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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
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 توصيف املقرر الدراسي
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 (  3-0206611نفس )رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (  3-0206611) نفس  مناهج وطرق البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 املاجستري والدبلوم العايل يف القياس والتقومي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

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

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

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ب

    

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

    

 - النسبة: - ابملراسلة .د

    

 - النسبة: - أخرى تذكر .ه
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 تعليقات:

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

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

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

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

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

يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبناهج وطرق البحث العلمي، وتدريبه على كيفية استخدامها وتطبيقها، وحتديد املنهج البحثي  -
 ت، ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نتائجها وتفسريها، وكتابة التقرير النهائي للبحث.املالئم جلمع وحتليل البياان

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس

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

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

3 9 

 3 1 املنهج التجرييب( –املنهج التارخيي  –مناهج البحوث العلمي )املنهج الوصفي 
 3 1 العاملية ( –التنبؤية  –التفاعلية  –صياغة الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها ) االرتباطية 

 –املقابلة  –املالحظة  –االستبيان  –طرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث الكمية ) االختبارات واملقاييس 
 حتليل احملتوى( 

1 3 



 

134 
 

البحوث شبه  –رتباطيةالبحوث اال –البحوث السببية املقارنة –تصميمات البحوث الكمية )البحوث املسحية
 التجريبية(

1 3 

 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( –االثنوجرايف البحث  –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 ( وفقاً لـ –التوثيق يف البحث العلمي ) التوثيق يف املنت 

 

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

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
معامل أو  إضافيةدروس  حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية
 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة

 

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

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: ال يوجد -عدد ساعات الدراسة  .3

 

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

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

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م

 أن يكون قادراً على أن: الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1

 .ناهج وطرق البحث العلمييتعرف على األطر العلمية مل 1-1
احملاضرة ابستخدام العروض  -

 التقدمية.
احلوار واملناقشة املوجهة  -

 اهلادف.
األنشطة التطبيقية ومهام -

 األداء.
 

االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية -
 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

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

 واملختلطة.
 حيدد معايري وشروط اختيار املنهج البحثي املناسب.  1-6
 يتعرف على كيفية كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي 1-7

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

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

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 

على تصميم مهام األداء وفقا 
 لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

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

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

يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته  2-4
 ومشاريعه. 

اجملموعة على حنو فعال، حلل مشكالت ينظم العمل مع أقرانه يف  2-5
 معقدة توفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجية متكاملة حللها.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التعلم الذايت  - يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسعيه الستثمارها إجيابيًا. 3-1

القائمة إحدى طرائق التعلم  -
على مركزية املتعلم مثل التعلم 

التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 
على تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

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

 الوقت احملدديلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف  3-3
يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى،  3-4

 بكفاءة ومتيز. وميارس دور القيادة إذا أسندت إليه
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
اعدة أداء قيقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء  3-5

 وصفية يتم تصميمها لتقومي مهام األداء.
 التقومي الذايت، وتقومي -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

كل من )األنشطة ومهام 
مهارات  –األداء 

مهارات  –االتصال 
 –العالقات الشخصية 

حتمل املسؤولية، والعمل 
 ضمن فريق(

املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة جيدة ألنشطة يبادر يف  3-6
 ومشاريع اجملموعات األخرى أثناء عرضها.

يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  3-7
 معه، وينجزه يف الوقت احملدد.

، يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب 3-8
 .ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية

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

صياغة املشكالت وكيفية اختيار املنهج البحثي املالئم لفحص هذه 
 ومن مث تقييم النتائج.املشكالت وطرق مجع البياانت وحتليلها 

 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.

الذايت، وتقومي التقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء 
 –مهارات االتصال 
مهارات تقنية 

املعلومات واملهارات 
 العددية (

حيسب أحجام العينات يف البحوث الكمية يف ضوء الطرق اليت مت  4-2
 SPSSيدوايً وابستخدام برانمج  دراستها

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

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

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

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

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

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

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م

5-1 
 

أن يؤدي الطالب عرضاً 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، أو التعلم النشط

املعتمدة على 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
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2

3 
خمتلط ( ومناقشة نتائجه  –نوعي  –تقدمي تقرير علمي إلجراءات حبث )كمي 

 وتفسريها
15 5% 

 %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
ع أن يتواجد ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

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

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2006أبو عالم، رجاء حممود ) -
 . القاهرة: عامل الكتب.تصميم البحوث الكيفية: ومعاجلة بيناهتا إلكرتونياً (. 2006زيتون، كمال عبداحلميد ) -
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مناهج البحث يف الرتبية وعلم  مدخل إىل(. 2007و عواد، فرايل حممد )عباس، حممد خليل، نوفل، حممد بكر ، العبسي، حممد مصطفي، أب -
 . عمان : دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة. النفس

 (. البحث العلمي : أسسه ، مناهجه وأساليبه، إجراءاته. عمان : بيت األفكار الدولية.2001عليان، رحىب مصطفى ) -
. عمان: دار البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفس(. 2014) أبو شعرية، خالد حممد يوسف عبد القادر، ، أبو شندي ، اثئر أمحد، غباري -

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

 ، صالح الدين حممود (. القاهرة : دار الفكر العريب.
- Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 
Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston, MA: Pearson. 

