. 2 .8
 مجيع برامج املاجستري يف التخصصات املختلفة لعلم النفس: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .9

  (الربامج هذ  بكل قائمة إعداد من بدال   هذا بنين  برامج، عدة يف عام مقرر وجود حال يف)

 األول :الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .10
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .11
 ال يوجد (: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .12
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .13

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

 % 100 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .و
 

   

  :النسبة  اإللكتول التعليم .ز
    

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

  :النسبة  ابملراسلة .ط

    

  :النسبة  أخرى .ي
 

 :تعليقات

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 األهداف .ث
 ؟ الرئيس املقرر هدف ما -1

مساعدة الطلبة يف التعرف على اتريخ علم النفس وبداية ظهور  وانفصاله عن الفلسفة وأتثر  هبا، وظهور 
النظرات واملدارس املختلفة يف علم النفس واختالف موضوع علم النفس من وجهة نظر كل مدرسة واملنهج 

منذ بداية ظهور علم النفس  الذي اعتمدت عليه يف الدراسة، والتطورات املتالحقة يف الفكر السيكولوجي
 إىل الوقت احلاضر. 

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

ابملواقع اإللكتونية وأحدث املراجع يف مدارس علم النفس للتعرف على املوضوعات ا.ديدة اليت االستعانة 
 يتم دراستها أوال أبول.

 

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

من املقررات املهمة للباحثني يف جمال علم النفس بشكل عام، حيث يوضح األساس الفلسفي  يعد هذا املقرر
لعلم النفس، وكيفية انفصاله عن الفلسفة نتيةة تطور املعرفة اإلنسانية، ويتم فيه دراسة التباين بني األفكار 

ماء النفس، وموضوع علم السيكولوجية املختلفة، وأسباب هذا التباين، والفروق بني الرؤى املختلفة لعل
النفس يف كل مدرسة، واملنهج العلمي الذي اعتمدت عليه كل مدرسة يف دراستها، وظهور الفروع التطبيقية 

 لعلم النفس يف كافة امليادين واجملاالت احلياتية.

 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6
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 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

الفلسفي لعلم النفس، والفكر السيكولوجي يف الفلسفات القدمية مثل الفلسفة األساس 
 اليواننية وأتثر علماء املسلمني هبا.

تقدمي الستقالل علم النفس عن الفلسفة، واألساس العلمي له والعوامل املؤثرة على هذا 
 االستقالل وتطور  كعلم.

 بينها.مفهوم كل من: النموذج والنظرية واملدرسة والفروق 

 أبرز الفروع التطبيقية لعلم النفس يف اجملاالت احلياتية احلالية. 

1 2 

ا.شتالت(  -الوظيفية -تقدمي موجز ملدارس علم النفس )املدارس األوىل املندثرة: البنائية
)املدارس القدمية املعاصرة: التحليل النفسي والسلوكية( )املدرسة اإلنسانية كقوة اثلثة 

 رفية كاجتا  حديث يف علم النفس وأثر على املدارس األخرى(معاصرة( )املع

 عرض ملدارس علم النفس األوىل:

  وأبرز علمائها  –املدرسة البنائية: الدعوات املبكرة الستقالل علم النفس
ومنهج الدراسة  –وموضوع علم النفس من وجهة نظر مؤسسيها  –ومؤسسيها 

 واجهتها. وأهم أوجه النقد اليت –الذي اعتمدت عليه 
 وموضوع علم النفس من وجهة نظرها  -أشهر علمائها : املدرسة الوظيفية– 

 وأهم أوجه النقد اليت واجهتها. –ومنهج الدراسة الذي اعتمدت عليه 
 مؤسس املدرسة وأهم علمائها، وموضوع علم النفس من  تالت:مدرسة ا.ش

وأهم أوجه النقد اليت  –ومنهج الدراسة الذي اعتمدت عليه  –وجهة نظرها 
 واجهتها.

2 4 
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 ينة واملنهج مقارنة بني املدارس األوىل من حيث هدف وموضوع الدراسة، الع
 املستخدم.

 مدرسة التحليل النفسي:

  مسلماهتا والعوامل املؤثرة فيها(.تقدمي للمدرسة )مؤسسها وأهم 
  ،نظرية فرويد يف التحليل النفسي الكالسيكي )نشأته، مراحل تطور نظريته

 مفاهيمه النظرية، املرض النفسي والعالج النفسي، نقد النظرية(

1 2 

  االسهامات يف التحليل  -االجتاهات املنفصلة عن فرويد: )أدلر/ ينج( النشأة
 النقد. -مع نظرية فرويد حتليل ومقارنة -النفسي

  /نظرات علم النفس التحليلي االجتماعي: أشهر العلماء )هورل/ فروم
حتليل ومقارنة مع النظرات األخرى  -سوليفان( اسهاماهتم يف التحليل النفسي

 النقد. -التحليلية

1 

 

2 

 

 بلوز( -مالر -كوت  -نظرات العالقة ابملوضوع )كالين 
  أريكسون( -وايت -هارمتان -آان فرويدسيكولوجية األان )علماء 
 عرض تفصيلي نظرية أريكسون يف النمو النفسي االجتماعي: النشأة- 

 النقد. -أوجه الشبه واالختالف مع نظرية فرويد -اسهاماته يف التحليل النفسي
  خامتة ملدرسة التحليل النفسي يتم من خالهلا عرض ومقارنة موجزة لنظرات

التطور احلادث فيها من خالل التحول من سيكولوجية هذ  املدرسة مع توضيح 
 اهلو إىل سيكولوجية األان. 

1 

 

2 

 

 املدرسة السلوكية: 

  وامل املساعدة على ظهورها(وأهم مسلماهتا والع)مؤسسها تقدمي للمدرسة. 
 سكنر( االنتقادات املوجهة  -هل -قاثري -السلوكية الكالسيكية )واطسن

 إليها.

1 2 

  مع التفصيل بشكل أكرب   -دوالر وميلر -االجتماعية املعرفية )توملانالسلوكية
 روتر( -لكل من: ابندورا

1 2 
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 .االنتقادات املوجهة للمدرسة السلوكية 
  خامتة موجزة يتم من خالهلا مقارنة بني نظرات املدرسة مع توضيح كيفية

 التطور من السلوكية الكالسيكية إىل السلوكية االجتماعية املعرفية.
 املدرسة اإلنسانية:

  تقدمي للمدرسة )املسلمات والعوامل املؤثرة فيها والفلسفات اليت تساعدت على
 ظهورها مثل: الفلسفة الوجودية والفلسفة الظاهرية(.

  كيلي.-علم النفس الوجودي: رولو مي 

1 2 

 النقد(. -اسهاماته يف علم النفس -كارل روجرز )نشأته 
 النقد(.. -يف علم النفساسهاماته  -)نشأته مازلو 
  حتليل ومقارنة لعلماء املدرسة.خامتة 

1 2 

 املدرسة املعرفية:

 النقد(. -االسهامات -بياجية )النشأة 
 .)فايقاتسكي )االجتا  املعريف الثقايف 

1 2 

 .برونر 
 .نظرية املعا.ة املعلوماتية 

1 2 

 ايزنربج( -سليمان -دميون -كولربج  -النظرات األخالقية املعرفية: )بياجيه 
 .خامتة للمدرسة مع توضيح أتثريها كاجتا  حديث يف تطور املدارس األخرى 

2 4 

 االجتاهات التكاملية: -
 .نظرية الفنةر 
 .نظرية كيقن 
خامتة موجزة يتم خالهلا مقارنة املدارس املعاصرة مع بعضها البع  ومدى أتثري  -

 نظرية يف مدرسة على تطور الفكر يف مدرسة أخرى.

1 2 
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   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .7
 إضافية دروس حماضرات 

 أو معامل
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

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

 

 :أسبوعيا   خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .8
 ساعتان

 

 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات .9
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول ادد

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 اسرتاتيجيات للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات

 للمقرر التدريس
 التقومي طرق

 املعرفة 1
 كتابة مقال احلوار واملناقشة يوضح مقدمات ظهور علم النفس وانفصاله عن الفلسفة. 1-1

يوضح املنهج العلمي الذي اعتمدت عليه كل مدرسة من مدارس علم  1-2
 النفس.

 كتابة مقال احلوار واملناقشة
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ارس مدرسة من مديفسر بع  الظواهر النفسية من وجهىة نظر كل  1-3
 علم النفس.

 تكليف منزيل العرض الفعال

 تكليف منزيل العرض الفعال يوضح أسباب التباين بني األفكار السيكولوجية املختلفة. 1-4

 املعرفية املهارات 2
 نشاط عملي التعلم التعاول يفرق بني مدارس علم النفس املختلفة من عدة أوجه للمقارنة. 2-1

 نشاط عملي التعلم التعاول النموذج والنظرية واملدرسة يف علم النفس.يفرق بني  2-2

 تكليف منزيل التعلم النشط ينقد مدارس علم النفس املختلفة من وجهة نظر . 2-3

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يتعامل بشكل علمي مع التباينات الفكرية بني الناس. 3-1

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يتقبل اخلالف فيما يتعلق ببع  التفسريات للقضاا املختلفة. 3-2

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
يستخدم شبكات االنتنت يف البحث عن معلومات عن مدارس علم  4-1

 النفس.
 عمليةتطبيقات  التعلم النشط

 تطبيقات عملية التعلم النشط يفكر تفكريا انقدا يف كل قراءاته واخلربات اليت تقدم له. 4-2

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
5-1    

5-2    

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .10

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

 التقييم من نسبته
 النهائي
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 %15 9،  4،  3 تكليفات منزلية  1

 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 15 اختبار هنائي 4

5    

6    

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ذ

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

 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس. -

 ة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واإللكتول.تكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئ -

 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية -

 
 التعّلم مصادر .ي

 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1

. القاهرة: مكتبة االجنلو واالجتاهاتاتريخ علم النفس احلديث: املدارس (. 2009، امساعيل )الفقي -
 املصرية.

 . القاهرة: دار الصحوة للنشر والتوزيع.اتريخ علم النفس ومدارسه(. 1986ربيع، شحاته ) -
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. دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع: مدارس علم النفس املتعاصرة(. 2003روبرت ودورث ) -
 القاهرة.

 علم النفس. بريوت: دار القلم.(. مدارس 1983عاقل، فاخر ) -

. دار النةاح ا.ديدة: الدار علم النفس املعاصر: التيارات واملدارس(. 2012غريب، عبد الكرمي ) -
 البيضاء

 . مكتبة الباحث: القاهرةأشهر مدارس علم النفس(. 2007شكيب، مصطفى ) -

- Benjamin, L. (2014). A Brief History of Modern Psychology 2nd. Wiley  

- Henley, T. (2018). An Introduction to the History of Psychology 8th. Boston, USA: 
Cengage Learning. 

- Hothersall, D. (2003). History of Psychology 4th.New York: McGrown-Hill. 

- Schultz, D., & Schultz, S. (2015). A History of Modern Psychology 11th. Boston, 
USA: Cengage Learning.  

- Shiraev, E. (2014). A History of Psychology: A Global Perspective 2nd. Sage 
Publications, USA. 

- Woody, W., & Viney, W. (2017). A History of Psychology: The Emergence of 
Science and Applications 6th. New York: Routledge.  

 

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

 تاريخ علم النفس: أسس معاصرة (2001) استكشاف علم النفس 

  Aanstoos, C. Serlin, I., & Greening, T. (2000). A History of Division 32 (Humanistic 

Psychology) of the American Psychological Association. In D. Dewsbury 

(Ed.), Unification through division: Histories of the divisions of the American 

http://psychology.okstate.edu/museum/history/
http://www.apa.org/divisions/Div32/pdfs/history.pdf
http://www.apa.org/divisions/Div32/pdfs/history.pdf
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Psychological Association , Vol. V. Washington, DC: American Psychological 

Association. 

  

 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنتنت ومواقع اإللكتونية املواد أدرج. 3

 American Psychological Association )موقع الجمعية األميركية لعلم النفس )باإلنكليزية 

 Association for Psychological Science )جمعية علوم النفسية )باإلنكليزية 

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

 

 

 املطلوبة املرافق .أأ
 القاعات داخل املقاعد عدد)أي  واملختربات الدراسية القاعات حةم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنين 

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

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

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

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .6
 املكتبة  املركزية اب.امعة

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .أأ

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

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

http://www.apa.org/
http://www.psychologicalscience.org/
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 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى استاتيةيات .2
 * املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر واالختبار النهائي.

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

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

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

 تطوير التدريس

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

يتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني التقييم الذايت وتقييم زمالئه  (:أخرى
 وعضو هيئة التدريس له

 :لتطوير  والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .5
 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطوير  -

 متابعة الكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر. -

 حدث املدارس والنظرات اليت تظهر يف جمال علم النفس.متابعة أ -
 

 الشريدةد/ حممد خليفة  :الربانمج منسق اسم

 14..../...../..... التاريخ ................................................................ :التوقيع
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 ى عبدالسالم اجملنولإعداد: د. حممد حممود عبدالوهاب    د. سلو    توصيف مقرر مدارس علم النفس   

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى :إسم املؤسسة التعليمية هال1440-2-15:  اتريخ التوصيف

 علم النفس   /التبية     :القسم -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 النفس اإلنسانية من منظور إسالمي: . اسم املقرر الدراسي ورمز 1 .14
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .15
 مجيع برامج املاجستري يف التخصصات املختلفة لعلم النفس. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .16

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذ  الربامج(

 الثالث . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .17
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .18
  ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .19
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهراملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .20

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ك
 90 :النسبة % 

 

   

 التعليم اإللكتول .ل
 :10 النسبة % 

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنتنت( .م
    

  النسبة:  ابملراسلة .ن
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  النسبة:  تذكر أخرى .س
 

 تعليقات:

 

 

 األهداف .ح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ابلتوجيه اإلسالالالالالمي املعاصالالالالر للعلوم التبوية والنفسالالالية،  تعريف طلبة الدراسالالالالات العليا ابملوضالالالالوعات احلديثة واملسالالالالتةدات املتعلقةيهدف هذا املقرر إىل 
جمال زادة الوعي لدى واالجتاهات احلديثة يف الدراسالالالات التبوية والنفسالالالية املختلفة  وذلك هبدف االطالع على املسالالالتةدات ذات الصالالاللة واإلفادة منها يف 

من خالل كما يهدف املقرر إىل تنمية املهارات البحثية والنقدية العلمية املتعلم حنو معرفة حملات للنفس اإلنسالالالالالالالالالالانية كما وردت يف املنهج اإلسالالالالالالالالالالالمي القومي،  
من خالل احلوارات الصفية  لدى الطلبة،ية احلديثة البحث والتنقيب عن النصوص النفسية يف التاث النفسي عند علماء املسلمني، وعلماء الدراسات النفس

 وذلك من خالل احلوارات الصفية وااللكتونية واألنشطة املتنوعة. واألنشطة املتنوعة. 
 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة املقرر أن يكون قادرا على:

 إلسالمي القومي. معرفة مواقف وحملات للنفس اإلنسانية كما وردت يف املنهج ا -
 .معرفة املفاهيم املرتبطة ابلنفس اإلنسانية يف اللغة العربية والقرآن الكرمي، والسنة النبوية  -

 معرفة مهارات البحث والتنقيب يف املعاجم والفهارس وكتب التفسري، والكتب التاثية املرتبطة مبوضوعات املقرر. -
 .والنفسية يف ضوء املعايري العلمية للبحوث التبويةالتصور اإلسالمي لعلم النفس   يف جمال ةحتليل ونقد دراسات علمي -
 .صور اإلسالمي لعلم النفسيتنمية االجتاهات البحثية احلديثة حنو حتسني جودة احباث الت -

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

 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معا.ة حمتوى املقرر. -
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 لطالب البحثية واألكادميية.ابكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات العلمية املعتمدة ملواقع االلكتونية االستفادة من ا -
 تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما يتعلق ابملقرر. -
 االلكتونية.العربية واألجنبية  املعلوماتاستخدام مصادر البحث االلكتول وقواعد  -
مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالستفادة اجملالت العلمية، و  االستعانة ابلشبكة العنكبوتية يف التواصل مع -

 .علم النفس من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال
ثل القرآن الكرمي وكتب الصحاح، والتفاسري، واملعاجم اللغوية، وكتاابت علماء النفس املسلمني االستفادة من املصادر العلمية  م -

 واملتخصصون يف علم النفس احلديث.
 دليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي ج. 

 وصف عام للمقرر:
سانية في حالة  يتضمن المقرر الوقوف على منطلقات ودواعي االهتمام بالتصور اإلسالمي لعلم النفس، والتعرف على طبيعة النفس اإلن

السوووواء وعدم السوووواء )االضوووطراب( من المنظور اإلسوووالمي، ودراسوووة لبعض اليات واألحاديث النبوية لمفاهيم وألفاظ النفس، والعقل، 

ا دراسوووة بعض اتجاهات علم النفس في مجاالت متنوعة مثل الجسوووم والنفس، والقلب، والروح، وال سووولوك، واالسوووتقامة. ويتضووومن أيضوووا

قاب، والقلق الخوف و مة، والعجز المتعلم، والثواب والع عاالت والعواطف، والتفكير والتفكر، والحك لدوافع، واالنف مفواهيم التحليول تلوك وا

ثم الوصوووووول إلى جوانب االلتقاء واالختالف بين وجهات نظر علماء  .المتقدمين والمعاصوووووريناء المسووووولمين علمتم تناولها في كتابات التي النفسوووووية 

 المسلمين واتجاهات علماء الدراسات التربوية والنفسية الحديثة في علم النفس.

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 تحديد المفاهيم  -الحاجة إلى التصور اإلسالمي للعلوم التربوية والنفسية  -: التصور اإلسالمي لعلم النفس

 -البدايات التاريخية للتصور اإلسالمي لعلم النفس  -والمصطلحات )مفهوم التصور اإلسالمي مفهوم علم النفس( 

 -ة بين الغرب والعالم اإلسالمي في مجال الدراسات النفسيةواقع العالق -مراحل الكتابات النفسية في البيئة اإلسالمية 

 مواقف نحو التصور اإلسالمي لعلم النفس.
2 2 

 :المصطلحات الشائعة بين الباحثين في التصور اإلسالمي لعلم النفس: أوالا: علم  - التصور اإلسالمي لعلم النفس

ا: التوجيه اإلسالمي للسلوك.  ا: التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. رابعا ا: أسلمة علم النفس. ثالثا النفس اإلسالمي. ثانيا

ا: التفسير اإلسالمي للسلوك   شروط التصور اإلسالمي لعلم النفس. -خامسا
1 2 

 :المصطلحات الشائعة بين الباحثين في التصور اإلسالمي لعلم النفس: أوالا: علم  - التصور اإلسالمي لعلم النفس

ا: التوجيه اإلسالمي للسلوك.  ا: التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. رابعا ا: أسلمة علم النفس. ثالثا النفس اإلسالمي. ثانيا

ا: التفسير اإلسالمي للسلوك   ط التصور اإلسالمي لعلم النفس.شرو -خامسا
1 2 

  مصدراا  الوحي - الحقيقة وحدة - الدينية والحقيقة العلمية الحقيقة: مدخل - :اإلسالمي التصور في المعرفة نظرية 

ا   إن – التعارض دفع النفس عالم يستطيع كيف - للحقيقة مصدراا  الوحي اتخاذ يتعارض هل - للعلمية للحقيقة يقينيا

 بين الربط الباحث يستطيع كيف - االجتماعية؟ العلوم طريق عن ثبت وما الوحي طريق عن ثبت ما بين – وجد

  االجتماعية؟ العلوم من غيره أو النفس علم طريق عن جاءت التي المفاهيم من ومقابالتها الشرعية النفسية المفاهيم

 -اإلسالمي التأصيل في اإلسالمية النظرية مفهوم - الغربي النفس علم نقد -: اإلسالمي التصور في المعرفة نظرية

.المعرفة نظرية حول المتعلم نظر وجهة -اإلسالمي التأصيل شروط -النظرية مفهوم  

2 4 

 2 1 تصنيف وأنواع الحاجات والدوافع )ابن تيمية وابن القيم(
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 2 1 السلوك وأنواعه من وجهة نظر ابن تيمية وابن القيم.

 2 1 التعلم لدى ابن الماوردي.أسس ومالمح نظرية 

 2 1 االنفعاالت والعواطف وفقا لتأصيل ابن القيم

 2 1 النمو العقلي ومراحله لدى ابن الطفيل.

 2 1 مفهوم الذكاء وأنواعه لدى ابن الجوزي.

 2 1 الصحة النفسية كما يراها أبو زيد البلخي.