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

- Hesse-Biber, S. N. (2012). Mixed methods research: merging theory with practice. New York: 
The Guilford Press.    
-Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: Integrating diversity 
with quantitative & qualitative approaches. London: sage. 
-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical 
Introduction. London: SAGE Publications. 
-Murray, R. (2011). How to Write a Thesis (3th ed.). New York: McGraw-Hill.  
- Walliman, N. (2011). Research Methods: The Basics. London: Routledge. 
  

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: 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 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3

https://www.abjjad.com/author/2807169040/%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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 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  -

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

 يدعم اللغة العربية MAXQADبرانمج  -

https://www.maxqda.com/ 

  QSR N6برانمج  -

Windows/dp/B008443A7E-Software-Analysis-Data-ww.amazon.com/Qualitativehttps://w 

 

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

 
 املرافق املطلوبة .و

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

 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالب 20 -
 املباين )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: مثالً 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:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية  .س
 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 التغذية الراجعة والسريعة ابجتاهني. -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب . ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس – .ص
 .تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً  - .ض
 إجراءات تطوير التدريس: .ط
جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات تكوين  - .ظ

 بني النظراء )األقران( يف التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.
 .تدريس من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةإجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة ال - .ع
 حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. - .غ
والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ،  - .ف

     حمتوي املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.
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ة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئ .ق
 حيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:دوريٍة لتص

 مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج جمتمعات التعلم ابلقسم. - .ك
 تدقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي التخصص. - .ل
 التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس املقرر جبامعات أخرى. - .م
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ن
دريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة الت - .ه

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

  ودة النوعية واألخذ هبا.الداخلية لعمادة التطوير واجل
ة حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديثة، مع  املراجع - .ي

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

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

 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

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

 
 توصيف مقرر: مناهج وطرق البحث العلمي

 إعداد:
 املالكي        د. ايسر عبدهللا حفين حسنأ.د / ربيع سعيد طه على       د. ذايب عايض عوض 
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 
 
 
 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 
 اسم املقرر:    مدارس علم النفس   
 2-0206612نفس     رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: ه 1440 / 2 / 18  اتريخ التوصيف:

 علم النفس /.الرتبية     القسم: /لكليةا

 
 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ت

 مدارس علم النفس. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

 مجيع برامج املاجستري يف التخصصات املختلفة لعلم النفس. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .10
  هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين 

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

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

 % 100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .و

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ز

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .ط

    

  النسبة:  أخرى .ي
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 تعليقات:

 

 األهداف .ث
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

علم مساعدة الطلبة يف التعرف على اتريخ علم النفس وبداية ظهوره وانفصاله عن الفلسفة وأتثره هبا، وظهور النظرايت واملدارس املختلفة يف 
النفس واختالف موضوع علم النفس من وجهة نظر كل مدرسة واملنهج الذي اعتمدت عليه يف الدراسة، والتطورات املتالحقة يف الفكر 

 منذ بداية ظهور علم النفس إىل الوقت احلاضر.  السيكولوجي

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

 ابملواقع اإللكرتونية وأحدث املراجع يف مدارس علم النفس للتعرف على املوضوعات اجلديدة اليت يتم دراستها أوال أبول.االستعانة 

 

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

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

ماء النفس، وموضوع علم النفس يف كل مدرسة، واملنهج العلمي الذي اعتمدت عليه كل مدرسة يف دراستها، وظهور الفروع املختلفة لعل
 التطبيقية لعلم النفس يف كافة امليادين واجملاالت احلياتية.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

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

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

 بينها.مفهوم كل من: النموذج والنظرية واملدرسة والفروق 

1 2 
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 أبرز الفروع التطبيقية لعلم النفس يف اجملاالت احلياتية احلالية. 

اجلشتالت( )املدارس القدمية املعاصرة:  -الوظيفية -تقدمي موجز ملدارس علم النفس )املدارس األوىل املندثرة: البنائية
رفية كاجتاه حديث يف علم النفس وأثر على التحليل النفسي والسلوكية( )املدرسة اإلنسانية كقوة اثلثة معاصرة( )املع

 املدارس األخرى(

 عرض ملدارس علم النفس األوىل:

  وموضوع علم  –وأبرز علمائها ومؤسسيها  –املدرسة البنائية: الدعوات املبكرة الستقالل علم النفس
 واجهتها. وأهم أوجه النقد اليت –ومنهج الدراسة الذي اعتمدت عليه  –النفس من وجهة نظر مؤسسيها 

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

  ومنهج  –مدرسة اجلشتالت: مؤسس املدرسة وأهم علمائها، وموضوع علم النفس من وجهة نظرها
 أوجه النقد اليت واجهتها.وأهم  –الدراسة الذي اعتمدت عليه 

 .مقارنة بني املدارس األوىل من حيث هدف وموضوع الدراسة، العينة واملنهج املستخدم 

2 4 

 مدرسة التحليل النفسي:

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

 النفسي والعالج النفسي، نقد النظرية(

1 2 

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

  )اسهاماهتم يف التحليل نظرايت علم النفس التحليلي االجتماعي: أشهر العلماء )هورين/ فروم/ سوليفان
 النقد. -حتليل ومقارنة مع النظرايت األخرى التحليلية -النفسي

1 

 

2 

 

 بلوز( -مالر -كوت  -نظرايت العالقة ابملوضوع )كالين 
 أريكسون( -وايت -هارمتان -علماء سيكولوجية األان )آان فرويد 
 هاماته يف التحليل النفسياس -عرض تفصيلي نظرية أريكسون يف النمو النفسي االجتماعي: النشأة- 

 النقد. -أوجه الشبه واالختالف مع نظرية فرويد
  خامتة ملدرسة التحليل النفسي يتم من خالهلا عرض ومقارنة موجزة لنظرايت هذه املدرسة مع توضيح

 التطور احلادث فيها من خالل التحول من سيكولوجية اهلو إىل سيكولوجية األان. 

1 

 

2 

 

 املدرسة السلوكية: 

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

1 2 
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 روتر( -لكل من: ابندورا  مع التفصيل بشكل أكرب -دوالر وميلر -السلوكية االجتماعية املعرفية )توملان 
 .االنتقادات املوجهة للمدرسة السلوكية 
  خامتة موجزة يتم من خالهلا مقارنة بني نظرايت املدرسة مع توضيح كيفية التطور من السلوكية الكالسيكية

 إىل السلوكية االجتماعية املعرفية.

1 2 

 املدرسة اإلنسانية:

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

  كيلي.-علم النفس الوجودي: رولو مي 

1 2 

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

1 2 

 املعرفية:املدرسة 

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

1 2 

 .برونر 
 .نظرية املعاجلة املعلوماتية 

1 2 

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

2 4 

 االجتاهات التكاملية: -
 .نظرية الفنجر 
 .نظرية كيقن 
خامتة موجزة يتم خالهلا مقارنة املدارس املعاصرة مع بعضها البعض ومدى أتثري نظرية يف مدرسة على  -

 تطور الفكر يف مدرسة أخرى.

1 2 

 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

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

 

 طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع  .9
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

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

 طرق التقومي

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

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

 تكليف منزيل العرض الفعال يفسر بعض الظواهر النفسية من وجهىة نظر كل مدرسة من مدارس علم النفس. 1-3

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

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

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

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

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

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة املختلفة.يتقبل اخلالف فيما يتعلق ببعض التفسريات للقضااي  3-2
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  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تطبيقات عملية التعلم النشط يستخدم شبكات االنرتنت يف البحث عن معلومات عن مدارس علم النفس. 4-1

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

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    

5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

من التقييم نسبته 
 النهائي

 %15 9،  4،  3 تكليفات منزلية  1

 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 15 اختبار هنائي 4
 

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

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

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

 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية -
 

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

 . القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية.واالجتاهاتاتريخ علم النفس احلديث: املدارس (. 2009الفقي، إمساعيل ) -
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 . القاهرة: دار الصحوة للنشر والتوزيع.اتريخ علم النفس ومدارسه(. 1986ربيع، شحاته ) -

 . دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة.مدارس علم النفس املتعاصرة(. 2003روبرت ودورث ) -

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

 . دار النجاح اجلديدة: الدار البيضاءعلم النفس املعاصر: التيارات واملدارس(. 2012غريب، عبد الكرمي ) -

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

 . Wileynd2 A Brief History of Modern PsychologyBenjamin, L. (2014).  - 

. Boston, USA: th8 An Introduction to the History of PsychologyHenley, T. (2018).  -
Cengage Learning. 

.Hill-.New York: McGrownth4 History of PsychologyHothersall, D. (2003).  - 

. Boston, th11 A History of Modern PsychologySchultz, D., & Schultz, S. (2015).  -
USA: Cengage Learning.  

. Sage nd2 A History of Psychology: A Global PerspectiveShiraev, E. (2014).  -
Publications, USA. 

- Woody, W., & Viney, W. (2017). A History of Psychology: The Emergence of 
. dge. New York: Routleth6 Science and Applications 

 

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

 ( 2001استكشاف علم النفس) اتريخ علم النفس: أسس معاصرة 
  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 Psychological Association, Vol. V. Washington, DC: 
American Psychological Association. 