 2 1 الماوردي.التصور اإلسالمي ألدب النفس وفقا لتصور ابن 

 2 1 كيف تأثر علم النفس المعاصر بسيكولوجيا التراث.
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 30 - 6 - - 24 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13
 إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقررساعتان 

 

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

 : قم مبلء ا.دول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 : ضع استاتيةيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
تيةيات تدريسها لتشكل معا  التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واستا: ضع طرق اثلثا   -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 التكليفات البحثية  المحاضرة أهمية الحاجة للتصور اإلسالمي للعلوم التربوية والنفسيةيوضح  1-1

مفهوم النفس اإلنسانية من في القرآن الكريم والسنة النبوية يوضح  1-2
 واللغة العربية 

األسئلة الشفهية،  املناقشة واملشاركة ا.ماعية واحلوار 
 المالحظة المقننة
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
المفاهيم المرتبطة بالنفس اإلنسانية من وجهتي نظر علماء يفسر  1-3

 .النفسالمسلمين وعلماء الدراسات النفسية الحديثة في علم 

األسئلة الشفهية،  حلوار املناقشة واملشاركة ا.ماعية وا
 المالحظة المقننة

 املهارات املعرفية 2
يفرق بين المفاهيم المرتبطة بالنفس اإلنسانية مثل)العقل، القلب،  2-1

 الروح، الدم( من عدة أوجه للمقارنة.
 التعلم التعاوني

 التكليفات البحثية 

اإلسالمي للمفاهيم النفسية واالتجاهات النفسية  يفرق بين التصور 2-2

 الحديثة في علم النفس.
 التكليفات البحثية  التعاوني التعلم

المفاهيم المرتبطة بالنفس اإلنسانية من وجهتي نظر علماء يقارن  2-3

 المسلمين وعلماء الدراسات النفسية الحديثة في علم النفس

 التكليفات البحثية  التعلم التعاوني

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يتعامل بشكل علمي مع التصورات المختلفة للنفس اإلنسانية بين  3-1

التصور اإلسالمي لعلماء المسلين وتصور علماء الدراسات النفسية 

 الحديثة في علم النفس.

كتابة مقال، تقويم  تكوين فرق عمل إلجناز التكليفات 

األعمال الفردية 

 والجماعية

يتقبل وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق ببعض التفسيرات للمفاهيم  3-2

على أن ال يتعارض مع  -النفسية المرتبطة بمفهوم النفس اإلنسانية

 ثوابت المنهج اإلسالمي.

كتابة مقال، تقويم  تكوين فرق عمل إلجناز التكليفات 

األعمال الفردية 

 والجماعية

 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4
يستخدم شبكات االنترنت في البحث عن معلومات عن مفاهيم النفس  4-1

 اإلنسانية وما يرتبط بها من مفاهيم.
 قوائم تقومي ذايت للمةموعات   ورش عمل 

يفكر تفكيراا ناقداا في كل قراءاته وكتاباته والخبرات المكتسبة التي تقدم  4-2

 له.
 قوائم تقومي ذايت للمةموعات  ورش عمل

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
5-2    

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

 مالحظة......اخل(
 لتسليمهاحملدد  األسبوع

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 خالل الفصل املشاركة واملناقشة واملداخالت 1
 %15 خالل الفصل تكليفات وواجبات منزلية  2

 %30 التاسع اختبار نصفي  3

 % 15 الخامس عشر –السابع  عرض عملي 4

 %40 السادس عشر اختبار نهائي 5

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

أسبوعيا، كما يتم ختصيص وسائل للتواصل  ساعتانضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق ا.دول الزمين للساعات املكتبية لع
 وفق اخلطوات التالية: االلكتول املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة

 -وسائل التواصل المتاحة -مكان التواجد -يعلن عن دليل للمقرر لكل مقرر دراسي ففي صفحة عضو هيئة التدريس تتضمن)معلومات عن أستاذ المقرر -

 -هيئة التدريس نبذة علمية النمو العلمي والمهني لعضو -الساعات المكتبية -نماذج لألنشطة والتكليفات -مواعيد المحاضرات باألسابيع -البريد اإللكتروني

 ومصادر المعرفة المتعلقة بالمقرر والتعليمات، ومعايير التقويم(  -وصف للمقرر وأهدافه، ومخرجات التعلم

 واإللكتروني االجتماعيتكوين مجموعة للتواصل بين عضو هيئة التدريس والطالب عبر مواقع التواصل  -

 األكاديميةهم استفساراتلرد على بالقسم لكاديمي األمرشد إعالم الطالب بأهمية مراجعة ال -
 مصادر التعّلم .بب

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
(. مفهوم الصحة النفسية من وجهتي نظر اإلمام ابن قيم الجوزية رحمه والدراسات النفسية الحديثة. رسالة ماجستير 1427األحمد، عبدهللا عبدالعزيز)

 كرمة.غير منشورة. جامعة أم القرى. مكة الم

(. مفهوم القلق واالكتئاب من وجهتي نظر اإلمام ابن القيم الجوزية وبعض االتجاهات النفسية الغربية الحديثة. رسالة 1422آمل محمد النمري.)

  ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة.

 السنة النبوية المطهرة. دار المدني: جدة.)تقويم نهائي((. العالج النفسي في ضوء القرآن الكريم و2005بار، عبدالمنان، مال معمور )

 (. خلق اإلنسان بين الطب والقرآن. الدار السعودية للنشر والتوزيع: جدة. 1991البار، محمد علي )

 (. التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية. دار السالم للنشر والتوزيع: القاهرة. 2002توفيق، محمد عز الدين )

 (. العالج النفسي والعالج بالقرآن. مؤسسة الجريسي للنشر والتوزيع: الرياض.1428طارق علي.)الحبيب، 

 (. اإلرشاد النفسي الديني. دار السحاب للنشر والتوزيع: القاهرة.2013الحديبي، مصطفى عبد المحسن )

العربي اإلسالمي. األسس والنظرية. دار االعصار للنشر (. التربية وعلم النفس في التراث 2015)الداهري، صالح حسن، والخوالده، ناصر أحمد 

 والتوزيع: عمان. 

 النفسي عند علماء المسلمين. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. ث(. الترا2004)ربيع، محمد شحاتة 

 قاهرة.(. تاريخ علم النفس ومدارسه. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ال2004)ربيع، محمد شحاتة 

 (. موسوعة علم النفس والعالج النفسي من منظور إسالمي. دار ابن الجوزي: القاهرة.  2008رياض، سعد.)

 (. مفهوم السواء النفسي بين الصحة النفسية واآليات القرآنية. دار النهضة العربية: القاهرة.1414سليمان، عبدالرحمن سيد.)

 ية في المنهج اإلسالمي. مكتبة الثقافة: مكة المكرمة.(. التربية النفس1984الشرقاوي، حسن محمد.)

 (. العلم والدين صراع أم حوار. مقاربة فلسفية إلشكالية العالقة بين العلم والدين. معهد المعارف الحكمية: بيروت.2006شمص، محمد )

 الرياض.(. تمهيد في التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. دار اشبيليا للنشر: 1999الصبيح، عبد هللا )

 (. دراسات في التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. دار عالم الكتب: الرياض. 1995الصنيع، صالح، إبراهيم )

 (. علم النفس في التراث العربي اإلسالمي. ديبونو للطباعة والنشر، األردن.2009)طه، الزبير بشير 

 يبونو للطباعة والنشر، األردن.(. علم النفس في التراث العربي اإلسالمي. د2009طه، الزبير بشير.)

 (. اإلسالم وعلم النفس. المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الواليات المتحدة األمريكية.2008العاني، نزار )
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 إلسالم. رسالة(. دراسة مقارنة للفروق بين ذوي االضطرابات النفسية )العصابية( واألسوياء في مستوى التدين في ا1422عسيري، مسفر عامر.)

 ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة.

رحمه هللا وبعض االتجاهات النفسية الغربية  –هـ(. مفهوم السلوك الُخلُقي من وجهتي نظر اإلمام أبي حامد الغزالي 1435العطاس، عبدهللا أحمد.)

 ، معهد البحوث العلمية. مطبعة جامعة أم القرى، مكة المكرمة.2الحديثة. ط

 (. اإلسالم والعالج النفسي الحديث. دار النهضة العربية للطباعة والنشر: بيروت.1988ي، عبدالرحمن.)عيسو

 (. الصحة النفسية في ضوء علم النفس واإلسالم. دار القلم: الكويت. 1418محمد، محمد عودة، مرسي، كمال ابراهيم.)

 يل اإلسالمي لعلم النفس. دار الزهراء: الرياض.(. التأص2014مصطفى، علي أحمد، والحديبي، مصطفى عبد المحسن )

 (. العالج النفسي في ضوء اإلسالم. دار الوفاء للطباعة والنشر: المنصورة. 1990المهدي، محمد عبد الفتاح )

 (. القرآن وعلم النفس. دار الشروق: القاهرة. 1408نجاتي، محمد عثمان )

 (. الحديث وعلم النفس. دار الشروق: القاهرة. 1409نجاتي، محمد عثمان )
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   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب التبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث التبوية 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 التبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات التبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكتونية املفتوحة   -

- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -

 املرافق املطلوبة .تت
مبا يف ذلك حةم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املبال .7

 وجهاز حاسب آلي، وشبكة االنترنت Data Showقاعة محاضرات مجهزة بجهاز العرض 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .8

 ذكية وشبكة انتنت وخاصية بلوتوث وجهاز حاسب آلي مدمجة مع لوحة  Data Showجهاز العرض 

 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل  هيزات خمربية خاصة، .9
 ، وقواعد املعلومات العربية واألجنبية بالجامعة للدخول على املكتبة  املركزية  توفري شبكة )اإلنتنت(

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

 ابلتعاون مع عمادة التطوير وا.ودة النوعية اب.امعة استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس تقديم  -
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وانب القوة والضعف يف طرق ج -معايري التقومي  -عات أهداف وموضو  -لتغذية الراجعة املستمرة من املتعلم جتا  حمتوات املقرر تتضمن )دليل املقررا -
 الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. تقيس مدى رضا( التدريس املتبعة

 مقابلة عينة من طالب املقرر. -
 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 (واالختبار النهائي.المقارنة بين أداء الطالب في اختبارين أحدهما قبل البدء في تدريس المقرر )من خالل  نتائج الطالب -
 سةالت اإلجناز -
للوقوف على أثر استراتيجيات التدريس  ونوعيا   تحليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية تحليال كميا  )من خالل ملف تقومي املقرر  -

 .(المتبعة في تدريس موضوعات المقرر وترتيبها حسب فعاليتها

 تقييم األقران -
 التقييم الذايت -
 داخل القاعة الدراسية.اإلجيايب اللفظي التواصل استخدام أداة لقياس  -
 .أو الزمالء )املعلم املساعد( دعم النظراء -

   ي التخصص الذي يقدم فالحوار والنقاش بين أعضاء هيئة التدريس )من خالل استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر -            

 .(ر حول أفضل استراتيجيات التدريس.المقر               
 إجراءات تطوير التدريس:

بناء على التغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصون ومن الطالب عن طرق التدريس المتبعة واستشارتهم في طرق التدريس المحببة 

 لهم سيتم تطوير التدريس وفق اإلجراءات اآلتية.
 املقرر.استثمار  يف تطوير و ودراسات التوجيه اإلسالمي لعلم النفس متابعة ما يستةد يف جمال حبوث  -
 س.ملف التدري -
 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 االلكتول.  -

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

من خالل التحقق  يتم الحكم على دقة تقدير انجازات الطالب من خالل االتفاق بين التقييم الذاتي وتقييم زمالئه وعضو هيئة التدريس له           
 من اخلطوات التالية: 

 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة .نة خاصة من القسم.  - -
 تصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة دورية  ل - -
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. - -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
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 طويرهتالمقرر في كيفية استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس  -

 لتي يتضمنها المقرر.متابعة الكتب والتقارير الحديثة في الموضوعات ا -

 حدث المؤتمرات والندوات واللقاءات التي تهتم بالتصور اإلسالمي للعلوم التربوية والنفسية.متابعة أ -
 

 عبدالوهاب د/ حممد حممود  اسم منسق الربانمج:

 ه1440-3-2 التاريخ       التوقيع:

 

 د. عبدهللا بن أمحد حممد العطاستوصيف مقرر النفس االنسانية من منظور اسالمي        إعداد /      

 

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى :التعليمية املؤسسة اسم ه 1440 / 2 / 28  :التوصيف اتريخ

 علم النفس /.التبية     :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .خ
 0206614-2 مهين     اإلرشاد التبوي واملهينمبادئ  :ورمز  الدراسي املقرر اسم. 1 .21

 2: املعتمدة الساعات عدد. 2 .22
برانمج املاجستري يف علم النفس. ختصص : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .23

 الرتبوي املهين.اإلرشاد 
  (الربامج هذ  بكل قائمة إعداد من بدال   هذا بنين  برامج، عدة يف عام مقرر وجود حال يف)

 األول :الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .24
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .25
 ال يوجد (: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .26
 جامعة أم القرى: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .27
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 (:ينطبق ما كل  اخت) املتبع الدراسة منط. 8

 % 100 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .ع
 

   

  :النسبة  اإللكتول التعليم .ف
    

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

  :النسبة  ابملراسلة .ق

    

  :النسبة  أخرى .ر
 

 :تعليقات

 

 األهداف .د
 موجز بأهم خمرجات تعلم الطالب امللتحق باملقرر  الدراسي. -1

يتوقع من الطالب بعد دراسته للمادة أن يعرف املقصود بكل من التوجيه التبوي واملهين، واالختيار التبوي واملهين، والتأهيل 
التبوي واملهين وأن يعي قيمة وأمهية وأهداف التوجيه التبوي واملهين وعالقته بعلم  النفس  الصناعي. وان يكون قادرا  على 

لك يف إطار معرفته ابلفروق الفردية والفروق يف متطلبات األعمال حىت يتمكن من توجيه الفرد إىل حتليل الفرد والعمل وذ
 الدراسة أو العمل الذي يتنبأ بنةاحه فيه. 

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

 املقرر الدراسي .  صف إبجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني 
 تعترب  بديال عن التوجيه املهين.  اإلشارة يف مفردات املادة إىل اإلرشاد املهين الن بع  الكتب احلديثة  -
إضافة بع  طرق اإلرشاد املهين مثل: اإلرشاد املهين عرب االنتنت، و اإلرشاد املهين عن بعد، البحث  -

 عن عمل عن طريق االنتنت.
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 أتثري العوملة على املرشدين املهنيني. -
 مدت هذا املقرر.التكيز على التبية املهنية  وذلك الن املدارس الثانوية املطورة اعت -
 استخدام الشبكة العنكبوتية لالطالع على كل ما يستةد يف جمال التوجيه التبوي واملهين. -

 حلقة نقاش مع أساتذة املقرر حول تطوير املقرر.

 

 

 

 

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

يعد هذا املقرر من املقررات املهمة للباحثني يف جمال علم النفس التبوي واملهين بشكل عام حيث يتم فيه دراسة كل من 
، ويتم فيه أيضان دراسة التباين بينهما ،  لتبوي واملهين، والتأهيل التبوي واملهينالتبوي واملهين، واالختيار ااإلرشاد 

وأسباب هذا التباين ، كذلك دراسة النظرات والنماذج اخلاصة لإلرشاد املهين والتبوي والفروق بني الرؤى املختلفة يف 
.  لتبوي واملهينمفاهيم واجتاهات وقضاا التنوع اإلرشاد ا  

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

تعريف ابملادة وأهدافها وكيفية توزيع الدرجات على األعمال خالل الفصل الدراسي مع تقدمي نبذة 
 التبوي واملهين.. اإلرشاد اترخيية عن 

1 2 

مسلماته، أسسه، ميادينه، جماالته، وسائله، معوقاته، مفهومه، أهدافه،  املهين: التوجيه واإلرشاد
وعالقته ابلتوجيه التبوي، مناذج لبع  التطبيقات العاملية يف  التوجيه املهين، تطبيقات التوجيه املهين 

 و املواءمة بني الفرد واملهنة.

2 4 
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   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .17
 أو معامل إضافية دروس حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 29 -  - - 28 الفعلية التدريس ساعات
 2 - - - - 2 املعتمدة الساعات

 

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

 

 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات .19

هين، الرضا املهين، الفرق االختيار التبوي واملهين مفهومه، أهدافه، أسسه، نظراته، اختاذ القرار امل
 بني التوجيه واالختيار املهين.

2 4 

 4 2 التأهيل املهين مفهومه، أسسه، تطبيقات.

 2 1 التصنيف التبوي. 

 2 1 التصنيف  املهين  مفهومه، أمهيته، أسسه، مناذج لتصنيفات عامل العمل

 2 1 علم النفس الصناعي وعالقته ابلتوجيه  التبوي واملهين.

 2 1 الفروق الفردية مفهومها، خصائصها، توزيعها، مداها.

 2 1 الفروق الفردية يف جمال الصناعة، والفروق يف متطلبات األعمال.

 4 2 االختبار النصفي والنهائي
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 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول ادد

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

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

 
 
 
 

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 اسرتاتيجيات للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات

 للمقرر التدريس
 التقومي طرق

 املعرفة 1
يعرف مفاهيم  مهمة يف املقرر اإلرشاد التبوي واملهين.،  - 1-1

التبوي واملهين، التصنيف التبوي واملهين، التأهيل االختيار  
 التبوي واملهين، اإلرشاد املهين.

 

 تكليف منزيل  احلوار واملناقشة

 كتابة مقال العرض الفعال يفهم النظرات املتعلقة ابالختيار املهين. 1-2

 تكليف منزيل العرض الفعال يعرف معىن الفروق  الفردية، مييز بني املفاهيم املختلفة يف املادة. 1-3

يطبق  -يصنف املهن إىل عائالت مهنية اعتمادا  على أسس خمتلفة  1-4
 وسائل مجع البياانت لتحليل الفرد و العمل.

 

 تكليف منزيل العرض الفعال

 

 املعرفية املهارات 2
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 عملينشاط  التعلم التعاول يفرق بني النظرات املختلفة من عدة أوجه للمقارنة. 2-1

 نشاط عملي التعلم التعاول .التبوي واملهينيفرق بني النموذج والنظرية واملدرسة اإلرشاد  2-2

 تكليف منزيل التعلم النشط ينقد النموذج والنظرية وقضاا التنوع املختلفة من وجهة نظر . 2-3

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة أبداعي  مع التباينات املهنية بني األفراديتعامل بشكل علمي  3-1

يعطي تفسريات خمتلفة للقضاا املهنية املختلفة ويتقبل اختالف وجهات  3-2
 النظر .

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
 تطبيقات عملية التعلم التعاول شبكات االنتنت يف البحث عن معلومات القضاا املهنية .يستخدم  4-1

 تطبيقات عملية التعلم النشط األساليب االحصائية  4-2

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
5-1    

5-2    

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .20

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

 التقييم من نسبته لتسليمه احملدد األسبوع
 النهائي

1 
كل حماضرات الفصل  املشاركة

 الدراسي
5% 

 %10 السادس األسبوع واجب فردي 2
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 %20 األسبوع الثامن  االختبار النصفي  3

 %10 األسبوع العاشر  واجب فردي  4

 %20 األسبوع الثالث عشر  املشروع ا.ماعي 5

6 
األسبوع اخلامس  االختبار النهائي 

 عشر 
30% 

 
 

 

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

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

 ة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واإللكتول.تكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئ -

 .يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية -

 
 التعّلم مصادر .ثث

 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1

 عمان: دار  الشروق للنشر والتوزيع.(. التوجيه التبوي واملهين، 2008أبو أسعد، أمحد، اهلواري، ملياء ) -
 (.مقدمة يف اإلرشاد املهين، عمان: دار افا العلمية للنشر والتوزيع.2010أبو زعيزع، عبد هللا) -
(. التوجيه املهين ونظراته، عمان: دار الثقافة للنشر 1999عبد اهلادي، جودت، العزة، سعيد حسين) -

 والتوزيع.
 علم النفس املهين بني النظرية والتطبيق ، مؤسسة الوراق .(. 2001القاسم ،بديع ، حممود ) -
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عد ، سترمجة مراد  ( .املدخل إىل اإلرشاد النفسي من منظور فين وعملي ،2015انيستل ، ميشيل ) -
 أمحد الشريفني ،دار الفكر .

 

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

 (. مدخل إىل االرشاد املهين للقرن احلادي والعشرين، ترمجة عودة 2009ميشيل، مارين) ;جبسون، روبرت
 اجملايل، سعاد  اجملايل، دار الفالح للنشر والتوزيع.

 (التوجيه التبوي واملهين، بريوت، عويدات للنشر والطباعة.1998دريفيون، جان .) 
 (علم نفس الفرو 2007الزعيب، امحد حممد .).ق الفردية وتطبيقاهتا التبوية، دمشق: دار الفكر 
 (.التوجيه التبوي واملهين بني النظرات والتطبيق، اربد: عامل  الكتب 2009هيتو، ميشال) ;كيشارد، جون

 احلديث.
هال(. اإلرشاد  النفسي والتوجيه التبوي واملهين، الطبعة الثانية، مكتبة 1408مرسي، سيد عبد احلميد)  -

(.علم النفس الصناعي، ا.زء ا الول، الطبعة الثالثة، الكويت:مؤسسة 1980، حممد عثمان)وهبة.جنايت
 الصباح للنشر والتوزيع.

اهلذال، عويد سلطان املشعان، سيكولوجية التوجيه املهين: مفاهيم، وتصنيفات، ونظرات، ومناذج  -
 تطبيقية، 

 (. سيكولوجية الفروق الفردية، مكتبة الفالح للنشر 2008األسدي، امال حمسن) ;الياسري، حسني نوري
  والتوزيع.

 

 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنتنت ومواقع اإللكتونية املواد أدرج. 3

 التنمية املهنية عرب االنتنت اداة لتطوير االداء التدريسي للمعلم، د هشام بركات بشر حسني 

&topic_id77http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=
1474= 

.pdf002411gap.php?file=/3mostafa.info/data/arabic/depot-http://al 

topic-394http://socio.montadarabi.com/t 

8794=http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t 

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=77&topic_id=1474
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=77&topic_id=1474
http://al-mostafa.info/data/arabic/depot3/gap.php?file=002411.pdf
http://socio.montadarabi.com/t394-topic
http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=8794
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 :املدجمة واألسطواانت الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4

 

 املطلوبة املرافق .جج
 القاعات داخل املقاعد عدد)أي  واملختربات الدراسية القاعات حةم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنين 

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املبال .10

 طالبا    25وجهاز حاسب آيل مبا يسع عدد  Data Showقاعة حماضرات جمهزة جبهاز العرض 

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .11
 وجهاز حاسب آيل Data Showجهاز العرض 

 جمهز ابالختبارات الالزمة لتحليل  الفرد معمل علم النفس

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .12
 املكتبة  املركزية اب.امعة

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .تت

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول استاتيةيات .6
 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 أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى استاتيةيات .7
 املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر واالختبار النهائي.* 
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املتبعة يف تدريس * حتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية حتليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر استاتيةيات التدريس 
 موضوعات املقرر وترتيبها حسب فعاليتها.