  

http://psychology.okstate.edu/museum/history/
http://www.apa.org/divisions/Div32/pdfs/history.pdf
http://www.apa.org/divisions/Div32/pdfs/history.pdf


 

150 
 

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

 American Psychological Association )موقع اجلمعية األمريكية لعلم النفس )ابإلنكليزية 
 Association for Psychological Science )مجعية علوم النفسية )ابإلنكليزية 
  

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

 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

http://www.apa.org/
http://www.psychologicalscience.org/
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 تطوير التدريس:إجراءات  .3
 بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق التدريس احملببة هلم سيتم تطوير التدريس

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

 الطالب من خالل االتفاق بني التقييم الذايت وتقييم زمالئه وعضو هيئة التدريس له
 والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي  .5
 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطويره -

 متابعة الكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر. -

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

 

 عبدالوهابد/ حممد حممود  اسم منسق الربانمج:

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

 إعداد: د. حممد حممود عبدالوهاب    د. سلوى عبدالسالم اجملنوين  توصيف مقرر مدارس علم النفس  
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 
 
 
 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 
 اسم املقرر: أساسيات القياس النفسي والرتبوي  
 2-0206613رمز املقرر:     قياس      
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هال1440-2-16  اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس -الرتبية القسم: -لكليةا
 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .ج
 . اسم املقرر الدراسي ورمزه: أساسيات القياس النفسي والرتبوي1
 ساعة 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: الدبلوم العايل  واملاجستري يف القياس والتقومي واملاجستري يف 3

 اإلحصاء والبحوث.
 وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال 

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: األول4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6
تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية )العابديه، . فرع أو فروع 7

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

 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ك

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ل

    

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

    

 - النسبة: - ابملراسلة .ن

    

 - النسبة: - أخرى تذكر .س

 
 تعليقات:

 األهداف .ح
 إكساب الطالب أساسيات القياس النفسي والرتبوي.  ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
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 اجلديدة.ع على نتائج األحباث توجيه االهتمام حنو األسس واملعارف والنظرايت املختلفة يف القياس ومتابعتها من خالل االطال 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 

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

ك يهدف املقرر إىل تعريف الطالب أبساسيات القياس النفسي والرتبوي ويتعرض لطبيعته ومستوايته وأغراضه وأدواته، ويساعد الطالب على إدرا
املرتبطة ابخلصائص السيكومرتية للمقاييس النفسية، كما يهدف إىل تزويد الطالب ابملعارف األساسية لنظرايت القياس املفاهيم األساسية 

 ومفاهيمها، ويطرح أساسا نظراي ملشكالت القياس وطرق جتاوزها، ابإلضافة إىل تطبيقات القياس وتوجهاته التقليدية واملعاصرة.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس  األسابيع

 .مدخل اترخيي للقياس 
 .املفهوم العلمي للقياس 
 .القياس النفسي والطبيعي 
 القياس النفسي والرتبوي طبيعته وأغراضه 
 .املتغريات ومستوايت القياس 

2 4 

 .مدخل السمات يف القياس الرتبوي والنفسي 
 .بعض اخلصائص األساسية للسمات 
  السمات املعرفية وغري املعرفية.قياس 

1 2 

 الفروق الفردية: 
مفهومها، أنواعها ، جماالت الفروق الفردية ، العوامل املؤثرة يف قياس الفروق الفردية، 

 العالقة بني القياس النفسي والفروق الفردية.

1 2 

 أنواع املقاييس:
 .مقاييس التقرير الذايت.*    مقاييس األداء 

1 2 

 اخلصائص السيكومرتية للمقاييس:أهم 
 الدرجات احملولة، الثبات، الصدق.

2 4 

 مقدمة يف نظرايت القياس:
 .نظرية التعميم.*    النظرية احلديثة يف القياس.*      النظرية التقليدية للقياس 

2 4 

 :مشكالت القياس 
 :مشكالت تشوه االستجابة وتزييفها 

 احلكمة االختبارية.*      املوضوعية.*      التخمني.*       التحيز.* 
 .طرق جتاوز مشكالت القياس 
 .االعتبارات األخالقية والقانونية للقياس 

3 6 

  تطبيقات القياس: بناء وتطوير املقاييس، معادلة الدرجات، األداء التفاضلي مقدمة يف
 للبنود، بنوك األسئلة.

3 6 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس  األسابيع

  ،لتقييم احلقيقي، القياس مدخل لتوجهات معاصرة يف القياس: مقاييس التقدير اللفظية
 توجهات حديثة أخرى يف القياس.

 15 30 
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 ساعة اختبار هنائي 2 - - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 2 - -   2 الساعات املعتمدة

 

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

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

 

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

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم أوالً  -

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

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

 جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

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

 يتوقع من الطالب أن: 
 املعرفة 1

 احملاضرات.  يشرح أسس القياس النفسي والرتبوي.  1 -1
 .التعلم النشط 

 .تكليفات فردية 
 .يوضح خصائص القياس النفسي للسمات النفسية.  2 -1 تكليف مجاعي 
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اسرتاتيجيات التدريس   للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 طرق التقومي للمقرر

 .اختبارات حتصيلية  املناقشة.  يناقش العالقة بني نوع املتغريات ومستوايت القياس.  3 -1
 منطق الصدق والثبات.يشرح   4 -1
 يناقش منظور التعامل مع البياانت يف ضوء نظرايت القياس.  5 -1
 يلخص األسس النظرية لتطبيقات القياس يف ضوء نظرايت القياس.  6 -1
 يلخص التطورات املعاصرة يف ميدان القياس النفسي.  7 -1

 املهارات املعرفية 2
األداء ومقاييس التقرير يقارن بني خصائص القياس ابستخدام مقاييس   1 -2