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

 :التدريس تطوير إجراءات .8
التدريس احملببة هلم سيتم بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق 

 تطوير التدريس .

 حضور دورات  وورش عمل يف جمال طرق التدريس واستاتيةياته. -
 االطالع على ما يستةد يف جمال التوجيه التبوي واملهين. -
 االستفادة من تقييم الطالبات للمقرر لتاليف السلبيات، والتكيز على االجيابيات املذكورة. -

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

الذايت وتقييم زمالئه يتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني التقييم  (:أخرى
 وعضو هيئة التدريس له

 :لتطوير  والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .10
 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطوير  -

 املقرر.متابعة الكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها  -

 متابعة أحدث املدارس والنظرات اليت تظهر يف جمال علم النفس. -
 

 د. عبدهللا أمحد العطاس                     :الربانمج منسق اسم

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

 

 حنان حمبوب إعداد: د.
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: ه 1440/  2/  28  اتريخ التوصيف:

 .التبية    / علم النفس لكلية/ القسم:ا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .1
 0206615-2 مهين              املدرسي علم النفس اسم املقرر الدراسي ورمز : . 1

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .1
التبوي  اإلرشادبرانمج املاجستري يف علم النفس. ختصص . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .2

 املهين.
  الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذ  

 الثال . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .3
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .4
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 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .5
 جامعة أم القرى. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .6

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

 % 100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .1
 

   

  النسبة: √ التعليم اإللكتول .2

    

  النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنتنت( .3

    

  النسبة:  ابملراسلة .4

    

  النسبة:  أخرى .5
 

 تعليقات:

 

 األهداف .2
 موجز بأهم مخرجات تعلم الطالب الملتحق بالمقرر  الدراسي. -1

املهارات و األساليب يف االرشاد ، علم النفس املدرسييتوقع من الطالب بعد دراسته للمادة أن يعرف املقصود بكل من 
. وان ابإلرشاد النفسي عالقتهعلمك النفس املدرسي ومدى وأن يعي قيمة وأمهية وأهداف  اتهيل املرشد املدرسي، املدرسي

معرفته اب.وانب املختلفة يف جمال علم النفس وذلك يف إطار  على التعامل مع الطالب و البيئة التعليمية ككليكون قادرا  
 . لطالب اىل التفاعل اإلجيايب يف البيئة التعليميةحىت يتمكن من توجيه ا املدرسي و االرشاد املدرسي

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

 .  املقرر الدراسي صف إبجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني 
 .  علم النفس املدرسياإلشارة يف مفردات املادة إىل  -
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علم النفس املدرسي و االرشاد النفسي عرب االنتنت ، مثل:  ومناذج االرشاد املدرسيإضافة بع  طرق  -
  بع  املراجع  و املواقع املتواجدة يف االنتنت

 عمليات التطوير اليت تؤثر على املرشد املدرسي -

 عمليات االرشاد املدرسي و مواكبة التطورات و األدوات واألساليب التعليمية.العوامل املؤثرة على  -

 .علم النفس املدرسياستخدام الشبكة العنكبوتية لالطالع على كل ما يستةد يف جمال  -

 حلقة نقاش مع أساتذة املقرر حول تطوير املقرر.

 

 

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .5

 روصف عام للمقر 
علم النفس املدرسي ومفهومه، واملربرات املهنية واالفتاضات الفلسفية لربامج االرشاد املدرسي،  ةيتناول هذا املقرر طبيع

مكوانت و اهداف علم النفس املدرسي واخلدمات اليت يقدمها يف املراحل التعليمية والكيفية يف ختطيط الربامج، كما يتناول 
 ءات القياس والتبية املهنية ومناذج خطط االرشاد املدرسي.املهارات واألساليب األساسية يف االرشاد املدرسي وإجرا

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

 علم النفس العام: مفهوم علم النفس العام 

علم النفس  تاملدرسي، مكواناهداف علم النفس  املدرسي،: مفهوم علم النفس النفس املدرسيعلم 
 املدرسي، وظائف علم النفس املدرسي.

1 2 

األهداف التعليمية و األهداف السلوكية: مفهوم املستوى التعليمي، مستوات األهداف، مصادر 
األهداف، أمهية األهداف السلوكية ، تصنيف األهداف السلوكية، اجملال املعريف، اجملال الوجدال، اجملال 

2 4 
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اشتقاق اهلدف السلوكي، مكوانت اهلدف السلوكي، شروط صياغة األهداف النفسحركي،  كيفية 
 السلوكية.

مكوانت الربانمج املدرسي: مكوانت الربانمج املدرسي، اخلدمات االرشادية يف املراحل التعليمية، 
 ختطيط الربانمج.

1 2 

الرشاد املدرسي، ختطيط خدمات االرشاد املدرسي: مفهوم الربانمج االرشادي، احلاجة اىل برانمج ا
الربانمج املدرسي، خدمات برانمج االرشاد املدرسي، مجع املعلومات الشاملة عن الطالب، تقدمي 

الالصفية،   تاملعلومات العامة للطالب، أجزاء االختبارات و املقاييس، اعداد وتنظيم وتنسيق النشاطا
 اجراء التقومي و البحوث.

2 4 

يف االرشاد النفسي املدرسي: االرشاد علم و فن، العالقة االرشادية، أساليب و مهارات أساسية  
خصائص العالقة االرشادية، عناصر العالقة االرشادية، اطوار عملية االرشاد، مقومات عملية االرشاد، 
 املقابلة، املالحظة، أساليب التقدير، دراسة احلالة، استخدام دراسة احلالة يف االرشاد النفسي املدرسي.

2 4 

دور املرشد التبوي يف التعامل مع املشكالت الطالبية: االرشاد وضرورته امللحة يف العامل العريب، 
املشكالت الطالبية ودور املرشد التبوي، أنواع املشكالت اليت تواجهها املدرسة وكيفية تعامل املرشد 

 معها، املشكالت التبوية، املشكالت التبوية.

تواجهها املؤسسات التبوية: الغضب، العدوان، السرقة، الكذب، قلق االمتحان، ابرز املشكالت اليت 
 اخلةل، الغش يف االمتحان، اهلروب من املدرسة

2 4 

مناذج من خطط االرشاد املدرسي: اجملال اإلعالمي، جمال التحصيل، اجملال التكيفي، اجملال االنفعايل، 
ة العقلية و االعاقات األخرى، التعامل مع التسرب، التوعية اجملال الصحي، التعامل مع املوهبة و اإلعاق

 املهنية، اجملال االجتماعي

1 2 

منوذج برانمج مهين: التبية املهنية، اهداف التبية املهنية، النماذج األساسية للتبية املهنية، عالقة التبية 
 املهنية مبراحل النمو عند االنسان

1 2 
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 2 1 االختبار النصفي

 2 1 النهائياالختبار 

 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2

 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 
 28 -  - - 28 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستاتيةيات تدريسها .4
 حيدد ا.دول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة. : قم مبلء ا.دول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلةأوال   -

 : ضع استاتيةيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -

ستهدفة وطرق تقييمها واستاتيةيات : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املاثلثا   -
 تدريسها لتشكل معا  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

ات استاتيةي خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 التدريس للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
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رسي، ، ومكوانت علم النفس الديف املقرر  مفاهيم مهمةيعرف  - 1-1
 و اهداف علم النفس املدرسي

 تكليف منزيل  احلوار واملناقشة

يعي ويدرك اخلدمات املقدمة من قبل علم النفس املدرسي يف مجيع املراحل  1-2
 التعليمية ومشكالهتا

 كتابة مقال الفعال العرض

كيفية عمل مناذج لربامج االرشاد املدرسي والتخطيط هلا واستخدام  1-3
 إجراءات القياس

 تكليف منزيل العرض الفعال

 معرفة املهارات واألساليب املستخدمة يف جمال االرشاد املدرسي 1-4

 

 تكليف منزيل العرض الفعال

 

 املهارات املعرفية 2
 تاملشكالت اليت تواجه الطالب واستخدام االستاتيةياالتعامل مع  2-1

 الفعالة حللها
 نشاط عملي التعلم التعاول

 نشاط عملي التعلم التعاول .الطالب واملرحلة العمرية تاحتياجايفرق بني  2-2

ينتقد القضاا واملشكالت يف البيئة التعليمية املؤثرة يف عملية االرشاد  2-3
 املدرسي.

 تكليف منزيل النشطالتعلم 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة احتام اراء ووجهات نظر زمالء  واالستفادة منها 3-1

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة واملشكالت يف البيئة التعليميةتفسريات خمتلفة للقضاا  اعطاء 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية  4
 تطبيقات عملية التعلم التعاول . التبويةيستخدم شبكات االنتنت يف البحث عن معلومات القضاا  4-1

 تطبيقات عملية التعلم النشط األساليب االحصائية  4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
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5-1    

5-2    

 

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

 لتسليمه
 نسبته من التقييم النهائي

1 
كل حماضرات  املشاركة

 الفصل الدراسي
5% 

 %10 األسبوع السادس واجب فردي 2

 %20 األسبوع الثامن  االختبار النصفي  3

 %10 األسبوع العاشر  واجب فردي  4

5 
األسبوع الثالث  املشروع ا.ماعي

 عشر 
20% 

6 
األسبوع اخلامس  االختبار النهائي 

 عشر 
30% 

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .8

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

 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس. -

 واإللكتول. االجتماعيعضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل تكوين جمموعة للتواصل بني  -
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 كادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية.يوجد مرشد أ -

 
 مصادر التعلنم .26

 الكتب املقررة املطلوبة: -قائمة  –أدرج  .1
 للنشر و التوزيع( علم النفس املدرسي، عمان: املعتز 2011امل البكري، و اندا عةور) -
 ( علم النفس املدرسي، القاهرة: مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع2014املصري، إيهاب عيسى) -
 ( علم النفس املدرسي، عمان: دار البداية للنشر و التوزيع2009عدانن، رانيا) -
 لزهراء(. التوجيه و االرشاد النفسي املدرسي، الراض: دار ا2004إيهاب البيبالوي، و اشرف عبداحلميد) -
 النظرية والتخطيط، عمان: دار صفاء للنشر و التوزيع -(. االرشاد المدرسي و الجامعي2014الخالدي، عطا هللا فؤاد) -

 (. مهارات التوجيه و االرشد يف اجملال املدرسي، القاهرة: مكتبة أوالد الشيخ.2013عبدالعظيم، محدي عبدهللا) -

 الرياض: دار الكتاب الجامعي(. االرشاد المدرسي، 2011حمود، محمد الشيخ) -
( االرشاد التربوي و النفسي في المؤسسات التعليمية، عمان: دار المسيرة 2011رافدة الحريري، سمير االمامي) -

 للنشر و التوزيع.
 ( علم النفس االرشادي، عمان: دار المسيرة للطباعة و النشر2012أبو اسعد، احمد عبداللطيف) -
- Wright. Robert J. Introduction to school counseling, 1th edition, Sage publication, 

2011. 
 

 

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: -يف قائمة  –. أدرج 2 
 ( علم النفس المدرسي، القاهرة: الدار الدولية لالستثمارات الثقافية2008حسن، بركات حمزة ) ●

( مناذج يف التطبيق العملي لإلرشاد يف املدارس و املراكز و ا.امعات، عمان: دار صفاء 2010هللا فؤاد) اخلالدي، عطا ●
 للنشر و التوزيع.

 ( االرشاد المدرسي، عمان: دار المسيرة للنشر2016أبو سعد، احمد عبداللطيف) ●

 التوزيع( علم النفس االرشادي، مصر: دار العلم و االيمان للنشر و 2008بديوي، احمد) ●

● edition, Pearson publishing,  th4Erford. Bradley T. Transforming the school counseling profession, 

2014 

● edition,  st1essential lessons,  30Helmet. Helen. School counseling practicum and intrenshop:

Sage publications. Inc, 2016 

● Kolbert. Jered B, Williams. Rhonda L, & Morgan. Learn M. Introduction tp professional school 

2016edition, Routledge publications,  st1counseling: advocacy, leadership, and intervention,  

 . أدرج املواد اإللكتونية ومواقع اإلنتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 33teachers.com/vb/f/-https://www.saudi/ 
32ksa.com/f-https://www.education 
32com/fsa.-https://forum.education 

https://www.saudi-teachers.com/vb/f/33/
https://www.education-ksa.com/f32
https://forum.education-sa.com/f32
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/c/1-ershad.com/page-https://m.t 
2/62976https://platform.almanhal.com/Files/ 

-school-the-of-https://www.schoolcounselor.org/administrators/role
counselor 

counseling-therapy/modes/school-about-tps://www.goodtherapy.org/learnht 
description-counseling/job-https://www.allpsychologyschools.com/school/ 

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

 املرافق املطلوبة .27

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

 املبال )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 طالبا    25وجهاز حاسب آيل مبا يسع عدد  Data Showقاعة حماضرات جمهزة جبهاز العرض 

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

 جمهز ابالختبارات الالزمة لتحليل  الفرد معمل علم النفس
 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3

 املكتبة  املركزية اب.امعة
 
 
 
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطوير   .11
 الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:استاتيةيات احلصول على التغذية  .1

 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.

 التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استاتيةيات أخرى لتقومي عملية  .2

https://m.t-ershad.com/page-1/c/
https://platform.almanhal.com/Files/2/62976
https://www.schoolcounselor.org/administrators/role-of-the-school-counselor
https://www.schoolcounselor.org/administrators/role-of-the-school-counselor
https://www.goodtherapy.org/learn-about-therapy/modes/school-counseling
https://www.allpsychologyschools.com/school-counseling/job-description/
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 لنهائي.ااملقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر واالختبار  *
* حتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية حتليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر استاتيةيات التدريس املتبعة يف تدريس 

 تيبها حسب فعاليتها.موضوعات املقرر وتر 
 * احلوار والنقاش بني أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم املقرر حول أفضل استاتيةيات التدريس.

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

 .تطوير التدريس 
 حضور دورات  وورش عمل يف جمال طرق التدريس واستاتيةياته. -

 رشاد املدرسياالطالع على ما يستةد يف جمال اال -

 االستفادة من تقييم الطالبات للمقرر لتاليف السلبيات، والتكيز على االجيابيات املذكورة. -

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

 تفاق بني التقييم الذايت وتقييم زمالئه وعضو هيئة التدريس لهعلى دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل اال
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير : .5

 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطوير  -
 عات اليت يتضمنها املقرر.متابعة الكتب والتقارير احلديثة يف املوضو  -
 متابعة أحدث املدارس والنظرات اليت تظهر يف جمال علم النفس. -

 

        د. عبدهللا بن أمحد العطاس              اسم منسق الربانمج:
 14..../..3.../...1440.. التاريخ ................................................................ التوقيع:

 إعداد

 

أ. سمير بن سالم الجهني
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 صيف مقرر دراسي منوذج تو

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية: اسم هـ 1440-2-8 اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ
 0206621-2 نفس             إحصاء تطبيقياملقرر الدراسي ورمز :  اسم. 1 .28
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .29
 املاجستري  ) متطلب كلية (. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .30
 هذ  الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل  .31
 ثايناملستوى ال: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .32
  مناهج وطرق البحث العلمي  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .33
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .34
  ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .35

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ش
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكتول .ت
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنتنت( .ث
    

 - النسبة: - ابملراسلة .خ
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ذ
 

 تعليقات:
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 األهداف .ر
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة ابإلحصاء التطبيقي
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيةة لألحباث ا.ديدة يف جمال الدراسة(.  
 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -
 ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص.متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر  -
 استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابإلحصاء التطبيقي. -
 والطالب.املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس  -

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

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

 وصف عام للمقرر:
 يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بعلم اإلحصاء، ومجع وتبويب البياانت اإلحصائية، والتوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية، ومقاييس -

 ،واإلحصاء االستداليل، والفروض اإلحصائية واختبارهاالنزعة املركزية ومقاييس التشتت ومقاييس العالقة، والدرجة املعيارية والرتبة املئينية، 
 . وفرضيات استخدامهوالداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي، واختبار "ت " 

 

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

 3 1 مقدمة يف علم اإلحصاء 
 3 1 اإلحصائيةمجع وتبويب البياانت 

املتوسط املرجح  –املتوسط التوافقي  –املتوسط اهلندسي  –املنوال  –الوسيط  –مقاييس النزعة املركزية ) املتوسط 
 "املوزون"(

1 3 

 6 2 املئينات(  –االعشارايت  –االرابعيات  –معامل االختالف –التباين  –االألراف العياري  –مقاييس التشتت )املدى
 6 2 االرتبط املتعدد(  –االرتباط الثنائي األصيل –االرتباط اجلزئي  -االرتباط الرتيب –مقاييس العالقة )االرتباط التتبعي 

 3 1 التوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية
 3 1 التائية ( والرتبة املئينية  –الدرجة املعيارية ) الزائية 

 3 1 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل
 3 1 الفروض اإلحصائية واختبارها  
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 3 1 الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي
 3 1 وفرضيات استخدامهاختبار "ت " 

 3 1 اختبار "ت " لعينة واحدة
 3 1 اختبار" ت " لعينتني مستقلتني
 3 1 اختبار " ت " لعينتني مرتبطتني

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا : ( اليتالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .23

 

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

 تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء ا.دول مبخرجات أوال   -
 : ضع استاتيةيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واستاتيةيات تدريسها لتشكل معا   : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أناثلثا   -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقا   م
  :القدرة على الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1
احملاضرة ابستخدام العروض  - أن يتعرف على االحصاء الوصفي واالستداليل 1-1

 التقدمية.
 اهلادف.احلوار واملناقشة املوجهة  -

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
 أن يتعرف على الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي 1-2
 لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسةأن يذكر األسس العلمية  1-3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التجملاالت اإلطار الوطين للمؤهخمرجات التعلم للمقرر وفقا   م
 ألنشطة التطبيقية ومهام األداء.ا- ضوع الدراسةأن ادد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية مو  1-4

 
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها 1-5
  .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطمعايري و  أن ادد 1-6
منطقيا  للوصول إىل األسلوب اإلحصائي أن ادد اخلطوات املتسلسلة  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. .
 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
القائمة على إحدى طرائق التعلم  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

أن ادد الكفاايت واملهارات اإلحصائية األساسية لالختيار الصحيح  2-2
 مالئمة. لألسلوب اإلحصائي األكثر

 أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها.  2-3
 أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-4
، حلل مشكالت معقدة فعالأقرانه يف اجملموعة على ألو أن ينظم العمل مع  2-5

 متكاملة حللها. ةاملعطاة، ويقرتح منهجيتوفرها مهمة األداء 
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 .وسعيه الستثمارها إجيابيا  أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  3-1

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
النشط، املعتمدة على التعلم 

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 
، والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(

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

 أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملدد 3-3
أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى، وميارس التفاعل اهلادف مع أن يتقبل  3-4

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

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

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

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

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية كل ل مولدةبياانت  أن يعاجل 4-1

 التعلم الذايت  - اليت مت دراستها يدواي  
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التجملاالت اإلطار الوطين للمؤهخمرجات التعلم للمقرر وفقا   م
أسلوب كل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةالل بياانت أن  4-2

 إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها 
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  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء 

 –مهارات االتصال 
تقنية ت مهارا

املعلومات واملهارات 
 ( العددية

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  تقريرا وافيا   أن يُعد 4-3
 ليت مت حساهبا يدواي  ابلكل أسلوب إحصائي ومقارنتها احلاسوبية 

مشروعا  حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت مقياس ينجز أن  4-4
)استبانة( يتم تطبيقه فعليا ، ويكتب تقريرا  وافيا  عن املشروع، ويعرضه يف 

 احملاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.
املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد أن يكتسب مهارات مجع  4-5

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 
أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي، وحبث  4-6

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

الربجميات احلاسوبية ملعاجلة كل أسلوب من األساليب أن يستخدم الطالب 
 اليت مت دراستها ةاإلحصائي

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
أو التعلم النشط، املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت استخدام مهارا
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال:  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 إحصائي ومناقشة نتائجه وتفسريهاتقدمي تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب  3
 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4
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 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 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 اتاجونه.. -

 مصادر التعّلم .حح
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . األردن: دار البداية انشرون وموزعون.مبادئ اإلحصاء(. 2008طيبة، أمحد عبدالسميع ) -
 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم، رجاء حممود ) -
 . القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية. والرتبوية واالجتماعيةاألساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية (. 2000مراد، صالح أمحد )  -
واالجتماعية: البارامرتية    ةاألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوي( . 2010عالم، صالح الدين حممود )  -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  والالابرامرتية
(. 4)ط الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ماإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدا(. 2010الح ، غرابية، عايش موسى )املنيزل، عبدهللا ف -

 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
ية: دار . اإلسكندر  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. 

 . 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. 

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


 

190 
 

 . املواد اإللكتونية ومواقع اإلنتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education - 

web.org/Publications.php?p=SERJ-https://iase- 

-international-the-http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading

all/resources/statistics-for-agenda/education 

ications/Statisticshttps://www.education.ie/en/Publ- 

3476661&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
  جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، والربامج اإلحصائية على حسب االحتياج : -

-SPSS 
software-statistics-https://www.ibm.com/analytics/spss 

- SAS 
https://www.sas.com/en_us/home.html 
-Minitab 

/trial-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 
- Lisrel 
http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html 

 

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

 

 
 

 املرافق املطلوبة .خخ
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حةم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالب 20 -
 املبال )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .13

  طالب 20يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آيل 20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .14

  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .15

  النفس الرقمي معمل علم -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ثث
 استاتيةيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .جج

 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 الراجعة والسريعة اب اهني.التغذية  -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQالتحري الناقد ) مقياس -

 استاتيةيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .حح
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب . – .خخ
 املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حمليا  وإقليما . بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .دد
 إجراءات تطوير التدريس: .ذذ
بني النظراء  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .رر

 ، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.ن( يف التدريس)األقرا
 .من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .زز

 رتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها.عمل تتناول استخدام الطرق واالس ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .سس
وي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت - .شش

     بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.
من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  إجراءات التحقق .صص

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ابلقسم.جمتمعات التعلم ج مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانم - .ضض
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .طط
 .أخرى جبامعات املقرر مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .ظظ
 اجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير :ِصف إجراءات التخطيط للمر  .عع
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لتعديالت الالزمة للتطوير والتحديث اكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء ت - .غغ
 ووضع خطط التحسني املستقبلية.

ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .فف
  التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.

املراجعة الدورية ، مع  ةال ابستمرار وفقا  للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجمل - .قق
 .لنتائج تقرير املقرر والربانمج

 SWOTحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها، مع  -
Analysis  استنادا  ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، ، نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAE االسرتاتيجيسس التخطيط أل 

 .الوطينلالعتماد 
 

 ................................................................................................ منسق الربانمج: اسم

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

 
 
 

 توصيف مقرر : إحصاء تطبيقي       
 إعداد:

 د. ايسر عبدهللا حفين حسن        ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية:  اسم 1440-3-2 اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز
 0206622-2 مهين        اختبارات الشخصية . اسم املقرر الدراسي ورمز : 1

 ناساعت. عدد الساعات املعتمدة: 2 .36
 االرشاد الرتبوي واملهين ماجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .37

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذ  الربامج(

 الثال. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .38
 ال يوجد (1 قة هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات الساب5 .39
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .40
الطالب يف مقر اجلامعة يف العابدية، والطالبات املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .41

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

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ض

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكتول .ظ

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

  النسبة:  ابملراسلة .أأ

  النسبة:  تذكر أخرى .بب
 

 ال يوجد  تعليقات:
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 األهداف .س
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1 -
الطالب مبفهوم الشخصية وابعادها األساسية واختبارات الشخصية، والعالقة بني نظرايت الشخصية وقياسها، وأسس تعريف 

تصنيف االختبارات وطرق قياس الشخصية، وأخالقيات استخدام االختبارات، وأن يكتسب املهارة يف طريقة تطبيق االختبار 
 لشخصية.وتفسري درجاته، وتدريبه على طرق تطبيق اختبارات ا

 

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

  ملواكبة  املقررمتابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف موضوعات
 التطور احلاصل يف هذا اجملال.

  املعنيني بني أعضاء هيئة التدريس معمقة مناقشات استخدام أسلوب جمموعات الرتكيز هناية كل فصل دراسي إلجراء
 .إلجراء التعديالت املناسبة تغذية راجعة منهم حول املقررواحلصول على ابملقرر 

 .إدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتوين للجامعة وإاتحة الفرصة للطالب للتعلم الذايت 
  وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس  الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة

 .الطالبو 
  تشجيع أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي، وطالب مرحلة املاجستري يف

االرشاد الرتبوي واملهين إلجراء دراسات تقوميية  ريبية ملعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثره يف تطوير معارف 
 تطوير.ومهارات طالب الدراسات العليا واقرتاح إجراءات لل

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

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

 وصف عام للمقرر:

يتناول هذا املقرر مفهوم الشخصية وابعادها األساسية واختبارات الشخصية، والعالقة بني نظرية الشخصية وقياسها، وأسس 
 وأخالقيات استخدام االختبارات، و خواص املقياس اجليد.تصنيف االختبارات وطرق قياس الشخصية، 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 مفهوم الشخصية وأبعادها، واختبارات الشخصية.

 2 1 العالقة بين نظريات الشخصية وقياسها.
 4 2 الشخصية.أسس تصنيف االختبارات وطرق قياس 

 2 1 تاريخ االختبارات والبدايات المبكرة الختبارات الشخصية

 2 1 طرق تطبيق االختبار وتفسير درجاته.

 4 2 خواص المقياس الجيد
 2 1 أخالقيات استخدام االختبارات.

 2 1 أهم مشكالت االختبارات.  
 4 2 نماذج ألهم اختبارات الشخصية
 6 3 االرشاد التربوي والمهني وتطبيقاتها اختبارات الشخصية في مجال

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
معامل أو  إضافيةدروس  حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30  6   24 ساعات التدريس الفعلية
 2  2   2 الساعات املعتمدة

 

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

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

 

 تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .29
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 ادد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 : قم مبلء ا.دول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع استاتيةيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق اثنيا   -
ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

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

 م
اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف على:   

واإللـــــقـــــاء احملـــــاضـــــــــــــــرة  -
ابســـــــتخدام جهاز عارض 

 البياانت
احلوار واملناقشـــــة املوجهة  -

اهلـــــادف، واألنشـــــــــــــطـــــة 
 التطبيقية.

 العصف الذهين. -
استخدام أسلوب التعليم  -

 .اجلماعي والتعاوين

االختبـــــارات القصـــــــــــرية 
 والنصفية واخلتامية.

 املنزلية.الواجبات 
 

 الشخصية وأبعادها، واختبارات الشخصيةمفهوم  1-1
 العالقة بين نظريات الشخصية وقياسها. 1-2

 أسس تصنيف االختبارات وطرق قياس الشخصية. 1-3
ــــارات  1-4 ــــات المبكرة الختب ــــداي ــــارات والب ــــاريخ االختب ت

 الشخصية

 طرق تطبيق االختبار وتفسير درجاته. 1-5

 خواص المقياس الجيد 1-6
 أخالقيات استخدام االختبارات. 1-7

 أهم مشكالت االختبارات.   1-8
استخدامات اختبارات الشخصية في مجال االرشاد  

 التربوي والمهني 
  
 املهارات املعرفية 2

إحـــــدى طــرائــق الــتــعــلــم  - :القدرة على أن بنهاية املقرر يتوقع من الطالب  
القـــــائمـــــة على مركزيـــــة 
املــتـــعـــلـــم مــثـــــل الــتـــعـــلـــم 
ـــم  ـــل ـــع ـــت ـــعـــــاوين، أو ال ـــت ال

 النشط.

تقومي األنشــطة واملهام  -
 والتكليفات.

 املالحظة .  -
 .األحباث واألعمال -
 .االختبارات -

 يوضح املقصود ابلشخصية واختباراهتا 2-1
العالقة بين نظريات الشـــــــــــخصـــــــــــية  البالط يشـــــــــرح 2-2

 وقياسها
 يُعرف أسس تصنيف االختبارات 2-3
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  وطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار ال

 للمقرر
 طرق التقومي

 .واالستنتاجالبحث  - الشخصية.يبني طرق قياس  2-4
 احلوار واملناقشة. -

 
 .بني أنواع االختبارات مييز 2-5
 ج خواص املقياس اجليديستنت 2-6
 طرق تطبيق االختبار وتفسري درجاتهيشرح  2-7
 فسر نتائجها.وي الشخصيةبعض االختبارات يطبق  2-8

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
األخالقية املعقدة ويصــدر يتعامل بثبات وحســاســية مع القضــااي  3-1

 أحكاما عادلة وصحيحة.

إحدى طرائق التعلم القائمة 
على مركزيـــــة املتعلم مثـــــل 
التعلم التعـــــاوين، أو التعلم 
النشـــــــــــط، املعتمـــــدة على 
تصــــــــــميم مهــام األداء وفقــا 

 لسياق احلياة.

الــتــقــومي الـــــذايت، وتــقــومي 
األقران وتقوم األســــــــــتــاذ 
لألنشــــــــطة ومهام األداء، 

مــهـــــارات الــعــالقـــــات  و
مهارات  ، والشــــــخصــــــية

، والعمل حتمل املســــؤولية
 ضمن فريق. 

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

 أقرانه يف جمموعة العمليوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل  3-3
ابلتعلم املعايري احلالية اخلاصـــــــــــة  تعديل خذ زمام املبادرة يف  3-4

 .والتقومي إذا احتيج لذلك
يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضــــــــــوء قاعدة  3-5

 أداء وصفية يتم تصميمها لتقومي مهمة األداء.
يشــارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشــطة ومشــاريع  3-6

 اجملموعات األخرى.
يف أداء العمل املكلف به ضــمن الفريق الذي  يتحمل املســؤولية 3-7

 يعمل معه، وينجزه يف وقته احملدد.
يتفــاعــل مع أقرانــه يف اجملموعــة، ويقرتح آراء هــادفــة أبســــــــــلوب  3-8

 مناسب.
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
إحـــــدى طــرائــق الــتــعــلــم  - 0املعلوماتأوعية مهارات البحث يف  يتقن الطالبأن  4-1

القـــــائمـــــة على مركزيـــــة 
املــتـــعـــلـــم مــثـــــل الــتـــعـــلـــم 
ـــم  ـــل ـــع ـــت ـــعـــــاوين، أو ال ـــت ال

مــواقــف تـــــدريــبــيـــــة  -
يطلب من الطالب 
إعدادها وعرضــــها، 
عــــن طــــريــــق مجــــع 

 مهارات التعامل مع التقنية املعلوماتية أن يتقن الطالب 4-2
أســـــاليب االتصـــــال مبراكز البحث واملســـــئولني  أن يتقن الطالب 4-3

 0للحصول على املعلومات
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  وطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار ال

 للمقرر
 طرق التقومي

حلديثة أن يســــــــتخدم الطالب احلاســــــــب اآليل يف تطبيق الطرق ا 4-4
االرشــــــــادية  لقياس القدرات العقلية لدى األفراد وحتديد الطرق

 الرتبوية واملهنية املناسبة هلم

النشــــــــــط، املعتمــدة على 
تصــــميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.
اســتخدام احلاســب اآليل و  -

 لذلكيف الربامج املعدة 

املـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات 
ابســـــــــتخدام التقنية 

املتوفرة  واالتصـــــــال
 .ابجلامعة

الــــتــــقــــومي الـــــذايت،  -
ــــــقــــــومي األقــــــران  وت

 وتقوم األستاذ 
حقيبة إجناز  مع  -

 مجيع األنشطة
-  

االختبـــارات الطـــالـــب مشــــــــــروعـــا حبثيـــا لتطبيق أحـــد ينجز أن  4-5
الشخصية يف جمال االرشاد املهين والرتبوي، ويكتب تقريرا وافيا 
عن املشــــــــروع، ويعرضــــــــه يف القاعة الدراســــــــية، ويتلقى التغذية 
الراجعــة من اســــــــــتــاذه وأقرانــه، ويــدافع عن وجهــة نظره حبجج 

 منطقية مقبولة.
أفكاره بطريقة تزيد من فعالية الرســـــــــــالة اليت  الطالب ينظمأن 4-6

 .توصيلهايريد 
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

   ال يوجد 
 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 12و  3 اختبارات قصرية  1
 %15 8 اختبار نصفي  2
 %25 16 اختبار هنائي 3

4 

املســـــــتخدمة لتقومي وأدوات التقومي واملشـــــــاريع ميع األنشـــــــطة والنتاجات حقيبة االجناز جل
مهارات االتصــــال ومهارات و  مهارات العالقات الشــــخصــــية وحتمل املســــؤوليةاألنشــــطة و 

قواعد األداء املستخدمة لتقوميها من قبل الذات واألقران )متوسط تقدير تقنية املعلومات 
 واألستاذ(.

 %50 مجيع األسابيع

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

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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مع طلباهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد  وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل -
 األكادميي هلم.

تكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطالب يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات وتقدمي اإلرشاد  -
 األكادميي للطالب يف أي وقت اتاجونه.

 التدريس للتواصل وتقدمي االرشاد األكادميي.تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة  -
 مصادر التعّلم .دد

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . عمان: جدارا للكتاب العاملي. اختبارات الذكاء ومقاييس الشخصية تطبيق ميداىن(. 2007أبو محاد، نصر الدين ) -
 .وائل: دار عمان( 2(. سيكولوجية الفروق الفردية .)ط2008اخلالدي، أديب .) -
 (. قياس الشخصية. الرايض: دار املسرية.2009ربيع، حممد شحاته ) -
 . عمان: دار املأموننظرايت الشخصية وقياسها (.2017) هناء خالد ،الرقاد -
 (. نظرايت الشخصية. القاهرة: ايرتك للنشر. 2011عادل حممد هريدي ) -
 بة األجنلو املصرية(. علم نفس الشخصية. القاهرة: مكت2016عبد اخلالق، أمحد حممد ) -
 (. استخبار ايزنك للشخصية. القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية2015عبد اخلالق، حممد أمحد ) -
 مركز اإلسكندرية للكتاب :اإلسكندرية .اختبارات الذكاء والشخصية (.2004) امساعيل عبد الفتاح ،عبد الكايف -
 . عمان: مركز ديبونوواملقاييس النفسية والرتبويةأسس بناء االختبارات (. 2013)سوسن شاكر  ،جميد -
. ترمجة كامل امساعيل. ختبارات الشخصية عند التقدم للوظيفة واملهنة وإتقاهنا بكل ثقةا (2005) هورست هـ.زيفرت -

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

اجملالت والدورايت العلمية املتخصص يف علم النفس املرتبطة ابختبارات الشخصية وقياسها واستخدام اختبارات   -
 .الشخصية يف جمال االرشاد الرتبوي واملهين

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
WWW.apa.org   موقع الجمعية النفسية األمريكية 

psycinfo 

www.apa.org/pubs/databases/access/direct.aspx 
www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo 

www.jigsaw.orgwww.questia.com 

http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

 
 املرافق املطلوبة .ذذ

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .16
 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .17
 Data Showجهاز عارض البياانت  .18
 موضوعات املقرر.الربجميات احلاسوبية املذكورة يف  .19

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .20
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .كك
 استخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس واملتمثلة يف:

 الدقيقة الواحدة.ورقة  -
 بريد الكرتوين أو رسالة واتساب. -
 النقطة األكثر غموضا. -
 موجز يف مجلة واحدة. -
 الراجعة والسريعة اب اهني.التغذية  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .لل
  .تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس -
 .النظراء يف التدريس من قبليف التدريس  االستشارة -

 إجراءات تطوير التدريس: .مم
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تبادل الزايرات واخلربات وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف  تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -
واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس  االستشارة يف التدريس، و بني النظراء )األقران( يف التدريس

 وتطويرها.
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .نن

سة مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤس
 أخرى(:

، وكذلك مراجعة معايري حقائب اإلجناز تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني -
 يف القسم. جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريسومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج 

 والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي 
وهو برانمج يهتم بتكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر  تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -

من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء 
 ري الرمسية.األحباث والدراسات الرمسية وغ

 

 

 

 إعداد: 
 هاين سعيد حسند. 

 
 

 

 

 

 العطاسبن أمحد د. عبدهللا   اسم منسق الربانمج:

 2/3/1440 التاريخ  التوقيع:
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

 القرىجامعة أم  :التعليمية املؤسسة اسم ه 1440 / 3 / 2  :التوصيف اتريخ

 علم النفس /لرتبية    ا :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ش
   0206623-2 مهين    نظرايت اإلرشاد الرتبوي واملهينتطبيقات : ورمز  الدراسي املقرر اسم. 1

 3:املعتمدة الساعات عدد. 2 .42
 اإلرشاد الرتبوي واملهين ماجستري: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .43

  (الربامج هذ  بكل قائمة إعداد من بدال   هذا بنين  برامج، عدة يف عام مقرر وجود حال يف)

 الثاين :الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .44
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .45
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .46
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .47

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

 % 100 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .جج
 

   

  :النسبة  اإللكتول التعليم .دد
    

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

  :النسبة  ابملراسلة .وو
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  :النسبة  أخرى .زز
 

 :تعليقات

 األهداف .ص
 ؟ الرئيس املقرر هدف ما -1

مساعدة الطلبة يف التعرف على نظرايت اإلرشاد النفسي وكيفية تطبيقها يف اجملال الرتبوي واملهين، 
واإلجراءات املتعبة لذلك، والفنيات لكل نظرية، والنقد املوجهة لتلك النظرايت، واالستفادة من 

 اجملال الرتبوي احلاالت املعروضة بعد كل نظرية، وحماولة تطبيقها على أرض الواقع كمرشد متخصص يف
 واملهين. 

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

اإلرشاد بوجه عام واإلرشاد املهين والرتبوي بوجه خاص، االطالع على أحدث النظرايت يف جمال 
وذلك ابلرجوع للكتب واألحباث احلديثة يف اإلرشاد املهين والرتبوي ، عن طريق املواقع االلكرتونية، 
 واملكتبة الرقمية السعودية، ودور النشر املختلفة، وزايرة املكتبات اجلامعية احمللية والعربية والعاملية.

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

 :للمقرر عام وصف
يعترب هذا املقرر من مقررات اإلرشاد املهين والرتبوي والذي يهتم بعرض النظرايت األساسية يف اإلرشاد 
واليت يستطيع الطلبة من خالهلا فهم اإلجراءات التطبيقية لكل نظرية والفنيات املستخدمة فيها وابلتايل 

من هذه املعلومات كمرشد مهين أو معرفة الفروق بينها والنقد املوجه لكل نظرية، وابلتايل االستفادة 
 مرشد تربوي يف اختيار الطريقة املناسبة مع احلالة املناسبة. 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .31

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

 العالج  -اإلرشاد النفسي -عرض املفاهيم األساسية )مثل النظرية -تقدمي
 النفسي(

  اإلرشاد الرتبوي واإلرشاد املهين  -اإلرشاد النفسي والعالج النفسيالعالقة بني
 كمجالني من جماالت اإلرشاد.

1 2 

  اإلرشاد القائم على نظرايت التحليل النفسي )عرض النظرايت من حيث العمليات
عرض حالة(  -اخلالصة والتقييم -الفنيات املتبعة -اإلجراءات التطبيقية -العالجية

 النظرايت وأشهرها ما يلي:ومن أمثلة هذه 
 العالج الفرويدي. -
 اآلدلري.العالج  -
 القائم على نظرايت العالقة ابملوضوع.العالج  -
 حتليل التفاعل لبرين. -

3 6 

 ( عرض النظرايت من حيث اإلرشاد القائم على الطرق الوجودية واإلنسانية
 -اخلالصة والتقييم -الفنيات املتبعة -اإلجراءات التطبيقية -العمليات العالجية

 عرض حالة( ومن أمثلة هذه النظرايت وأشهرها ما يلي:
 العالج الوجودي فرانكل. -
 العالج املمركز حول الشخص لروجرز. -
 العالج اجلشطليت لبريلز. -
 العالج الواقعي جلالسر. -

2 4 

 .2 1 االختبار النصفي 
  من حيث العمليات )عرض النظرايت اإلرشاد القائم على الطرق املعرفية والسلوكية

عرض حالة(  -اخلالصة والتقييم -الفنيات املتبعة -اإلجراءات التطبيقية -العالجية
 ومن أمثلة هذه النظرايت وأشهرها ما يلي:

3 6 
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 عالج الكف ابلنقيض لوولب. -
 اإلرشاد بطرق التعلم االجتماعي املعريف عند ابندورا، وعند روتر. -
 اإلرشاد املعريف عند بيك. -
 يف عند رميي.املعر اإلرشاد  -
 املعريف القائم على الذهن.العالج  -
 العالج العقالين االنفعايل ألليس. -
  عرض النظرايت من حيث العمليات العالجيةاإلرشاد القائم على الطرق احلديثة(- 

عرض حالة( ومن أمثلة  -اخلالصة والتقييم -الفنيات املتبعة -اإلجراءات التطبيقية
 يلي: هذه النظرايت وأشهرها ما

 املركز(. -اإلرشاد املختصر )احلل -
 القصصي.رشاد إلا -
 علم األعصاب ودوره يف اإلرشاد والعالج النفسي. -
 اإلرشاد متعدد الوسائل عند الزوراس. -
 والعالج االنتقائي عند ثورن وعند هارت.إلرشاد ا -
 اإلرشاد والعالج التكاملي عند بروشاسكا ودي كليمنت. -
 االنتقائية.مقابل التكاملية  -

3 6 

 .خامتة: مقارنة وتلخيص لكل النظرايت املقدمة 
  النفسي الرتبويوجهة نظر إسالمية تكاملية يف اإلرشاد والعالج ألو . 