 الذايت.
  احملاضرات 
  .التعلم الذايت 
  .التعلم النشط 

 .تكليفات فردية 
 .اختبارات حتصيلية 

مييز املفاهيم األساسية يف نظرايت القياس مثل: اخلطأ املعياري يف القياس،   2 -2
قدرة الفرد، صعوبة البند، املنحنيات امليزة للبند، مصادر التباين، دراسات 

 وغريه. G Study  ،D Studyالتعميم والقرار 
 يقارن بني نظرايت القياس.  3 -2
 القياس.يقارن بني تطبيقات القياس يف ضوء نظرايت   4 -2
يقيِنم املشكالت اليت تواجه املختصني يف ميدان القياس النفسي وطرق   5 -2

 جتاوزها.
 .التعلم الذايت 
  .التعلم النشط 
  .التعلم التعاوين 

 .تكليفات فردية 
 .تكليف مجاعي 
 .اختبارات حتصيلية 

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

 أسندت إليه.
 التعلم النشط 
 التعلم التعاوين 

 تكليفات فردية
 تكليف مجاعي

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

 تقرير علمي
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 التعلم الذايت   يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي.  1 -4
  .التعلم النشط 
  .التعلم التعاوين 

 .تكليفات فردية 
 يستخدم التقنية يف التواصل مع اآلخرين.  2 -4 .تكليف مجاعي 

 يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف عرض تكليفاته.  3 -4
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1 - - - 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15
قال، خطابة، تقدمي مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة م م

 شفهي، مالحظة......اخل(
نسبته من  لتسليمهاألسبوع احملدد 

 التقييم النهائي
 %20 على مدار الفصل الدراسي تكليفات فردية متكررة. 1
 %25 األسبوع السابع اختبار نصفي 2
 %15 األسبوع العاشر  )مشكالت القياس( تكليف مجاعي 3
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 4

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

 أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(. 
 مع طلباهتم واستفساراهتم. وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل  -
 توظيف وسائل التواصل االجتماعي )مثل جمموعات الواتساب( يف تقدمي االستشارات للطالب. -
 استخدام الربيد االلكرتوين للتواصل بني الطالب وعضو هيئة التدريس. -

 مصادر التعّلم .بب
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ( 2005عالم، صالح الدين .) القاهرة: دار الفكر العريب.االستجابة للمفردة االختباريةمناذج . 
 ( 2017فرج، صفوت .)القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.القياس النفسي . 
 ( 2013النبهان، موسى .)ان: دار الشروق.أساسيات القياس يف العلوم السلوكية  . عمَّ

 Barkley, E. F., & Major, C. H. (2016). Learning assessment techniques: A handbook for college 
faculty. San Francisco: Jossey-Bass. 

 Brennan, R. L. (2010). Generalizability Theory and Classical Test Theory. Applied Measurement 
in Education, 24(1), 1-21.  

 Coulacoglou, C., & Saklofske, D. H. (2017). Classical Test Theory, Generalizability Theory, and 
Item Response Perspectives on Reliability. Psychometrics and Psychological Assessment, 27-44.  

 Glas, C. A. W. (2012). Generalizability Theory and Item Response Theory. In T. J. H. M. Eggen, 
& B. P. Veldkamp (Eds.), Psychometrics in Practice at RCEC (pp. -). E-book, Adobe pdf 
version.ch1 

 Hope, J. (2016). Learning assessment techniques: A handbook for college faculty. New York: 
Magnum Publishing. 

 :. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(2 
 Educational Measurement: Issues and Practice. 
 Assessment Update. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
assessment.com-https://www.e/ 

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

https://www.e-assessment.com/
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

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

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

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

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .9
 .جهاز عرض، سبورة ذكية

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .10
 األوجه.اختبار مينسوات متعدد ، اختبار املصفوفات املتتابعة لريفن

 

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

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

 العضاء هيئة التدريس حلضور عروض الواجبات الفردية اجلماعية . مسنارات مفتوحة
 إجراءات تطوير التدريس: مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه (3
مستقلني، والتبادل إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  (4

بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:  تدقيق تصحيح عينة من أعمال 
 الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: (5
 اجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.مر 

 
 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

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

 النفسي والرتبوي              إعداد/ د. دايان فهمي محادتوصيف مقرر أساسيات القياس 
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 أساسيات  التقومي الرتبوي  اسم املقرر:  

 2-0206614رمز املقرر:     تقومي   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-2-7اتريخ التوصيف:  

 علم النفسالقسم: /  الرتبية : الكلية/ 

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
 أساسيات التقومي الرتبوي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .15
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .16
 الدبلوم العايل واملاجستري يف القياس والتقومي . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .17

 متطلب كلية اختياري يف مرحلة الدكتوراه)يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( 

   : املستوى الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .18
   ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .19
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .20
 جلامعة يف الزاهر.. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الطالب يف مقر اجلامعة يف العابديه،والطالبات يف مقر ا7 .21
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ رات التقليديةقاعات احملاض .ع

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ف

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .ق

    

  النسبة:  أخرى تذكر .ر
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 ال يوجد   تعليقات:

 

 األهداف .د

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 نقاط القوة والضعف يف العملية التعليمية وخمرجاهتا وتقوميها.إكساب الطلبة مهارات تشخيص    