1 2 

 .2 1 االختبار النهائي 
 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .32
 أو معامل إضافية دروس حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 36 - 6 - - 30 الفعلية التدريس ساعات
 2 - - - - 2 املعتمدة الساعات
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 :أسبوعيا   خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .33
 ساعة تدريبية

 

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

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

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

 
 

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 اسرتاتيجيات للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات

 للمقرر التدريس
 التقومي طرق

 املعرفة 1
العروض  يعرف املفاهيم األساسية للمقرر. 1-1

 التقدميية
 منزيلتكليف 

احلوار  يذكر الفنيات اخلاصة بكل نظرية. 1-2
 واملناقشة

 كتابة مقال

اخلرائط  يربط بني كل طريقة واألساس النظري هلا.  1-3
 الذهنية

 تكليف منزيل

 املعرفية املهارات 2
 نشاط عملي التعلم التعاوين ينتقد النظرايت اإلرشادية املختلفة. 2-1
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اخلرائط  حيث اإلجراءات والفنيات.يقارن بني النظرايت من  2-2
 الذهنية

 تكليف منزيل

 نشاط عملي  التعلم النشط يطبق فنيات من نظرايت خمتلفة. 2-3

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
احلوار  يتقبل الرأي املخالف واالنتقادات. 3-1

 واملناقشة
 تطبيقات عملية

 تطبيقات عملية التعلم التعاوين اجملموعة.يلتزم ابملهام املكلف هبا يف  3-2

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
يستخدم مصادر التعلم اإللكرتوين يف البحث عن نظرايت اإلرشاد  4-1

 النفسي.
 تكليف منزيل التعلم النشط

 تطبيقات عملية التعلم التعاوين الل بياانت. 4-2

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
 التدريب امليداين التعلم النشط ميارس اإلرشاد النفسي يف امليدان  5-1

احلوار  عمل تقارير علمية حلالة مرضية. 5-2
 واملناقشة 

 تكليف منزيل

 

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .35



 

208 
 

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %20 كل أسبوع تطبيقات عملية   1

 %20 7 اختبار نصفي  2

 %20 13و 9و  3 حبوث علمية  3

 %40 15 اختبار هنائي 4

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ص

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

 .لكل عضو هيئة تدريسأسبوعية ساعات مكتبية  4توفر  -
 االجتماعي.التواصل  تطبيقاتلتدريس والطالب عرب للتواصل بني عضو هيئة ا -
 

 التعّلم مصادر .رر
 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1
 . عمنان: دار الفكر. نظرات اإلرشاد والنمو املهين(. 2015أبو عيطة، سهام ) -
. ترمجة حامد الفقي. الكويت: دار 1ج نظرات اإلرشاد والعالج النفسي(. 1992ابترسون، س. ه. ) -

 القلم.
. ترمجة حامد الفقي. الكويت: دار 2(. نظرات اإلرشاد والعالج النفسي ج1992ابترسون، س. ه. ) -

 القلم.
. اإلرشاد املهين: نشأته، أمهيته، تقنياته، نظراته، جتارب عاملية(. 2016محود، حممد عبداحلميد الشيخ ) -

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

 رابطة األخصائيني النفسيني املصرية. -جملة دراسات نفسية -

 جامعة عني مشس. -جملة كلية التبية -

 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنتنت ومواقع اإللكتونية املواد أدرج. 3

https://www.apa.org/ 

https://www.counseling.org/about-us/about-aca 

https://www.agpa.org/ 

https://www.bacp.co.uk/ 

https://www.bps.org.uk/ 

https://ahpp.org.uk/ 

https://www.ccpa-accp.ca/ 

https://www.cpa.ca/aboutCPA/CPAsections/counsellingpsychology 

https://www.iac-irtac.org/ 

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

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

 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املبال .21
 وجهاز حاسب آيل وسبورة ذكية. Data Showقاعة دراسية جمهزة جبهاز العرض 

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .22
  جهاز العرض  -سبورة ذكيةData Show- حاسب آيل. 

https://www.apa.org/
https://www.counseling.org/about-us/about-aca
https://www.agpa.org/
https://www.bacp.co.uk/
https://www.bps.org.uk/
https://ahpp.org.uk/
https://www.ccpa-accp.ca/
https://www.cpa.ca/aboutCPA/CPAsections/counsellingpsychology
https://www.iac-irtac.org/
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 (:هبا قائمة رفقأ أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .23
 املكتبة  املركزية ابجلامعة

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .هه
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول استاتيةيات .11
 استبانة التقومي. -
 طريق املقابلة.استطالع الرأي عن  -

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى استاتيةيات .12
 تقومي النظائر عن طريق الزمالء يف القسم واالستعانة ابلزمالء من جامعات أخرى. -
 استشارة ذوي اخلربة واملختصني يف اجملال. -

 :التدريس تطوير إجراءات .13
 استبانة التقومي. -
 حول فاعلية طرق التدريس عن طريق املقابلة.استطالع رأي الطلبة  -

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

 األقران.تقومي  -
 اإلجناز.ملفات  -

 :لتطوير  والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .15
 حضور املؤمترات العلمية واملشاركة الفعلية هبا. -
 االطالع على أحدث الكتب يف اجملال. -
 التواصل مع مراكز البحوث. -
 جديدة يف اجملال. يف املكتبة الرقمية السعودية عن موضوعاتالبحث  -

 

 العطاس بن أمحد  د/ عبدهللا :الربانمج منسق اسم

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

 إعداد: 
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 د. سلوى المجنوني 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هال1440-2-19  اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس -التبية القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض
 0206624-2 بناء أدوات البحث العلمي            مهين. اسم املقرر الدراسي ورمز : 1
 ساعة 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
الدبلوم يف القياس والتقومي، متطلب قسم إجباري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 يف مرحلة املاجستري يف مجيع ختصصات علم النفس، متطلب كلية اختياري يف مرحلة الدكتوراة
   الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذ

 الثال . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 ال يوجد  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 اليوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 ليمية:املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعفرع أو فروع تقدمي . 7

 )العابديه، الزاهر(. املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية
 . منط الدراسة املتبع )اخت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .حح
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكتول .طط
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .كك
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .لل
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 تعليقات:

 األهداف .ط
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 إكساب الطالب األسس العلمية النظرية والتطبيقية لبناء أدوات البحث العلمي.
 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  اإلنتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيةة لألحباث ا.ديدة يف جمال الدراسة(.  
 احلاصل التطور ملواكبة املختلفة املعلومات مصادر لبناء أدوات البحث العلمي، ومتابعة التطبيقية ا.وانب على التكيز

 من الراجعة والتغذية العلمية التطورات ضوء يف وتعديلها املقرر خلطة والدورية املنتظمة راجعةالتخصص، وامل هذا يف
 والطالب. التدريس هيئة أعضاء قبل

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

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

يهدف املقرر إىل تعريف الطالب أبساسيات بناء أدوات البحث العلمي التقليدية وهي: االختبارات، االستباانت، املالحظة واملقابلة، مع 
يف  االهتمام اب.انب التطبيقي لبناء هذ  املقاييس والتحقق من جودة خصاصها السيكومتية، ابإلضافة إىل تعريف الطالب ابالجتاهات احلديثة

 ، املوازين متعددة األبعاد.Rubricsء أدوات البحث مثل: سالمل التقدير اللفظي بنا
 

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

 األنواع. االستخدامات، املفهوم، العلمي، البحث أدوات
 :االختبارات

 ،(تشخيصية أدائية، معرفية،) أنواعها أمهيتها، تعريفها 
 املتغريات ضبط تطبيقها، إجراءات. 
 احملولة:  الدرجاتZ-score, Percentile and Percentile Ranks 
 التحصيلي: االختباري البند حتليل 

 البند وتباين وسهولة صعوبة معامالت 
 االرتباط معامل املتطرفة، اجملموعتني) التحصيلي االختبار متييز معامل 

 (املتسلسل الثنائي
 التحصيلية االختبارية البنود انتقاء معايري. 

 االختبارات وصدق ثبات من التحقق إجراءات. 

4 8 

 ،12 6 ومميزاهتا. عيوهبا استخدامها، جماالت أمهيتها، تعريف االستبانة 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .36
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 معال متايز ،(مانجت) التاكمي ،(ليكرت) ا.معي التقدير: االستةابة ملوازين مدخل 
 .التتييب التصنيف املفاهيم،

 االستباانت بناء طرق: 
 للمتغري. النظري اإلطار فحص 
 املركَّزة. اجملموعات 
 االستباانت. تطوير 

 االستبانة بناء خطوات: 
 العبارات. وصياغة اختيار معايري 
 االستةابة. ميزان اختيار معايري 
 احملكمني. ثبات حساب: التحكيم 

 واإللكتونية. الورقية االستباانت 
 لالستبانة العملي التطبيق وإدارة تنظيم طرق. 
 االستبانة. وثبات صدق 

 .وعيوهبا مزااها أنواعها، تعريف املالحظة،
 املالحظة. أساليب يف اخلطأ مصادر
 :املالحظة تسةيل بطاقة أمناط
 املالحظة. جداول 
 الرصد. قوائم 
 التقدير. سالمل 

 املالحظة. تسةيل بطاقة أو استمارة تصميم
 املالحظة. إجراء خطوات

 املالحظة. بطاقة وثبات صدق

2 4 

 وعيوهبا. مزااها أنواعها، تعريف املقابلة،
 املقابلة. دليل تصميم •
 املقابلة. استمارة •
 املقابلة. إجراءات تقنني •
 التسةيل. أخطاء •
 املقابلة. وثبات صدق •

2 4 

 متعددة املقاييس اللفظية، التقدير سالمل: مثل البحث أدوات بناء يف حديثة اجتاهات
 االبعاد

1 2 

 

 ......................................................................... مالحظات جهة التحكيم
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .37
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو إضافيةدروس  حماضرات 

 32 ساعة اختبار هنائي 2 12 - - 15 ساعات التدريس الفعلية

 2 - -   2 الساعات املعتمدة
 

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

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .38

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .39
 اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتادد 
 : قم مبلء ا.دول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع استاتيةيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع اثنيا   -
ها واستاتيةيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 
 املعرفة 1

 احملاضرات أدوات البحث وحساب خصائصها السيكومتية.يشرح األسس النظرية لبناء   1 -1
 النشط التعلم

 تكليف فردي
 حتصيلياختبار 
 علميتقرير 

 حتصيلياختبار  معايري انتقاء البنود االختبارية التحصيلية. يوضح  2 -1
 علميتقرير 

 مجاعيتكليف  يستعرض إجراءات تطبيق أدوات مجع املعلومات.  3 -1
 حتصيلياختبار 
 علميتقرير 

 حتصيلياختبار  يفسر سبب اختيار ميزان االستةابة.  4 -1
 تكليف فردي يشرح االجتاهات احلديثة يف بناء أدوات البحث.  5 -1

 حتصيلياختبار 
 املهارات املعرفية 2

 احملاضرات بني أنواع أدوات مجع املعلوماتيقارن   1 -2
 النشط التعلم

 

 تكليف فردي
 حتصيلياختبار 

 مجاعيتكليف  من صدق وثبات لألنواع املختلفة ألدوات البحث العلمي.مييز بني إجراءات التحقق   2 -2
 حتصيلياختبار 
 علميتقرير 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 تكليف فردي يقارن بني أنواع موازين االستةابة يف االستبانة.  3 -2

 حتصيلياختبار 
 علميتقرير 

 التعلم النشط حيسب أنواع متعددة من الدرجات احملولة.  4 -2
 احملاضرات

 اختبار حتصيلي
 حيسب معامالت حتليل البند االختباري التحصيلي.  5 -2 تقرير علمي

 التعلم النشط  يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف حساب ثبات مقياس نفسي، ويف التحقق من صدقه.  6 -2
 الذايتالتعلم 

 تقرير علمي

 علميتقرير  التعلم النشط خصائصها السيكومتية لالستباانت. حيسبو  يبين استبانة ويطبقها  7 -2
 خصائصه السيكومتية. حيسبيطبق اختبار و   8 -2
 يستخدم استمارة مالحظة .مع بياانت حبثية ويتحقق من خصائصها السيكومتية.  9 -2

 
 التعلم التعاول
 التعلم النشط

 

 مجاعية اتتكليف
 علميتقرير 

 جيري مقابلة .مع بياانت حبثية ويتحقق من خصائصها السيكومتية.  10 -2
 احملاضرات ألدوات البحث الشائعة.يقدم تقييما   11 -2

 التعلم النشط
 تكليف فردي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التعلم النشط .يسهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه، وميارس دور القيادة املؤثر إذا أسندت إليه  1 -3

 التعلم التعاول
 تكليفات فردية
 أقرانه.يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل   2 -3 تكليف مجاعي

 يشارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشطة زمالئه.  3 -3
 يتفاعل مع أقرانه، ويقتح آراء هادفة أبسلوب مناسب.  4 -3
 تكليفات فردية التعلم النشط ينةز العمل املكلف به ويسلمه يف وقته احملدد.  5 -3

 مجاعيتكليف 
 تقدمي تقرير علمي

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تكليفات فردية التعلم النشط يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكتونية يف البحث العلمي.  1 -4
 تكليفات مجاعية التعلم التعاول يستخدم التقنية يف التواصل مع اآلخرين.  2 -4
 التعلم النشط عرض تكليفاته.يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف   3 -4

 الذايتالتعلم 
 تكليفات فردية

 تكليفات مجاعية
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5- 1  - - - 
 

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

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

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

 التقييم النهائي
 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات فردية متكررة. 1
 %15 األسبوع اخلامس تقرير علمي فردي لتطبيق اختبار نفسي وحساب خصائصه السيكومتية. 2
 %25 األسبوع العاشر تقرير علمي فردي لبناء وتطبيق استبانة وحساب خصائصها السيكومتية. 3
 %10 األسبوع الثال عشر املالحظة والتحقق من صدقها وثباهتا.تقرير علمي مجاعي لتطبيق أداة  4
 %10 األسبوع الرابع عشر تقرير علمي مجاعي لتطبيق أداة املقابلة والتحقق من صدقها وثباهتا. 5
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40
 شفهي، خطابة، تقدمي مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، م

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

 التقييم النهائي
 %30 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 6

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

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 مصادر التعّلم .سس

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 ( 2011أبوعالم، رجاء .)القاهرة: دار النشر للةامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والتبوية . 
 ،العبيكان مكتبة: الراض. السلوكية العلوم يف البحث إىل املدخل(. هال1409) محد صاحل العساف. 
 ( 2009عسكر، علي، وآخرون .)الكويت: مكتبة الفالح.. مقدمة يف البحث العلمي التبوي والنفسي واالجتماعي 
 ( 2006عالم، صالح الدين .)القاهرة: دار الفكر العريب.القياس والتقومي التبوي والنفسي . 

 Fowler, F. J., & Mangione, T. W. (1998). Standardized survey interviewing: Minimizing 
interviewer-related error. Newbury Park, CA: Sage. 

 Hobart, C., & Frankel, J. (2014). A practical guide to child observation and assessment. Oxford: 
Oxford University Press. 

 Gillham, B. (2015). Developing a questionnaire. London: Bloomsbury Academic. 
 والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية 2 

  Journal of Mixed Methods Research 
 . املواد اإللكتونية ومواقع اإلنتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/indexti-eng.htm 
 

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

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 املرافق املطلوبة .شش

بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حةم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  .24
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 مقعد، جهاز كمبيوتر لكل طالب. 20
 واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املبال )قاعات احملاضرات،  .25

 قاعة دراسية، معمل حاسب آيل.
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .26

 SPSSجهاز عرض، سبورة ذكية، برجمية لتحليل البياانت مثل: 

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/indexti-eng.htm
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 و أرفق قائمة هبا(:أخمربية خاصة، فاذكرها،  مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات .27
 .اختبار مينسوات متعدد األوجه، اختبار املصفوفات املتتابعة لريفن

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

 .استمارة تقومي املقرر
 لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استاتيةيات أخرى  (2

 العضاء هيئة التدريس حلضور عروض الواجبات الفردية ا.ماعية . مسنارات مفتوحة
 إجراءات تطوير التدريس: (3
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  (4

والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة مستقلني، 
  أخرى(:

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

 تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.مراجعة 
 

 ................................................................................................ اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى :التعليمية املؤسسة اسم ه 1440 / 2 / 30 التوصيف: اتريخ

 علم النفس /    التبية القسم: /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف -أ           .ظ
 0206631-2 مهين     وسائل االرشاد التبوي واملهين: ورمز  الدراسي املقرر اسم . 1

 2: املعتمدة الساعات عدد. 2 .48
 وجود حال يف) واملهينحتديث برانمج ماجستري االرشاد التبوي : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .49

  (الربامج هذ  بكل قائمة إعداد من بدال   هذا بنين  برامج، عدة يف عام مقرر
 الثال او الثالث  :الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .50
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .51
 يوجد وجدت(: ال إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .52
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .53

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

 % 100 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .مم
 

   

  :النسبة  اإللكتول التعليم .نن
    

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

  :النسبة  ابملراسلة .عع
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  :النسبة  أخرى .فف
 

 :تعليقات

 

 األهداف .ع
 الرئيس؟ املقرر هدف ما-1

مساعدة الطالب يف مسايرة التقدم احلادث يف جمال علم االرشاد التبوي واملهين اليت يقوم بدراستها، وزادة 
وعي الطالب بدور وسائل االرشاد ومقدرهتا على وضع الشخص املناسب يف املهنة املناسبة لقدراته وإمكاانته 

 يف ظل التغريات اجملتمعية املتالحقة. 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع  الدراسي. املقرروحتسني  لتطوير-تنفيذها  يتم-ط إبجياز أي خط اذكر-2
  كنتيةة لألحباث ا.ديدة يف جمال الدراسة(.    يف احملتوىاإلنتنت، والتغيريات 

ا.ديدة اليت يتم االستعانة ابملواقع اإللكتونية للمةالت العلمية يف التخصص للتعرف على املوضوعات 
 دراستها أوال أبول.

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .د
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 :للمقرر عام وصف
واملهين بشكل يعد هذا املقرر من املقررات املهمة للباحثني يف جمال علم النفس بشكل عام واإلرشاد التبوي 

اهلائل يف جمال  قخاص ملا يتضمنه من وسائل هامه يتناوهلا ابلدراسة، وكذلك نظر ا للتقدم املستمر والتدف
املعرفة يف التخصص  فإن مثة ضرورة لرفع وعي طالب علم النفس بكل ما هو جديد. كما يسعى هذا املقرر 

 ان تعزز املوضوعيه واملهنية يف عملية االرشاد  إىل تشةيع املرشد النفسي على تنمية املهارات اليت ميكن

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .41

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

 االرشاد التبوي واملهين 

نشأت االرشاد التبوي واملهين واالسس النظرية القائم عليها، العوامل اليت أسهمت يف 
 تطور علم النفس املهين 

1 2 

 2 1 األسس واالجتاهات احلديثة يف علم النفس املهين 

 4 2  وسائل االرشاد التبوي واملهين 

 2 2 التوجيه املهين وأبعاد  وأساليبه وحاجة الفرد واجملتمع للتوجيه التبوي واملهين 

 2 1 اختبار نصفي

 االختيار املهين 

االختيار املهين )نظرية الشخصية، مفهومه، املعلومات الالزمة لالختيار للمهنة، نظرات 
 السمات، مفهوم الذات(

1 2 
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 تاالختبارات النفسية يف اإلرشاد التبوي واملهين وامهها اختبارات القدرات واالستعدادا
 بواسطة التعلم والتدريب، مناذج لالختبارات النفسية وكيف تصنف 

 واكتشاف سوء التوافق املهين  الصفحة النفسية واملؤامة بني الفرد والعمل، حتليل الفرد

1 4 

 حتليل العمل وخطواته 

املقصود بتحليل العمل، مصادر مجع البياانت، استمارة حتليل العمل، دليل ملء استمارة 
 حتليل العمل.

2 2 

 حتليل الفرد ووسائله 

 ممارسة العمل حتت االختبار، بياانت طلب االلتحاق 

 املقابلة الشخصية، 

2 4 

 2 1 هنائياختبار 

 

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .42
 إضافية دروس حماضرات 

 أو معامل
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 26 - - - - 28 الفعلية التدريس ساعات
 2 - - - - 2 املعتمدة الساعات
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 :وعيا  أسب خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .43
 

 

 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات .44
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول ادد

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 اسرتاتيجيات للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات

 للمقرر التدريس
 التقومي طرق

 املعرفة 1
حيدد أمهية علم النفس يف ظل التغريات املستمرة يف العصر احلديث  1-1

 وأيضا أمهية االرشاد التبوي واملهين
 كتابة مقال احلوار واملناقشة

 كتابة مقال احلوار واملناقشة يوضح أسس التوجيه التبوي واملهين ومدى حاجة افراد اجملتمع لذلك . 1-2

بني الفرد والعمل، واكتشاف العوامل اليت حيدد التأثريات النفسية  1-3
 تودي ايل سوء التوافق املهين

 تكليف منزيل العرض الفعال

    

يذكر اآلاثر النفسية االجيابية لوسائل االرشاد التبوي واملهين ودورها يف  1-4
 وضع الشخص املناسب يف املهنة املناسبة 

 كتابة مقال الفعالالعرض 

 املعرفية املهارات 2
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يقتح املهارات اليت جيب إكساهبا لكل فرد عند التقدم للمهن املناسبة  2-1
 مع قدراته وامكاانته 

 نشاط عملي التعلم التعاول

يتعامل بشكل اجيايب مع مجيع احمليطني به داخل العمل ملن اجل حتقيق  2-2
 التوافق املهين 

 نشاط عملي التعاولالتعلم 

يستخدم التكنولوجيا احلديثة يف القياس النفسي وكيفية استخدام  2-3
 تاختبارات القدرات واالستعدادا

 تكليف منزيل التعلم النشط

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 تطبيقات عملية واملناقشةاحلوار  يبدي احلساسية للثغرات واملشكالت العلمية يف البحث العلمي 3-1

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة حيدد مسؤولياته جتا  أفراد اجملتمع يف ظل التغريات املتالحقة 3-2

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

 احلديثةوالتقنية 
 تطبيقات عملية تطبيقات عملية

يستخدم التقنية احلديثة يف الكشف عن االضطراابت النفسية يف ظل  4-2
 التغريات املتالحقة

 تطبيقات عملية تطبيقات عملية

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
5-1    

5-2    

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .45

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %15 9،  4،  3 تكليفات منزلية  1
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 %30 8 اختبار نصفي  2
 % 15 10 عرض عملي 3
 %40 15 اختبار هنائي 4
5    
6    

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ط

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

 تدريس.توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة  -
 واإللكتول. االجتماعيتكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل  -
يعمل القسم على إنشاء وحدة خاصة ابإلرشاد النفسي لتقدمي اإلرشادات والتوجيهات واالستشارات  -

  النفسية للطالب
 الطالب األكادميية يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات -
 
 التعّلم مصادر .ضض

 :املطلوبة املقررة الكتب- قائمة يف – أدرج. 1
(. املدخل اىل االرشاد النفسي من منظور فين وعلمي. عمان: دار 2015) سعد، مراد على والشريفني، امحد عبد هللا

 الفكر.
 (. علم النفس الصناعي والتنظيمي. دار قباء للطباعة والنشر: القاهرة 2001) رطة، فرج عبد القاد

 ( ا.يزة: مكتبة أوالد الشيخ للتاث.1(. موسوعة االختبارات واملقاييس النفسية. ط)2012) ، محدى عبد هللامعبد العظي
 

 بريوت  )بدون(. سيكولوجية العمل والعمال. دار الراتب ا.امعية: نالعيسوي، عبد الرمح
 

 

 (:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد- قائمة يف – أدرج. 2 
 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنتنت ومواقع اإللكتونية املواد أدرج. 3

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

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

 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املبال .28
 طالبا   15وجهاز حاسب آيل مبا يسع عدد  Data Showقاعة حماضرات جمهزة جبهاز العرض 

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .29
 وجهاز حاسب آيل Data Showجهاز العرض 

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .30
 املكتبة املركزية اب.امعة

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .وو

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول استاتيةيات .16
 تقييم طرق التدريس املتبعة* تقدمي استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بينها 

 * مطالبة الطالب بكتابة تقرير يتضمن مجيع جوانب القوة والضعف يف طرق التدريس املتبعة.
 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى استاتيةيات .17

 لنهائي.* املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر واالختبار ا
* حتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية حتليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر استاتيةيات التدريس 

 املتبعة يف تدريس موضوعات املقرر وترتيبها حسب فعاليتها.
* احلوار والنقاش بني أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم املقرر حول أفضل استاتيةيات 

 التدريس.
 :التدريس تطوير إجراءات .18

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

 هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .19
 مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني، تدريس
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يتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني التقييم الذايت وتقييم زمالئه  (:أخرى
 وعضو هيئة التدريس له

 :لتطوير  والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .20
 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطوير  -
 متابعة البحوث والكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر. -
 متابعة أعداد البحوث يستخدم فيها الطالب املعلومات الواردة يف املقرر. -

 

 د. عبدهللا أمحد العطاس  :الربانمج منسق اسم

 1440.../...2../...26.. التاريخ ................................................................ :التوقيع

 إعداد: د. سوزان صدقة بسيوين
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 مقرر دراسيمنوذج توصيف 

 ...............جامعة ام القرى....... املؤسسة التعليمية: اسم 1440-..02.-.28..  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -............................................ القسم: -لكليةا

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .غ
 0206632-2مهين الصحة النفسية يف العمل   . اسم املقرر الدراسي ورمز : 1 .54
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .55
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .56

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذ  الربامج(

 الفصل الدراسي الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .57
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .58
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .59
 جامعة ام القرى ابلعابدية و العزيزيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .60

 . منط الدراسة املتبع )اخت كل ما ينطبق(:8
 %80 النسبة: ✓ قاعات احملاضرات التقليدية .صص

 

   

 %20 النسبة: ✓ التعليم اإللكتول .قق
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .شش
    

   النسبة:  تذكر أخرى .تت

 تعليقات:
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 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

العمل، ومظاهرها، وامهيتها ومناهةها ومعايريها ، بيئة مساعدة الطالب علي التعرف علي مفهوم الصحة النفسية يف 
والضغوط النفسية يف العمل و احلياة، وضغوط العمل و ااثراها، وضغوط وعالمات الصحة النفسية السوية وجودة احلياة، 

 العمل واثر  على األداء الوظيفي، وسيكولوجية االتصال، و املخاوف الوظيفية األخرى.
جع اإلنتنت، )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مرااملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيةة لألحباث ا.ديدة يف جمال الدراسة(.  
 

ئج البحوث العلمية االستخدام املتزايد للمواد واملراجع اليت تعتمد علي تكنولوجيا املعلومات أو شبكة االنتنت والتغريات يف حمتوي املقرر بناء علي نتا-
 ا.ديدة يف جمال الصحة النفسية.

 حتديث املصادر والكتب واملراجع املستخدمة يف تدريس املقرر.-  

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

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

 وصف عام للمقرر:  
النفسية مفهوم الصحة  هذا املقرر مهم للباحثني يف جمال علم النفس بشكل عام وأيضا لالرشاد املهين بشكل خاص حيث يتناول

النفسية يف العمل، ومظاهرها، وامهيتها ومناهةها ومعايريها ، وعالمات الصحة النفسية السوية وجودة احلياة،  بشكل عام والصحة
والضغوط النفسية يف العمل و احلياة، وضغوط العمل و ااثراها، وضغوط العمل واثر  على األداء الوظيفي، وسيكولوجية االتصال، و 

 املخاوف الوظيفية األخرى.
 

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

 2 1 الصحة النفسية، أحوال الصحة النفسية مفهوم الصحة النفسية:
 2 1 أمهية الصحة النفسية: امهية الصحة النفسية للفرد، أمهية الصحة النفسية للمةتمع

 اإلمنائي، املنهج العالجيمناهج الصحة النفسية: املنهج الوقائي، املنهج 
 معايري الصحة النفسية: املعيار املثايل، املعيار االحصائي، املعيار الذايت، املعيار االجتماعي، املعيار التفاعلي

2 4 

عالمات ومؤشرات الصحة النفسي: امتالك عادات العقل، الكفاءة االجتماعية، الكفاءة الذاتية، تقدير الذات، 
 النضج االنفعايل، الصالبة النفسية.امتالك القيم، 

2 4 

 2 1 الصحة النفسية وجودة احلياة: اهلناء الشخصي، السعادة، التفاؤل، الرضا احليايت، االمل
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 4 2 العدوان األسس الدينامية الختالل الصحة النفسية: الضغط النفسي، القلق، الصراع، اإلحباط،
 2 1 الضغوط النفسية يف جمال العمل و احلياة

 2 1 ضغوط العمل و األداء الوظيفي
 2 1 سيكولوجية االتصال و ضغوط العمل

 2 1 االحتاق الوظيفي و الرضا الوظيفي
 2 1 1الصحة النفسية و املخاوف الوظيفية االخرى

 4 2 التقومي النصفي والنهائي 
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .47
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     2 ساعات التدريس الفعلية
 28     2 الساعات املعتمدة

 

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

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .48
 

 

 التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات  .49
 ادد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
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 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  التخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 واجب فردي التعلم الذايت و مظاهرها و مؤشراهتا يتعرف علي مفهوم الصحة النفسية 1-1
 املشاركة يف احملاضرات املناقشة و احلوار يتعرف علي الضغوط النفسية واتثريها يف جمال احلياة والعمل. 1-2
 كتابة تقرير التعلم التعاول و املخاوف الوظيفية االخرى االتصاليتعرف علي ضغوط العمل و سيكولوجية  1-3

 املهارات املعرفية 2
 املشاركة يف احملاضرة احملاضرة يدرك أمهية الصحة النفسية يف حياة الفرد و اجملتمع 2-1
 تكوين جمموعات عمل املناقشة و احلوار يدرك الفروق بني السواء و عدم السواء . 2-2
 عمل عرض بوربوينت العصف الذهين ضغوطات العمل و كيفية التعامل معهايدرك  2-3

 كتابة تقرير التعلم الذايت يدرك دور الصحة النفسية يف جمال العمل 
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يتعلم حتمل املسئولية مع زمالئه يف نفس التخصص للوصول إيل مستوي من  3-1

 ئةالتعلم مع بقية زمالاإلتقان يف 
 تقييم فردي تكوين جمموعات

 تقييم مجاعي املناقشة و احلوار تقدير واحرتام آراء اآلخرين واالستفادة منها . 3-2
تكوين عالقة مهنية واجتماعية بني األستاذ والطالب ال خترج عن إطار العمل  

 األكادميي
 عمل حبث مشتك االتعلم التعاول

    
 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4
   ال يوجد 4-1
   ال يوجد 4-2

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

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %5 الرابع  فرديةأنشطة  1
 %5 الثامن أنشطة فردية 2
 %20 التاسع االختبار النصفي 3
 %10 الثالث عشر ورشة عمل 4
 %60 حسب تقومي ا.امعة االختبار النهائي 5

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

ايومي( ساعات أسبوعيا بواقع ساعتني 6الساعات املكتبية ) . 
 قسم لتقدمي اإلرشاد األكادميي والنفسي للطالب واالستشارات العلمية واألكادميية والشخصيةالتواجد ابل-

 مصادر التعّلم .ظظ
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .1
 اكتوبر 7(. الضغوط املهنية وعالقتها ابلصحة النفسية، القاهرة: جامعة 2008النعاس، عمر مصطفى حممد)-

 (. الصحة النفسية وعلم النفس الصناعي، الكويت: دار الكتاب احلديث2012محدي، على)-    

 منظور جديد، عمان: دار املسرية للنشر -( الصحة النفسية2015أبو اسعد، امحد عبداللطيف) -

Jay C. & Michel Hersen. Handbook of mental health in workplace.1st edition, 
Sage publications,Inc(2002) 

Zunker. Vernon C. Career, work, and mental health: integrating career and 
personal counseling. 1st edition, Sage publications, Inc(2008) 

 أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: .2
 و الرضا الوظيفي، عمان: دار أسامة للنشر و التوزيع(. االحتاق النفسي 2018بوفرة، خمتار) -

 ( سيكولوجية االتصال و ضغوط العمل(، الكويت: دار الكتاب احلديث2012محدي، علي)-  

 ( : يف الصحة النفسية . القاهرة :دار الفكر العريب.2005القريطى، عبد املطلب أمني )-   

 داء، عمان : دار اخلليج للنشر و التوزيع.( ضغوط العمل و اثرها على األ2015عليمات، خالد)-

Henry G. Harder, Shannon. Wagner, & Josh. Rash. Mental illness in the 
workplace. 1st edition, Routledge publications,USA(2016.) 

Kahn. Jeffrey. Mental health in the workplace a practice.Van Nostrand reinhold/ 
co wiley,USA(1992) 
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 املواد اإللكتونية ومواقع اإلنتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .3
 /http://ncmh.org.saاللةنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية     

https://www.mentalhealth.org.uk/ 

http://www.mentalhealthamerica.net/ 

https://www.sehatok.com/psychology 

https://www.mentalhelp.net/ 

 ة أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمي .4
 احلاسب االيل الشخصي

 مكتبة ا.امعة

 

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

 
 املرافق املطلوبة .عع

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

 

 وغريها(:املبال )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل،  .31
 معمل علم النفس ابلكلية .–غرفة اإلرشاد النفسي  -حةرات احملاضرات

 ( طالب .15جمهزة يف حدود )

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .32
 أجهزة كمبيوتر متصلة ابلسبورة الذكية واالنتنت.

 حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك .33
 بروجكت

https://www.mentalhealth.org.uk/
http://www.mentalhealthamerica.net/
https://www.sehatok.com/psychology
https://www.mentalhelp.net/
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .يي
 استاتيةيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .أأأ

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

 أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استاتيةيات  .ببب
 يتيح أستاذ املقرر للطالب مراجعة أداؤ  إذا كان غري مقتنعا ابلدرجة اليت حصل عليها يف املقرر ووقوفه علي جوانب القوة والضعف.

 إجراءات تطوير التدريس: .تتت
  .وضع خطة تفصيلية للمقرر وعرضها علي الطالب منذ احملاضرة األويل-
 يستوعب الطالب أسلوب التعلم املطلوب تطبيقه يف املقرر الدراسي.-
 وجود أساليب حديثة وجديدة وجذابة مثل السيكودراما ولعب الدور والعصف الذهين-

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

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

 والتخطيط لتطوير : ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي .س
احلصول علي املعلومات احلديثة للمقرر من املصادر األساسية يف علم النفس من خالل الروابط املباشرة -

 للمواقع.
 تبادل اخلربات مع أساتذة زائرين متخصصني يف نفس اجملال.- 
 التشاور مع زمالء التخصص فيما يستةد من تطوير وحتسني للمقرر كل عام .- 
 ق علي األنشطة وا.وانب التطبيقية للمقرر مع زمالء التخصص.االتفا -

 

 د. عبدهللا بن أمحد العطاس  اسم منسق الربانمج:

 14 40-3-11 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 
 

 إعداد 
 أ. مسري بن سامل ا.هين                                       د. عبدهللا بن أمحد العطاس  

 
 



 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 

 

235 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية:  اسم 1440-2-27 اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي .ف
 0206633-2 مهين       اختبار القدرة العقليةاملقرر الدراسي ورمز :  اسم. 1

 ناساعت. عدد الساعات املعتمدة: 2 .61
 االرشاد الرتبوي واملهين ماجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .62

 بدال  من إعداد قائمة بكل هذ  الربامج( )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا

 املستوى الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .63
 ال يوجد (1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .64
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .65
الطالب يف مقر اجلامعة يف العابدية، والطالبات إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرر، فرع أو فروع تقدمي . 7 .66

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

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ثث

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكتول .خخ

  النسبة:  طريق اإلنتنت( تعليم مدمج )تقليدي وعن .ذذ

  النسبة:  ابملراسلة .ضض

  النسبة:  تذكر أخرى .ظظ
 

 ال يوجد  تعليقات:
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 األهداف .ق
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1 -

تعريف الطالب مبفهوم الفروق الفردية ونشأة القياس العقلي وتطوره وأمهيته ومفهوم القدرات العقلية وأنواعها 
 نظرايت، و لقدرة العقلية،  ومفهوم الذكاء والعوامل املؤثرة فيه، وعالقته ابالعقلية اختبارات القدرةمراحل تطور وجماالهتا، و 

 . الذكاء

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

  ملواكبة  املقررمتابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف موضوعات
 التطور احلاصل يف هذا اجملال.

  املعنيني بني أعضاء هيئة التدريس معمقة مناقشات استخدام أسلوب جمموعات الرتكيز هناية كل فصل دراسي إلجراء
 .إلجراء التعديالت املناسبة واحلصول على تغذية راجعة منهم حول املقررابملقرر 

 .إدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتوين للجامعة وإاتحة الفرصة للطالب للتعلم الذايت 
  رات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس وتعديلها يف ضوء التطو  الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة

 .والطالب
  تشجيع أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي، وطالب مرحلة املاجستري يف

عارف االرشاد الرتبوي واملهين إلجراء دراسات تقوميية  ريبية ملعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثره يف تطوير م
 ومهارات طالب الدراسات العليا واقرتاح إجراءات للتطوير.

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

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

 وصف عام للمقرر:

يتناول هذا املقرر مراحل تطور املقاييس العقلية، وحتديد مفهوم الفروق الفردية وأنواعها وخصائصها، ومفهوم القدرات العلية 
 ومفهوم الذكاء والعوامل املؤثرة فيه والنظرايت املفسرة له. اابلذكاء واختباراهتوأنواعها وجماالهتا وعالقتها 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .51
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 مفهوم الفروق الفردية ومجاالتها وأنواعها وخصائصها

 2 1 نشأة القياس العقلي وتطوره وأهميته 
 4 2 القدرات العقلية ونشأتها وأهميتها وأنواعها ومجاالتها،مفهوم 

 2 1 مفهوم الذكاء وأنواعه والعوامل المؤثرة فيه

اختبارات مراحل تطور القدرات العقلية وعالقتها بالذكاء وطرق قياسها و 
 .العقلية القدرة

2 4 

العاملية النظريات الكالسيكية  –نظريات الذكاء:نظرية الملكات العقلية
بيرت  –النظريات الكالسيكية العاملية )ثرستون ، ثوندايك ( -)سبيرمان 
نظرية  (، بياجيه)النظريات الوصيفية الكيفيه (، جيلفورد–و فيرنون 

 ج(تجهيز المعلومات ستيرنبر  ةنظريالعوامل المتعددة، )

2 4 

نظرية الذكاء  –النظريات الحديثة في الذكاء: )الذكاءات المتعددة 
 الوجداني(

2 4 

 نماذج من اختبارات الذكاء والقدرات العقلية
 االختبارات الجماعية -االختبارات الفردية 

2 4 

استخدام اختبارات القدرة العقلية في مجال االرشاد التربوي والمهني 
 وتطبيقاتها

2 4 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .52
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30  4   26 ساعات التدريس الفعلية
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 2  2   2 الساعات املعتمدة
 

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

 هبا الطالب خالل أسبوعيا :( اليت يقوم الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .53
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .54
 ادد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 م
اسرتاتيجيات التدريس  وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن:   

احملـــــاضـــــــــــــــرة واإللـــــقـــــاء  -
ابســـــــتخدام جهاز عارض 

 البياانت
احلوار واملناقشـــــة املوجهة  -

اهلـــــادف، واألنشـــــــــــــطـــــة 
 التطبيقية.

 العصف الذهين. -
التعليم استخدام أسلوب  -

 .اجلماعي والتعاوين

االختبـــــارات القصـــــــــــرية 
 والنصفية واخلتامية.

 املنزلية.الواجبات 
 

ـــــة وجمـــــاالهتـــــا وأنواعهـــــا  يتعرف على 1-1 مفهوم الفروق الفردي
 وخصائصها

 يتعرف على نشأة القياس العقلي وتطوره وأمهيته  1-2
وأمهيتها وأنواعها يتعرف على مفهوم القدرات العقلية ونشــــــــأهتا  1-3

 وجماالهتا،
 يتعرف على مفهوم الذكاء وأنواعه والعوامل املؤثرة فيه 1-4
يتعرف على عالقــة القــدرات العقليــة ابلــذكــاء وطرق قيــاســــــــــهــا  1-5

 .العقلية اختبارات القدرةمراحل تطور و 
النظرايت  –يتعرف على نظرايت الذكاء: نظرية امللكات العقلية 1-6

النظرايت ، ثونـدايـك ( -الكالســــــــــيكيــة العــامليــة )ســــــــــبريمـان 
(، جيلفورد–بريت و فرينون  –الكالســـــيكية العاملية )ثرســـــتون 
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 للمقرر
 طرق التقومي

نظرية العوامل املتعددة،  (، بياجيه)النظرايت الوصـــيفية الكيفيه 
 ج( هيز املعلومات سترينرب  ةنظري)

يتعرف على النظرايت احلديثة يف الذكاء: )الذكاءات املتعددة  1-7
 نظرية الذكاء الوجداين( –

 يتعرف على مناذج من اختبارات الذكاء والقدرات العقلية 1-8
يتعرف على اســــــــــتخـدامـات اختبـارات القـدرة العقليـة يف جمـال  

 االرشاد الرتبوي واملهين 
  
 املهارات املعرفية 2

   :القدرة على أن بنهاية املقرر يتوقع من الطالب  
   يوضح املقصود ابلفروق الفردية وانواعها 2-1
ــة واال ــاهــات  الــبالطــ يشــــــــــرح 2-2 مراحــل تطور املقــاييس العقلي

 املختلفة لتحديد مفهوم الذكاء
إحـــــدى طــرائــق الــتــعــلــم  -

القـــــائمـــــة على مركزيـــــة 
املــتـــعـــلـــم مــثـــــل الــتـــعـــلـــم 
ـــم  ـــل ـــع ـــت ـــعـــــاوين، أو ال ـــت ال

 النشط.
 .البحث واالستنتاج -
 احلوار واملناقشة. -

 

تقومي األنشــطة واملهام  -
 والتكليفات.

 املالحظة .  -
 .األحباث واألعمال -
 .االختبارات -

 يُعرف مفهوم القدرة العقلية  2-3
 يبني أمهية القدرات العقلية  2-4
 .بني أنواع القدرات العقلية مييز 2-5
 يف الذكاء ويتتبع تطور نظرايت الذكاء العوامل املؤثرةج يستنت 2-6
 يشرح مفهوم القدرة العقلية ويوضح عالقتها ابلذكاء 2-7
 فسر نتائجها.بعض االختبارات اجلماعية وييطبق  2-8

    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يتعامل بثبات وحســاســية مع القضــااي األخالقية املعقدة ويصــدر  3-1

إحدى طرائق التعلم القائمة  أحكاما عادلة وصحيحة.
على مركزيـــــة املتعلم مثـــــل 
التعلم التعـــــاوين، أو التعلم 
النشـــــــــــط، املعتمـــــدة على 
تصــــــــــميم مهــام األداء وفقــا 

 لسياق احلياة.