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

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

 .املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب 

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

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .خ
التقومي الرتبوي ، مفهوم التقومي الرتبوي ، الفرق بني القياس والتقييم والتقومي ، أمهية وخصائص وأنواع  أساسياتيتناول املقرر مصطلح :  وصف عام للمقرر:

، مناذج التقومي الرتبوي ،  التقومي الرتبوي ،شروط التقومي اجليد ، أدوات وأساليب التقومي الرتبوي ، بناء أساليب التقومي الرتبوي منها ) االختبار ألتحصيلي ( 
  عن أساليب التقومي احلديث . مدخل

 
 

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

اتريخ التقومي الرتبوي، مفهوم التقومي الرتبوي، الفرق بني القياس والتقييم و أوال : ما هي التقومي الرتبوي  وأمهيته : )
،معايري التقومي الرتبوي اجليد،  يف العملية التعليمية ، أهداف التقومي الرتبوي  ووظائفهالتقومي ، أمهية التقومي الرتبوي 

 أبعاد العالقة بني التقومي الرتبوي والبحث العلمي (
2 4 

أنواع التقومي الرتبوي وجماالته: )التصنيفات املختلفة لألنواع التقومي الرتبوي وجماالت التقومي الرتبوي األساسية اثنيا: 
 وجماالته الوظيفية( .

2 4 

دراسة احلالة ( . بناء  التقرير الذايت، ،املقابلة، اثلثًا / أساليب التقومي الرتبوي وأدواته: ) االختبارات ،املالحظة
 االختبارات التحصيلية  كنموذج لبناء أدوات التقومي الرتبوي . 

2 4 

 املعرفية، تقومي نواتج التعلم النفس حركية ، وتقومي نواتج التعلمتقومي نواتج التعلم :تقومي نواتج التعلم رابعاً / 
 .  الوجدانية

2 4 
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وأشهر النماذج التقوميية اليت قدمت  خامساً/ مناذج التقومي الرتبوي:)استعراض التصورات املعاصرة يف التقومي الرتبوي 
كم مبحكات خارجية "منوذج ات داخلية،احلمن قبل العلماء يف هذا اجملال مثل مناذج:حتقيق األهداف ،احلكم مبحك

 .  ستيك  التشخيصي" ، ومناذج تيسري القرار "
2 4 

يف أحد جماالت التقومي والذي جييب على التساؤالت التالية ) ملاذا نقوم ، نقوم ماذا  بناء برانمج تقومييسادساً/ 
، كيف نقوم  من خالل مراحل وإجراءات التقومي الرتبوي "مرحلة التخطيط مرحلة التنفيذ، مرحلة إصدار األحكام 

 واختاذ القرارات .(
3 6 

الرتبوي التقومي الذايت،التقومي البديل التقومي األصيل ،البورتفوليو ، سابعاً/ تطبيقات تربوية حديثة يف جمال التقومي 
 بنوك األسئلة ، التقومي متعدد القياسات(

2 4 

 

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

 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 اختبار هنائي 2  6   24 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

 

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

 

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

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

 لم.ات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعواسرتاتيجي
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
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 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 املعرفة 1

   بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
، أسلوب  أسلوب احملاضرات . يعطي تعريفا إجرائيا ملفهوم التقومي الرتبوي 1-1

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي 
 يفرق بني مفهوم القيالاس ، التقييم ، التقومي وعالقالة كالل منهمالا ابآلخر 1-2

. 
، أسلوب  احملاضراتأسلوب 

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي
، أسلوب  أسلوب احملاضرات . يشرح أمهية التقومي الرتبوي يف منظومة التعليم والتعلم  1-3

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي
، أسلوب  احملاضراتأسلوب  . مييز بني أنواع التقومي الرتبوي وتصنفانه  املختلفة 1-4

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي
تكليفات فردية ، اختبار  أسلوب التعلم النشط . يشرح خصائص وشروط التقومي اجليد 1-5

 هنائي
، أسلوب  أسلوب احملاضرات .  يُعدد أدوات وأساليب التقومي 1-6

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي
، أسلوب  أسلوب احملاضرات . يستخرج صدق وثبات بعض األدوات 1-7

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي
، أسلوب  أسلوب احملاضرات . مُييز بني مناذج التقومي املختلفة 1-8

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي
 املهارات املعرفية 2

   القدرة على أن:بنهاية املقرر يتوقع من الطالب  
 تكليفات فردية            أسلوب التعلم النشط ينقد جمموعة من أسئلة االختبارات وفقا ملعاملي الصعوبة  والتمييز 2-1
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يعد جدول مواصفات االختبار . 2-2
آخر ( ، وفق يصالالمم برانمج لتقومي ) املعلم أو البيئة الصالالفية أو أي جمال  2-3

 معايري جودة التعلم  .
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط

يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصــــــــــة أبنشــــــــــطته وواجباته  2-4
 ومشاريعه.

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط

ــــل بعض  3-5 ــــاعــــل يف حتلي ــــه يف اجملموعــــة على حنو ف يعمــــل مع أقران
 االختبارات .