الــتــقــومي الـــــذايت، وتــقــومي 
األقران وتقوم األســــــــــتــاذ 
لألنشــــــــطة ومهام األداء، 

مــهـــــارات الــعــالقـــــات  و
مهارات  ، والشــــــخصــــــية

، والعمل حتمل املســــؤولية
 ضمن فريق. 

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

 أقرانه يف جمموعة العمليوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل  3-3
ابلتعلم املعايري احلالية اخلاصـــــــــــة  تعديل خذ زمام املبادرة يف  3-4

 .والتقومي إذا احتيج لذلك
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 للمقرر
 طرق التقومي

يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضــــــــــوء قاعدة  3-5
 أداء وصفية يتم تصميمها لتقومي مهمة األداء.

يشــارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشــطة ومشــاريع  3-6
 اجملموعات األخرى.

يف أداء العمل املكلف به ضــمن الفريق الذي  املســؤوليةيتحمل  3-7
 يعمل معه، وينجزه يف وقته احملدد.

 
يتفــاعــل مع أقرانــه يف اجملموعــة، ويقرتح آراء هــادفــة أبســــــــــلوب  3-8

 مناسب.
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 0املعلوماتأوعية مهارات البحث يف  أن يتقن الطالب 4-1

إحـــــدى طــرائــق الــتــعــلــم  -
القـــــائمـــــة على مركزيـــــة 
املــتـــعـــلـــم مــثـــــل الــتـــعـــلـــم 
ـــم  ـــل ـــع ـــت ـــعـــــاوين، أو ال ـــت ال
النشــــــــــط، املعتمــدة على 
تصــــميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.
اســتخدام احلاســب اآليل و  -

 لذلكيف الربامج املعدة 

مــواقــف تـــــدريــبــيـــــة  -
يطلب من الطالب 
إعدادها وعرضــــها، 
عــــن طــــريــــق مجــــع 
املـــــــــعـــــــــلـــــــــومـــــــــات 
ابســـــــــتخدام التقنية 

املتوفرة  واالتصـــــــال
 .ابجلامعة

الــــتــــقــــومي الـــــذايت،  -
ــــــقــــــومي األقــــــران  وت

 وتقوم األستاذ 
حقيبة إجناز  مع  -

 مجيع األنشطة
-  

 مهارات التعامل مع التقنية املعلوماتية أن يتقن الطالب 4-2
أســـــاليب االتصـــــال مبراكز البحث واملســـــئولني  أن يتقن الطالب 4-3

 0للحصول على املعلومات
أن يســــــــتخدم الطالب احلاســــــــب اآليل يف تطبيق الطرق احلديثة  4-4

لقياس القدرات العقلية لدى األفراد وحتديد الطرق االرشــــــــادية 
 الرتبوية واملهنية املناسبة هلم

اختبــارات القــدرات الطــالــب مشــــــــــروعــا حبثيــا لتطبيق ينجز أن  4-5
العقلية يف جمال االرشـــــــــــاد املهين والرتبوي، ويكتب تقريرا وافيا 
عن املشــــــــروع، ويعرضــــــــه يف القاعة الدراســــــــية، ويتلقى التغذية 
الراجعــة من اســــــــــتــاذه وأقرانــه، ويــدافع عن وجهــة نظره حبجج 

 منطقية مقبولة.
أفكاره بطريقة تزيد من فعالية الرســـــــــــالة اليت  الطالب ينظمأن 4-6

 .توصيلهايريد 
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

   ال يوجد 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .55

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 12و  3 اختبارات قصرية  1
 %15 8 اختبار نصفي  2
 %25 16 اختبار هنائي 3

4 

املســـــــتخدمة لتقومي وأدوات التقومي واملشـــــــاريع ميع األنشـــــــطة والنتاجات حقيبة االجناز جل
مهارات االتصــــال ومهارات و  مهارات العالقات الشــــخصــــية وحتمل املســــؤوليةاألنشــــطة و 

قواعد األداء املستخدمة لتقوميها من قبل الذات واألقران )متوسط تقدير تقنية املعلومات 
 واألستاذ(.

 %50 مجيع األسابيع

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

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
مع طلباهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد  وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل -

 األكادميي هلم.
تكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطالب يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات وتقدمي اإلرشاد  -

 األكادميي للطالب يف أي وقت اتاجونه.
 التدريس للتواصل وتقدمي االرشاد األكادميي.تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة  -

 مصادر التعّلم .غغ
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .مكتبة األجنلو املصرية :القاهرة .القدرات العقلية (.1996) فؤاد ،أبو حطب -
 .: دار وائلعمان( 2(. سيكولوجية الفروق الفردية .)ط2008اخلالدي، أديب .) -
 : دار املسرية عمان(. سيكولوجية الفروق الفردية يف الذكاء . 2007سليمان.) ،اخلضري -
 . لبنان: كتابنا للنشر الذكاء: أنواعه واختباراته (.2007) أنس ، شكشك -
 دار الكتاب اجلامعي: العني. اختبار القدرات العقلية(. 1999)عبد الرمحن  ، الطريري -
 مركز اإلسكندرية للكتاب :اإلسكندرية .اختبارات الذكاء والشخصية (.2004) اعيل عبد الفتاحامس ،عبد الكايف -
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مكتبة  :الرايض .عقليةمقاييس الذكاء والقدرات ال(. 2013)اعيل حسن امس، الوليلي؛ و صالح شريف ،عبد الوهاب -
 .الرشد

 ةالقدرات العقلية يف علم النفس. بريوت: دار الكتب العلمي (.1996)كامل حممد ،  عويضة -
 . بريوت: دار الكتب العلمية.املتعددة الذكاءاتالذكاء (. 2018) وليد ،العيد -
-  
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

اجملالت والدورايت العلمية املتخصص يف علم النفس املرتبطة ابختبارات القدرات العقلية والذكاء وقياسه واستخدام   -
 .اختبارات القدرات العقلية يف جمال االرشاد املهين

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
WWW.apa.org 

www.socialpsychology.com 

www.socialpsychology.org 

www.family.com 

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

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

 املرافق املطلوبة .فف
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حةم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .34

 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .35
 Data Showجهاز عارض البياانت  .36
 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر. .37

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .38

http://www.apa.org/
http://www.socialpsychology.com/
http://www.socialpsychology.org/
http://www.family.com/
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 ال يوجد
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ثثث

 استخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس واملتمثلة يف:
 ورقة الدقيقة الواحدة. -
 بريد الكرتوين أو رسالة واتساب. -
 النقطة األكثر غموضا. -
 موجز يف مجلة واحدة. -
 الراجعة والسريعة اب اهني.التغذية  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ججج
  .تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس -
 .النظراء يف التدريس لمن قباالستشارة يف التدريس  -

 إجراءات تطوير التدريس: .ححح
تبادل الزايرات واخلربات بني وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف  تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -

 واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها. االستشارة يف التدريس، و النظراء )األقران( يف التدريس
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  .خخخ

 سة أخرى(:والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤس
، وكذلك مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني -

 يف القسم. جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريسالتقدير الوصفية ضمن برانمج 
 والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي 

وهو برانمج يهتم بتكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر  تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -
من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء 

 ري الرمسية.األحباث والدراسات الرمسية وغ
 

  د. عبدهللا أمحد العطاس       منسق الربانمج: اسم

 27/2/1440 التاريخ  التوقيع:

 هال سعيد حسنأعداد  د. 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 ..................................جامعة ام القرى.... إسم املؤسسة التعليمية: 1440-2-28  اتريخ التوصيف:

 .................................................. -.........................................علم النفس  –كلية التبية ... القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ك
 0206634-2 مهينعلم النفس املهين              اسم املقرر الدراسي ورمز : . 1

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .67
 ماجستري -املهين التبوي و برانمج االرشاد . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .68

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذ  الربامج(

 الثال. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .69
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .70
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .71
 دية و الزاهرجامعة ام القرى ابلعاباملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .72

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

 100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .غغ
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتول .أأأ
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنتنت( .ببب
    

  النسبة:  ابملراسلة .ججج
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  النسبة:  تذكر أخرى .ددد
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ل
املهين، والتأهيل املهين وأن يعي قيمة  ملهين، واالختيارعلم النفس ايتوقع من الطالب بعد دراسته للمادة أن يعرف املقصود بكل من 

. وان يكون قادرا  على حتليل الفرد والعمل وذلك يف إطار معرفته ابلفروق الفردية بعلم النفس الصناعيوأمهية وأهداف واملهين وعالقته 
 والفروق يف متطلبات األعمال حىت يتمكن من توجيه الفرد إىل الدراسة أو العمل الذي يتنبأ بنةاحه فيه

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  حباث ا.ديدة يف جمال الدراسة(.  والتغيريات يف احملتوى كنتيةة لأل

 للتعرف على املوضوعات ا.ديدة اليت يتم دراستها أوال أبول.االرشاد املدرسي االستعانة ابملواقع اإللكتونية وأحدث املراجع يف 

  علم النفس املهيناإلشارة يف مفردات املادة إىل  -

املهين عن بعد، البحث عن عمل عن  واإلرشاد املهين مثل: اإلرشاد املهين عرب االنتنت،  اهداف و خدمات علم النفسإضافة بع  طرق  -
 طريق االنتنت.

 .التطورات والتغيريات يف بيئة العمل على املرشد املهين أتثري -

 ودورها يف بيئة العمل التكيز على التبية املهنية -

 يستةد يف جمال التوجيه التبوي واملهين.استخدام الشبكة العنكبوتية لالطالع على كل ما  -
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 حلقة نقاش مع أساتذة املقرر حول تطوير املقرر

 

 
 

 

 

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

، المهنيلمهني، واالختيار علم النفس ابشكل عام حيث يتم فيه دراسة  علم النفسيعد هذا المقرر من المقررات المهمة للباحثين في مجال 

الفروق الفردية في العمل  ، كذلك دراسةو يتناول أيضا التربية المهنية و متطلبات العمل وتحليل الفر و تحليل العملوالمهني ،  التأهيل

 و العوامل المؤثرة في على الفرد.  واإلرشاد المهني في مختلف المراحل العمرية

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .56
 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات

 2 1 علم النفس املهين: مفهوم علم النفس املهين ، اهداف علم النفس املهين
أمهية القيم و احلاجات و امليول يف اختيار املهنة: القيم وامهيتها يف االختيار املهين، القيم املهنية و الوظائف، التغيري 

 النفسية و املهنية، امليول املهنية و قياسهايف القيم املهنية مع تقدم العمر، احلاجات 
1 2 

التبية املهنية: مفهوم التبية املهنية، اهداف التبية املهنية، مبادئ التبية املهنية و عناصرها، التغريات الضرورية يف 
نية و تقييمها، أسباب تعلم الربامج التعليمية، برامج التبية املهنية يف املراحل الدراسية، فريق إدارة برامج التبية امله

 املهن من قبل املرشد، تسلسل التبية املهنية، دور التبية املهنية يف املدارس.

2 4 

متطلبات العمل: حتليل العمل، حتليل الفرد، التعلم، سوق العمل و االقتصاد القائم على املعرفة، التطوير املهين، 
 التوافق املهين

2 4 

 2 1 االختبار النصفي
 2 1 سيكولوجية إصاابت العمل واحلوادث.

 4 2 اثر العوامل السيكولوجية
 2 1 املهنية تاالجتاهايف العمل: الفروق الفردية، الفروق  الفردية يف العمل، الذكاء و القدرات العقلية،  الفرديةلفروق ا

 4 2 الدافعية ، األداء. الرضا املهين، ضغط العمل
 2 1 االختبار النهائي

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .57
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .58
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .59
 ادد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر لم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التع م
 املعرفة 1
املهين.، االختيار ا واملهين، التصنيف علم النفس يعرف مفاهيم  مهمة يف املقرر  - 1-1

 ، التأهيل واملهين، اإلرشاد املهيناملهين
 تكليف منزيل احلوار و املناقشة

 كتابة مقال العرض الفعال يفهم الكيفية يف االختيار املهين - 1-2
 تكليف منزيل العرض الفعال ةيعرف معىن الفروق  الفردية، مييز بني املفاهيم املختلفة يف املاد 1-3

 املهارات املعرفية 2
 نصفياختبار  احلوار و النقاش يتعرف الطالب على مفهوم علم النفس املهين وخدماته وتطور  2-1
 نشاط عملي التعلم التعاول يدرك الطالب اجلوانب املختلفة يف عملية االختيار املهين وعالقتها ابلعمل 2-2
يفهم الطالب ويدرك املشكالت اليت تواجهه يف البيئة العملية و كيفية التعامل  2-3

 معها
 اختبار هنائي التعلم الذايت

 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
 تطبيقات عملية احلوار و النقاش احرتام اراء واختالفات الزمالء واالستفادة منها 3-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهخمرجات التع م
 تطبيقات عملية احلوار النقاش النظر تالف وجهاتيعطي تفسريات خمتلفة للقضااي املهنية املختلفة ويتقبل اخ 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تطبيقات عملية التعلم التعاول يستخدم شبكات االنرتنت يف البحث عن معلومات القضااي املهنية 4-1
 تطبيقات عملية التعلم التعاول تشجيع الطالب على استخدام تطبيقات احلاسب االيل 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 كتابة منوذج التطبيق حتليل الفرد-ممارسة حتليل العمل 5-1

 عمل فردي عرض عمل تصميم استمارة يف اختيار املهنة 10%
 

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

 
 الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل  .60

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %15 3,4,9  تكليفات منزلية  1
 %30 8 اختبار نصفي 2
 %15 10 عرض عملي 3
 %40 15 اختبار هنائي 4
5    
6    

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 -                                                                                     تدريستوفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة 

واإللكتول االجتماعيتكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل                               - 
 أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادمييةيوجد مرشد  -

 مصادر التعّلم .قق
 -ادرج الكتب املقررة املطلوبة:

 ( علم النفس املهين. الراض: دار الزهراء للنشر و التوزيع2013سليم، عبدالعزيز)-
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 شر و التوزيع.سة الوراق للن( علم النفس املهين بني النظرية و التطبيق، عمان: مؤس2001، بديع حممود)القاسم -

 . -عمان مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع-علم النفس املهين بني النظرية والتطبيق2001-القاسم، بديع حممود مبارك-

 دار املعارف. -القاهرة–علم النفس الصناعي التنظيمي 1988 -طه، فرج عبد القادر - 

 . -مع دراسات ميدانية -ين)د.ت( التوجيه التبوي وامله-العيسوي، عبدالرمحن -

 دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع. -القاهرة -أصول علم النفس املهين وتطبيقاته -1995دويدار، عبد الفتاح حممد -  

 (.مقدمة يف اإلرشاد املهين، عمان: دار افا العلمية للنشر والتوزيع.2010أبو زعيزع، عبد هللا) -

 ( مبادئ التوجيه و االرشاد املهين،عمان: دار االعصار للنشر و التوزيع.2015حممد) ملحم، سامي         -

 ( االرشاد املهين، دار املسرية للطباعة و النشر.2016محود، حممد عبداحلميد)        -

 والتوزيع.(. التوجيه املهين ونظراته، عمان: دار الثقافة للنشر 1999عبد اهلادي، جودت، العزة، سعيد حسين) -

W. Bruce Walsh., Mark L. Savickas, & Paul J. Hartung. Handbook of vocational 
edition, Routledge Publisher,  th4psychology: Theory, research, and practice. 

USA(2013) 

Crites. John Orr. Vocational psychology:The study of vocational behavior and 
)1969(Hill publisher, USA-edition, McGraw st1lopment. deve 

 

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

 ( التبية املهنية وأساليب تدريسها، عمان: دار املسرية للنشر و الطباعة و التوزيع.1990احليلة، حممد حممود) -

 يه النفسي و التبوي و املهين، القاهرة: مكتبة الفكر املصرية(، التوج1975جالل سعد ) -
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وهبة.جنايت، حممد  هال(. اإلرشاد  النفسي والتوجيه التبوي واملهين، الطبعة الثانية، مكتبة1408رسي، سيد عبد احلميد)م -
 التوزيع.و شر (.علم النفس الصناعي، ا.زء ا الول، الطبعة الثالثة، الكويت:مؤسسة الصباح للن1980عثمان)

 اهلذال، عويد سلطان املشعان، سيكولوجية التوجيه املهين: مفاهيم، وتصنيفات، ونظرات، ومناذج تطبيقية، -

 .والتوزيع للنشر الفالح مكتبة الفردية، الفروق سيكولوجية(. 2008)حمسن امال األسدي،  نوري حسني الياسري،●

_veruon. G zunker. Career Counseling (Applied concept of life                      
planning),Brook/cole publishing company, California,2001                             

edition, Cengage  th9veruon. G zunker. Career Counseling: Holistic approach,
learning,2015                                                                                                       

Hodge. Shannon Career in counseling, Springer publishing company,2012. 

 . املواد اإللكتونية ومواقع اإلنتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

11_1Mass_Career_Guidance_?bc=/102https://www.hrdf.org.sa/Program/ 

counselling-http://subol.sa/ar/career/ 

.html119597https://hrdiscussion.com/hr 

-7B8%A%D9%8D7%B8%AE%D8%AA%D8%D9%84%D7%A8%ar.jo/ar/%Dhttp://www.alman
-AF8%D7%A8%D4%B8%D1%B8%D7%A8%D9%84%D7%A8%D9%88%D%
A9%8D9%86%D9%87%D9%85%D9%84%D7%A8%D% 

525476-counselor-career-a-need-you-https://www.thebalancecareers.com/do 

2795645-counselor-https://www.verywellmind.com/career 

career-counseling-career-your-https://careersinpsychology.org/start/ 

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

https://www.hrdf.org.sa/Program/102/Mass_Career_Guidance_?bc=1_11
http://subol.sa/ar/career-counselling/
https://hrdiscussion.com/hr119597.html
http://www.almanar.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A
http://www.almanar.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A
http://www.almanar.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A
https://www.thebalancecareers.com/do-you-need-a-career-counselor-525476
https://www.verywellmind.com/career-counselor-2795645
https://careersinpsychology.org/start-your-career-counseling-career/
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 املرافق املطلوبة .كك

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

 املبال )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .39
 طالبا   15وجهاز حاسب آيل مبا يسع عدد  Data Showقاعة حماضرات جمهزة جبهاز العرض 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .40
 وجهاز حاسب آيل Data Showجهاز العرض 

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .41
 املكتبة املركزية اب.امعة

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ددد
 استاتيةيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ذذذ

 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 

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

املتبعة يف تدريس  وقوف على أثر استاتيةيات التدريس* حتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية حتليال كميا ونوعيا لل
 موضوعات املقرر وترتيبها حسب فعاليتها.

 * احلوار والنقاش بني أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم املقرر حول أفضل استاتيةيات التدريس.
 إجراءات تطوير التدريس: .ز

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

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  .ش
 يئة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء ه
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 ئه وعضو هيئة التدريس لهيتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني التقييم الذايت وتقييم زمال .ص
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير : .ض

 على تدريس املقرر يف كيفية تطوير استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني  -
 متابعة الكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر. -
 متابعة أحدث املدارس والنظرات اليت تظهر يف جمال علم النفس. -

 

 د. عبدهللا بن أمحد العطاس اسم منسق الربانمج:

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

 إعداد
 احملاضر أ. مسري بن سامل ا.هين

 
 
 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى :املؤسسة التعليمية اسم هال1440-3-1:  اتريخ التوصيف

 علم النفس   /التبية     :القسم -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .م
 0206641-2 مهين             تدريب عملي يف اإلرشاد التبوي واملهين  املقرر الدراسي ورمز  اسم . 1

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .73
 ماجستري اإلرشاد التبوي واملهين. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .74

 ال يوجد  )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذ  الربامج(

 الرابع . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .75
 على الطالب أن جيتاز مجيع مقررات املنهةية للمستوات  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .76
 السابقة للمستوى الذي تقدم فيه املادة. .77
  ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .78
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يف العابدية وشطر الطالبات حبي  جامعة أم القرى ابملدينة ا.امعيةاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .79
 الزاهر

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

 قاعات احملاضرات التقليدية
 40 :النسبة % 

 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتول

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنتنت(
    

  النسبة:  ابملراسلة
    

تدريب  تذكر أخرى
 ميدال 

 % 60 النسبة:

 
 تعليقات:

 األهداف .ن
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
ن، وإعداد الطالب املرشالالالد ملمارسالالالة مهنة على اكتسالالالاب ا.وانب العملية واملهارية يف امليداطلبة يهدف هذا املقرر إىل تدريب ال        

ة من خالل تدريب عملي ميدال على اإلرشالالالالالالاد، وهو مبثابة التطبيق العملي للمعلومات واألطر النظرية اليت درسالالالالالالها الطالب يف ا.امع
سالالالالالالالاعد املقرر على تنمية شالالالالالالالخصالالالالالالالية يلتحاق إبحدى املؤسسات. ويتوقع أن العملية اإلرشالالالالالالالادية يف اجملال التبوي واملهين من خالل اال

اد املختلفة، وأن حُيسالالالن اسالالالتخدام الطلبة وهويتهم املهنية من خالل التدريب على ممارسالالالة بع  اخلدمات اإلرشالالالادية يف جماالت اإلرشالالال
ية، ومهارة دراسالالالالالالالالة احلالة وتقييم ابلة اإلرشالالالالالالالالادأسالالالالالالالالاليب ومهارات اإلرشالالالالالالالالاد كإجراء املقاييس النفسالالالالالالالالية اإلرشالالالالالالالالادية، وتطبيق فنيات  املق

إلرشالالالالالالالالالالاد اإلمنائي والوقائي، ااملسالالالالالالالالالالتشالالالالالالالالالالد. ويتوقع من الدارس أن يتدرب على تقدمي مهارات اإلرشالالالالالالالالالالاد الفردي وا.ماعي وفق مناهج 
يف املدرسالالالالالالالالالة االبتدائية بوي واملهين واإلرشالالالالالالالالالادي )العالجي( والتدريب على تطبيق العملية اإلرشالالالالالالالالالادية يف جماالت خمتلفة كاإلرشالالالالالالالالالاد الت 

 واملتوسطة والثانوية. 
 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة املقرر أن يكون قادرا على:

 املؤسسات اليت حتتاج إىل ن يتعرف املتدرب على االفتاضات االساسية اليت ينبغي أن تراعى يف عملية اإلرشاد التبوي واملهين يفأ -
 شدين على رأس العمل.ذلك حتت إشراف مر 

 سنن املتدرب مهاراهتم اإلرشادية ابلعمل مع مستشدين حقيقيني يف الواقع العملي.أن حيُ  -
 تبوي و املهين.ن يستطيع املتدرب اقتاح خطة عملية وزمنية لتنفيذ تطبيقات ومهارات العملية اإلرشادية يف اجملال الأ -
ة، اإلرشاد بنوعيه:)وسائل تقوميية ال تعتمد على القياس النفسي مثل)املالحظ تقوميية يفأن يعتاد املتدرب على تطبيق الوسائل ال -

على املقاييس النفسية مثل)مقاييس االستعدادات،  وسائل تعتمد -السةل القصصي، ابلسةل الشخصي اجملمع، املالحظة، واملقابلة
 وامليول، والقدرات، االختيار املهين، القرار املهين(. 