 تكليفات مجاعية  التعلم النشطأسلوب 

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

 أسندت إليه . 
 أسلوب التعلم اجلماعي ،

 أسلوب التعلم النشط
 تكليفات مجاعية

 تكليفات فردية          أسلوب التعلم النشط أقرانه .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل  3-2



 

164 
 

 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 تكليفات فردية       أسلوب التعلم النشط الئه يشارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشطة زم 3-3
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به ، وينجزه يف وقته احملدد. 3-4
 أسلوب التعلم اجلماعي ، يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب. 3-5

 أسلوب التعلم النشط
 تكليفات مجاعية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 أسلوب التعلم النشط يستخدم جهاز احلاسب اآليل مبرونة  . 4-1

تقرير  /تكليفالالالالالالات فرديالالالالالالة 
 علمي

حيلل فقرات االختبار ابسـتخدام برامج احملاكاة احلاسـوبية املتخصـصــة  4-2
 أسلوب التعلم النشط يف ذلك.

تكليفات فردية / تقرير 
 علمي

 أسلوب التعلم النشط يستخدم التقنية وقواعد املعلومات االلكرتونية يف البحث العلمي . 4-3
تكليفات فردية / تقرير 

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

 

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

 
 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل  .20

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم    
 النهائي

1 
وفعالية واجبات مجاعية ) نقد جمموعة من االختبارات من حيث معامل الصوبة والتمييز وتباين املفردة  

 البدائل وشكل االختبار العام (
يتم يف األسبوع  

12 
25% 

 %25 على مدار الفصل  واجبات فردية : بناء جدول مواصفات االختبار وملف األعمال  2
 %15 8 اختبار نصفي  2
 %35 16 اختبار هنائي 3

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

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

 حيتاجونه.
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 ي.التدريس للتواصل وتقدمي االرشاد األكادميتزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة  -
 مصادر التعّلم .جج

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 ، عمان ، دار جرير للنشر والتوزيع . 1(: القياس والتقومي الصفي ، ط 2013إبراهيم حممد احملاسنة و عبد احلكيم علي مهيدات ) /1 

، عمان، دار صفاء للنشر  1(: فلسفة التقومي الرتبوي يف العلوم الرتبوية والنفسية ، ط 2015سعيد جاسم االسدي و داود عبد السالم صربي )  /2
 والتوزيع .

 ، عمان ، دار املسرية للنشر والتوزيع .  1( : تقومي التعلم ، ط 2014رجاء حممود أبو عالم )  /3

  ، عمان ، دار املسرية للنشر والتوزيع . 1والتطبيقات ، ط( : التقومي الرتبوي : األسس  2017عبد اجمليد سيد أمحد منصور وآخرون  )  /4

  ، الرايض ، مكتبة الرشد . 3( : التقومي الرتبوي " أسسه وإجراءاته "  ، ط2003ماهر إمساعيل صربي وحممد حممود الرافعي ) /5

1- Nitko, A . J .  (2004). Educational assessment of Student ( 4th edition). Upper Saddle River, NJ: Pearson. 

2- -Popham, J. (2003). Test Better, Teach Better: The Instructional  Role of Assessment. Alexandria, VA: ASCD. 
Qualification Curriculum Authority, UK  

http://www.qca.org.uk/      
Kulieke, M; Bakker, J; Collins, C; Fennimore, T; Fire, C; Herman, J;   Jones, B. F; ---Raack, L; and Tinzmann, 
M.B. (1990). Why Should assessment be based on a vision of learning ? North Central Regional Education 
Laboratory , Oak Brook.   http://www.ncrel.org/. 
1- Marzano, R; McTighe, J. and Pickering, D. (1993). Assessing Student Outcomes: Performance Assessment 

Using the Dimensions of Learning Model Alexandria , Virginia : ASCD .  

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

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

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

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

 . طالبا 20قاعة حماضرات تتسع ل 

http://www.qca.org.uk/
http://www.ncrel.org/
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .12
 Data Showجهاز عارض البياانت 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .13
 ال يوجد

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

 تقومي املقرر
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ثث

 تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس.
 االستشارة يف التدريس من قبل النظراء يف التدريس.

 إجراءات تطوير التدريس: .جج
 .مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطور بناء على التوصيات الواردة فيه 

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

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

 الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة 
 مراجعة  تقرير املقرر وتقييماته والتطور بناء على التوصيات الواردة فيه .