 درب املتدرب على تنفيذ عمليات دراسة احلالة.أن يت -
   . ن يتعرف املتدرب على مؤسسات اجملتمع احمللي اليت تقدم اخلدمات اإلرشادية يف اجملال التبوي واملهينأ -
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   
 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معا.ة حمتوى املقرر. -
 بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية.العلمية املعتمدة االستفادة من املواقع االلكتونية  -
 تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما يتعلق ابملقرر. -
 االلكتونية.العربية واألجنبية  كتول وقواعد املعلوماتاستخدام مصادر البحث االل -
مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالستفادة اجملالت العلمية، و  االستعانة ابلشبكة العنكبوتية يف التواصل مع -

 .اإلرشاد التبوي واملهين من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال
 تنسيق مع املؤسسات اليت حتتاج إىل اخصائي يف اإلرشاد النفسي التبوي واملهين.ال  -
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 ارير سرية عن األداء.مشاركة املتدرب الفعلية يف عملية التوجيه التبوي والنفسي ورفع املؤسسات اليت يتدرب فيها تق  -
 إدخال احلاالت قيد الدراسة يف احلاسب اآليل والتعامل معها بصورة علمية. -
 التنسيق والتعاون مع مؤسسات اجملتمع على استثمار وتوظيف اخلرجيني من هذا التخصص. -
 دليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي ج. 

 وصف عام للمقرر:
عملي للةانب النظري ميثل هذا املقرر ا.انب العملي وامليدال يف إعداد الطالب املرشالالالالالالالالالالالالالالالد ملهنة اإلرشالالالالالالالالالالالالالالالاد يف اجملال التبوي واملهين. وهو مبثابة التطبيق ال      

الالزمة  اإلرشالالاديةاملهارات بيقات و التطممارسالالة ملبادئ وأسالالس اإلرشالالاد واملعلومات اليت درسالالها الطالب على ارض الواقع  من خالل تدريب عملي ميدال على 
لتحقيق أهداف العملية االرشالالالادية وما يتصالالالل هبا من اسالالالاليب وتطبيقات ومهارات كاسالالالتخدام وسالالاليلة  املختلفة وبرامج اإلرشالالالاد التبوي واملهينلتقدمي خدمات 

يات( املقابلة اإلرشادية، وتقييم شخصية املستشد. ويتوقع من الطالب املالحظة واملقاييس النفسية يف اإلرشاد، وتطبيق مهارة دراسة احلالة، واجراء مهارات )فن
والقدرة تقدمي مهارات االرشالالالالالالاد الفردي  يف بيئة التدريب.وبناء العالقة اإلرشالالالالالالادية ا.يدة مع املسالالالالالالتشالالالالالالد اسالالالالالالتخدام مهارات االتصالالالالالالال والفعال أن يتدرب على 

كتابة وخطوات تطبيق العملية االرشالالالالالالادية يف جماالت اإلرشالالالالالالاد التبوي واملهين. كما يتدرب الطالب على  وا.ماعي والوقائي وتطبيق مهارات املقابلة االرشالالالالالالادية 
 .بنةاح الالزمة إلدارة اخلدمة االرشاديةية واملهنية و التبالتقارير النفسية 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .61

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 

 )التدريب(التدريس
 :أساسيات في التدريب العملي 

 مفهوم وأهداف التدريب العملي، ومناقشة أهمية التدريب العملي ودوره في صقل الجوانب العلمية والفنية المهارية للمتدرب.    

توضيح خطة مقرر التدريب العملي،  مناقشة  - مهارةإتقان ال=  ( المعرفة والتطبيق + الفهم والتطبيق + تطبيق المعرفة والفهم)

 معايير التقويم.  

1 3 

  :أساسيات اإلرشاد التربوي والمهني في التدريب الميداني 

 مدى الحاجة لإلرشاد.   - اإلرشاد علم وفن - اإلرشادمفهوم  -أوالً: األساس النظري العلمي: 

تعدد وسائل جمع  -النفسي التربوي والمهني المعلومات في اإلرشادسائل جمع وثانياً: األساس الفني المهاري: 

شروط جمع  -الهدف من جمع المعلومات في اإلرشاد -المعلومات في اإلرشاد ةأهمي -التربوي اإلرشاد المعلومات في

 . نوع المعلومات في اإلرشاد -د المعلومات في اإلرشا

1 3 

  التدريب على تطبيق المقاييس النفسية في اإلرشاد التربوي والمهني. )تطبيق نموذج مهارة تفسير بعض المقاييس

 النفسية في اإلرشاد التربوي والمهني(
1 3 

 )3 1 التدريب على تطبيق اجراءات)فنيات( المقابلة اإلرشادية)تطبيق نموذج مهارات المقابلة اإلرشادية 
 )3 1 التدريب على تطبيق مهارة دراسة الحالة )تطبيق نموذج مهارة دراسة الحالة 
  أسابيع( في احدى المؤسسات التدريبية بهدف اكتساب  10التدريب الميداني في الجهة التدريبية )يقضي المتدرب

مشرف على التدريب من الخبرة من الواقع ويمارس المهام تحت اشراف المؤسسة التي يتدرب فيها ومتابعة من ال

 الجامعة. 

10 30 

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .62
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 45 - 30 - - 15 الفعلية )التدريب(ساعات التدريس
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 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :االضايفالذايت التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .63
 ساعة عملي( . 30ساعة نظري، و 15ساعة )  45

 
 
 
 
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .64
 اإلطار الوطين للمؤهالتادد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 

 : قم مبلء ا.دول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 : ضع استاتيةيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
كل معا  ليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واستاتيةيات تدريسها لتش: ضع طرق التقييم املناسبة ااثلثا   -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
يعرف مفهوم التدريب العملي وأهميته ويحدد أثره في صقل شخصيته ونموه  1-1

 .المهني
 

 -التعلم التعاوني –المحاضرة 

املناقشة واملشاركة  -التعلم النشط 
أمثلة ومناذج  -ا.ماعية واحلوار

 واقعية من امليدان

األسئلة الشفهية، 
 المالحظة المقننة
 األمثلة التطبيقية
 التكليفات المنزلية

 تقويم األعمال الفردية

 كتابة التقارير
 

العالقة  بين الجانب النظري  يوضح األساس االفتراضي لإلرشاد ويذكر  1-2
 العلمي  والجانب الفني المهاري  في اإلرشاد التربوي والمهني.

 يعرف أهم المقاييس النفسية في اإلرشاد التربوي والمهني ويفسر نتائجها. 1-3

 يوضح اجراءات )فنيات( المقابلة اإلرشادية.   1-4

 عملياتها واستخداماتها.يعرف مهارة دراسة الحالة ويحدد  1-5

 املهارات املعرفية 2
يستطيع تطبيق المقاييس النفسية في اإلرشاد التربوي والمهني  2-1

 بطريقة سليمة.
 -التعلم التعاوني –التعلم النشط 

 تمثيل األدوار -ورش عمل

 

 -مالحظة األداء
  -األنشطة العملية

 التكليفات المنزلية
 تقويم األعمال الفردية

 كتابة التقارير
 

يتحقق من وسائل التقويم والتشخيص المختلفة في اإلرشاد  2-2

 التربوي والمهني.

ينتقي الوسيلة اإلرشادية في المجال التربوي والمهني المناسبة  2-3

 لشخصية وعمر ومشكلة المسترشد. 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
اختيار وسائل التقويم والتشخيص في اإلرشاد يتحرى الدقة في  3-1

 التربوي والمهني.

التدريب  -الحوار والمناقشة
 على مالحظة سلوك الخرين 

األنشطة  -المالحظة

التغذية  -العملية

يتحرى الموضوعية في تفسير نتائج المقاييس النفسية المختلفة  2-3 الراجعة 

 في مجال اإلرشاد التربوي والمهني.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
شدين يستطيع بناء عالقات التقبل والقبول مع المستفيدين )المستر 3-3

 ( من العملية اإلرشادية.

 يظهر االعتماد على الذات في األعمال التي يكلف بها. 3-4

 يدعم نواحي القوة ويتقبل نواحي الضعف .   3-5

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يقوم بجمع البيانات من تطبيق بعض المقاييس النفسية في مجال  4-1

ا.   اإلرشاد التربوي والمهني إلكترونيا

التعلم  -الحوار والمناقشة

 -التعلم النشط  -التعاوني

التطبيق  -المالحظة

  العملي  

يستخدم االختبارات النفسية الحاسوبية المقننة في مجال اإلرشاد  4-2

 التربوي والمهني.

يستخدم البرامج الحاسوبية االحصائية في تحليل البيانات وتفسير  4-3

 النتائج. 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 التقارير -المالحظة العروض التوضيحية-النمذجة يستخدم تقنيات الحاسوب بمهارة. 5-1

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .65
املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي  م

 مالحظة......اخل(
 احملدد لتسليمه األسبوع

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 فترة التدريبخالل  المشاركة والمناقشة والمداخالت 1

 %10 األسبوع الرابع التقارير التي كتبت في فترة المالحظة  2

 %30 الثامن -الخامس أداء وانجازات المتعلم ) تقويم اولي (  3

 % 10 فترة التدريبخالل  االلتزام بتعليمات المشرف على التدريب الميداني  4

 %40 السادس عشر تقرير الجهة التدريبية عن المتدرب. 5

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
أسبوعيا، كما يتم تخصيص  ساعتانضو هيئة التدريس بمعدل االستشارات واإلرشاد األكاديمي وفق الجدول الزمني للساعات المكتبية لع

 وفق الخطوات التالية: وسائل للتواصل االلكتروني المتزامن باستخدام شبكات التواصل المتاحة والمناسبة

وسائل  -مكان التواجد -يعلن عن دليل للمقرر لكل مقرر دراسي ففي صفحة عضو هيئة التدريس تتضمن)معلومات عن أستاذ المقرر -

نبذة علمية النمو  -الساعات المكتبية -نماذج لألنشطة والتكليفات -مواعيد المحاضرات باألسابيع -البريد اإللكتروني -التواصل المتاحة

ومصادر المعرفة المتعلقة بالمقرر والتعليمات، ومعايير  -وصف للمقرر وأهدافه، ومخرجات التعلم -العلمي والمهني لعضو هيئة التدريس

 قويم( الت

 واإللكتروني االجتماعيتكوين مجموعة للتواصل بين عضو هيئة التدريس والطالب عبر مواقع التواصل  -
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 .األكاديميةهم استفساراتلرد على كاديمي بالقسم لاألمرشد إعالم الطالب بأهمية مراجعة ال -

 مصادر التعّلم .لل
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. اإلشراف يف اإلرشاد النفسي التبوي. عمان: دار االعصار للنشر والتوزيع. 2016الداهري، صاحل) -
(. التدريب امليدال للطالبات. املرشد يف التبية العملية يف مرحلة الطفولة املبكرة )ترمجة ندى الربيعة، عزة 2016ماكادو، جني، وبوتناريسكيو، هيلني) -

 دة(، الراض، مكتب التبية العريب لدول اخلليج.عبدالفتاح، جيهان جو 
 (. تطبيقات دراسة احلالة يف اإلرشاد النفسي والتبوي واملهين. جدة: دار خوارزم العلمية.2018مجل الليل، حممد جعفر، والعطاس عبدهللا أمحد )

 مية.(. أساسيات يف اإلرشاد النفسي. جدة: دار خوارزم العل2009مجل الليل، حممد جعفر) -
 دار املسرية.عمان: (. مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي. 2007ملحم، سامي) -
(. دليل التدريب امليدال لطالب وطالبات علم 2011دمنهوري، رشاد، الشربيين، زكرا، العقاد، عصام، خوجة، خدجية، النةار، عالء، خالد، السيد) -

 النفس. جدة: مكتبة الشقري.
 (. دليل املرشد الطاليب. الراض : دار املسلم للنشر والتوزيع.2001)الشناوي، حممد حمروس -
 (. دليل التدريب املدال. جدة: مكتبة الشقري. 2011ري، مشبب بن غرامه، والشهرال، عائ  سعد، وحممود، خالد صاحل)مساال
(. تقييم ممارسة طلبة التدريب امليدال يف اإلرشاد والصحة النفسية جبامعة مؤتة ملهارات اإلرشاد، 2009السفافسة، حممد إبراهيم، واحملاميد، شاكر عقلة) -

 (. 4العدد) 10من خالل تقديراهتم وتقديرات املرشدين املتعاونني. جملة العلوم التبوية والنفسية، اجمللد 
(. العملية اإلرشادية. التشخيص. الطرق العالجية. الربامج اإلرشادية. إدارة ا.لسات والتواصل. القاهرة: دار الكتاب 2005د أمحد)سعفان، حمم -

 احلديث.
 (. التشخيص والتقييم يف اإلرشاد. عمان: دار املسرية. 2009أمحد، أبو أسعد، والغرير، أمحد)  -

 سية والسلوكية والدراسية. دمشق: دار الفكر.(. املشكالت النف2008الزعيب، أمحد حممد)
 ( : العملية اإلرشادية . القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.1995الشناوي ،حممد حمروس ) -
 (. الدليل العملي للمرشدين النفسيني والتبويني.ترمجة اندر الزيود.دار الفكر للطباعة والنشر. عمان.1998جيلدار ، ديفيد) -

( االرشالالاد العملي يف امليادين النفسالالية والتبويالالالالالالالالالالالالالالالالالالة واملهنية : مشالالكالت  ارشالالادية . ترمجة سالالبع او لبدة . الناشالالر : مجعية عمال 1980دم ، مجيس )آ -
 االردن . –املطابع االردنية ، عمان 

 ، مكتب التيب العرب لدول اخلليج ، الراض .(. املرشد العملي ، ترمجة عبدالعزيز الدخيل ، يوسف ابو محيدان وحممالد مال 1993ايفا، عيسى ) -

 . 1990ا.معية السعوديه للعلوم التبوية والنفسيه ، التوجيه واالرشاد الطالب يف التعليم ، الكتاب السنوي الثال ، 

 االردن . –عة والنشر . عمان ( الدليل العملي للمرشدين النفسيني والتبويني . ترمجة اندر الزيود . دار الفكر للطبا1998جيلدار ، ديفيد ) -
(. 1(. القياس والتقومي التبوي والنفسالالالالالالي: أسالالالالالالاسالالالالالالياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصالالالالالالرة )ط2000عالم، صالالالالالالالح الدين حممود ) -

 القاهرة، دار الفكر العريب. 
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- Cory, Gerald(1986). Theory and Practice of counseling and Psychotherapy, 3th Edition, 

Brooks/Cole Publishing Company, Monterey, California. 

- Neukug, ed;(2002). Skills and techniques for human service professionals. Brooks/Cole, U.S.A 
- Aiken,L.(2000). Psychological Testing and Assessment (10th Ed.). Allyn & Bacon, USA. 

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

WWW.apa.org   ا.معية النفسية األمريكية - 
 . .m.com/index8http://cocegypt.شمس:  عين بجامعة النفسي اإلرشاد مركز -

 /http://www.gesten.org.sa( )جستنالجمعية السعودية للعلوم النفسية والتربوية  -

https://journals.sagepub.com/ -  

1. https://www.apa.org/pubs/journals/hea 

 

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-vocational-behavior/vol/109/suppl/ 

 . 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 التبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث التبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saليم يف اململكة العربية السعودية  املشروع الشامل لتطوير مناهج التع -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات التبوية ) -
 مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. قواعد املعلومات املتاحة -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات التبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكتونية املفتوحة   -

- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 

- http://info.sagepub.comr-        
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  - -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس - -
  social sciences)  SPSS(Statistical package for الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية رنامجب - -

 املرافق املطلوبة .مم
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حةم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

http://www.apa.org/
http://cocegypt.8m.com/index
http://cocegypt.8m.com/index
http://www.gesten.org.sa/
https://journals.sagepub.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://info.sagepub.comr-/
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 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املبال .42
 ، وجهاز حاسب آيل، وشبكة االنتنت Data Showقاعة تدريبية لإلرشاد الفرد وا.ماعي جمهزة جبهاز العرض 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .43
  وجهاز حاسب آيل مدجمة مع لوحة ذكية وشبكة انتنت وخاصية بلوتوث Data Showجهاز العرض 

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل  هيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .44
  يف ا.هة التدريبية. شبكة )اإلنتنت( 

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

 ابلتعاون مع عمادة التطوير وا.ودة النوعية اب.امعة تقدمي استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس  -
جوانب القوة والضعف يف طرق التدريس  -ومي معايري التق -أهداف وموضوعات  -التغذية الراجعة املستمرة من املتعلم جتا  حمتوات املقرر تتضمن )دليل املقرر -

 تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت.( املتبعة
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
التغذية الراجعة مباشرة من املتدربني وأخذ  -أو الزمالء )املعلم املساعد(  دعم النظراء - التقييم الذايت -تقييم األقران - سةالت اإلجناز -

احلوار )من خالل استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر -انطباعاهتم عن الصعوابت واملشكالت اليت واجهتم يف التدريب امليدال 
 .( التخصص الذي يقدم املقرر حول أفضل استاتيةيات التدريس.يفريس والنقاش بني أعضاء هيئة التد

 إجراءات تطوير التدريس:
هلم سيتم تطوير  بناء على التغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس املتخصصون ومن الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق التدريس املناسبة

 .التدريس وفق اإلجراءات اآلتية
 .التدريب امليدال يف اإلرشاد التبوي واملهينمتابعة ما يستةد يف جمال  -
 اختيار ا.هات التدريبية املناسبة للمتدربني وذو السمعة املهنية ا.يدة. -
 انتقاء أفضل املدربني املباشرين من ذوي االختصاص يف اإلرشاد النفسي التبوي واملهين. -
 هتيئة املتدربني قبل التدريب من خالل ورش العمل والسمينارات العلمية  -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ."Peer Counselling" االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء( -
 اإلرشادية.خماطبة ا.هات التدريبية مبكرا  والتعرف على جودة اخلدمات والربامج  -
 إعداد ملف إجناز بكل متدرب. -
 املتابعة ا.ادة للمتدربني من قبل املشرف على التدريب امليدال يف ا.هات التدريبية.  -

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



 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 

 

261 

 

اإلرشاد النفسي  يتم الحكم على دقة تقدير انجازات المتدربين من خالل المشرفين على الجهات التدريبية من خالل إعداد استمارة تقييم التدريب العملي في      

 -املرحلة)دبلوم -نوع التدريب -جهة التدريب -رقمه ا.امعة -املتدرب اسم -الفصل الدراسي -الدراسي اآليت: العامالتربوي المهني تحتوي على 
عالقة  –تقييم مشرف القسم تتضمن)شخصية املتدرب/ املتدربة  -قواعد عامة لالنتظام يف التدريب امليدال -مشرف القسم)وظيفته( اسم -دكتورا ( -ماجستري

االنتظام يف التدريب( تقييم املشرف على التدريب العملي وجتتوي على  -املهارات اليت أستطاع املتدرب/ املتدربة أن ينميها -املتدرب/ املتدربة مبشرف القسم
 ات والقيم اليت استطاع املتدرب/ املتدربة أن ينميها. املهار  -املستوى املهاري املهين للمتدرب/ املتدربة( –تقارير املتدرب/ املتدربة  -اآليت)تقبله لتوجهات املشرف

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطوير  -
 يتضمنها املقرر. متابعة الكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت -
 حدث البحوث والدراسات واملؤمترات والندوات واللقاءات اليت هتتم بتقييم التدريب امليدال يف برانمج اإلرشاد التبوي واملهين.متابعة أ -

 د. عبدهللا بن أمحد حممد العطاس  منسق الربانمج: اسم

 ه1440-3-2 التاريخ  التوقيع:

 

 عبدهللا أمحد العطاسإعداد: د. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يف اجملاالت التعليمية املختلفة وطرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاللربانمج خمرجات التعلم  5 /1 /4
 :واسرتاتيجيات التدريستعلم وطرق القياس المصفوفة خمرجات  1 /5 /1 /4