 

 توصيف مقرر أساسيات التقومي الرتبوي          إعداد د/ اندية الزبري

  

 د/ حممد حممود عبد الوهاب اسم منسق الربانمج:

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر: إحصاء تطبيقي  

 (  3-0206621)نفس رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ

 (     3-0206621)نفس   إحصاء تطبيقي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .22
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .23
 املاجستري  ) متطلب كلية ( والدبلوم العايل يف القياس والتقومي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .24
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .25
 املستوى الثاين: ى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. السنة أو املستو 4 .26
  مناهج وطرق البحث العلمي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5 .27
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .28
  ال يوجد. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .29

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ش

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ت

    

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

    

 - النسبة: - ابملراسلة .خ

    

 - النسبة: - أخرى تذكر .ذ
 



 

169 
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ر
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

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

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

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

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

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

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

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس 

 3 1 مقدمة يف علم اإلحصاء 
 3 1 مجع وتبويب البياانت اإلحصائية

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

1 3 

 –االعشارايت  –االرابعيات  –معامل االختالف –التباين  –االحنراف العياري  –مقاييس التشتت )املدى
 املئينات( 

2 6 
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االرتبط  –االرتباط الثنائي األصيل –االرتباط اجلزئي  -االرتباط الرتيب –مقاييس العالقة )االرتباط التتبعي 
 املتعدد( 

2 6 

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

 3 1 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل
 3 1 الفروض اإلحصائية واختبارها  

 3 1 الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي
 3 1 اختبار "ت " وفرضيات استخدامه

 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

 

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

 

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

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

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

  القدرة على: الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1

 أن يتعرف على االحصاء الوصفي واالستداليل 1-1
احملاضرة ابستخدام العروض  -

 التقدمية.
احلوار واملناقشة املوجهة  -

 اهلادف.
األنشطة التطبيقية ومهام -

 األداء.
 

االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية -
 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يتعرف على الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي 1-2
 أن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3
أن حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع  1-4

 الدراسة
 أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها 1-5
 أن حيدد معايري وشروط اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب.  1-6
أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقياً للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-7

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2

لتحديد األسلوب اإلحصائي األمثل أن يصمم خمطط لسري العمليات  2-1
 العصف الذهين  - لتحليل البياانت على اختالف أنواعها. .

 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة  -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 

على تصميم مهام األداء وفقا 
 لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

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

 أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها.  2-3
أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته  2-4

 ومشاريعه. 
أن ينظم العمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فعال، حلل مشكالت  2-5

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

أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسعيه الستثمارها  3-1
 التعلم الذايت  - إجيابيًا.

إحدى طرائق التعلم القائمة  -
على مركزية املتعلم مثل التعلم 

التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 
على تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:

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

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

 بكفاءة ومتيز. وميارس دور القيادة إذا أسندت إليه
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء قاعدة أداء أن  3-5

 وصفية يتم تصميمها لتقومي مهام األداء.
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء 
مهارات  –االتصال 

 –العالقات الشخصية 
حتمل املسؤولية، والعمل 

 ضمن فريق(

أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة جيدة ألنشطة  3-6
 ومشاريع اجملموعات األخرى أثناء عرضها.

ضمن الفريق الذي أن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به  3-7
 يعمل معه، وينجزه يف الوقت احملدد.

، أن يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب 3-8
 .ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
إحصائي من األساليب أن يعاجل بياانت مولدة لكل أسلوب  4-1

 اإلحصائية اليت مت دراستها يدوايً 

 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 

 نتائجهومناقشة 
 وتفسريها.

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء 
 –مهارات االتصال 
مهارات تقنية 

املعلومات واملهارات 
 العددية (

أن حيلل بياانت مولدة ابستخدام الربجميات احلاسوبية لكل أسلوب  4-2
 إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها 

أن يُعد تقريرا وافياً عن النتائج املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  4-3
 ليت مت حساهبا يدوايً احلاسوبية لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اب

مشروعًا حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت مقياس أن ينجز  4-4
)استبانة( يتم تطبيقه فعليًا، ويكتب تقريراً وافياً عن املشروع، 

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

 انقٍد واستقراء النتائج واالستنتاجات.بشكل 
أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي،  4-6

 وحبث القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

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

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

مهارات استخدام 
 الربجميات احلاسوبية
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 .................................................... .................... التحكيممالحظات جهة 

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
 %5 15 تقدمي تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتائجه وتفسريها 3
 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

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

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

 مصادر التعّلم .خخ
 . 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 )  -
األساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية: البارامرتية   ( . 2010عالم، صالح الدين حممود )  -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  والالابرامرتية
(. 4)ط اإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية(. 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
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-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. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

_educationhttps://en.wikipedia.org/wiki/Statistics - 

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

-international-the-http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading
all/resources/statistics-for-agenda/education 

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

3476661&p=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 : -

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://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/
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-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 .دد

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

 متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالبمقعد  20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .14

  طالب 20يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آيل 20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .15

  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .16

  النفس الرقمي معمل علم -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .خخ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .دد

 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 التغذية الراجعة والسريعة ابجتاهني. -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -

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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 (.CIQالتحري الناقد ) مقياس -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ذذ
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب . – .رر
 )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليمًا. تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء - .زز

 إجراءات تطوير التدريس: .سس
تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات  - .شش

 س، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.بني النظراء )األقران( يف التدري
 .إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلمية - .صص
 ديثة ىف التدريس لالستفادة منها.حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احل - .ضض
استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف  - .طط

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

 دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 لتعلم ابلقسم.مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج جمتمعات ا - .عع
 تدقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي التخصص. - .غغ
 التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس املقرر جبامعات أخرى. - .فف
 ة ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدوري .قق
تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة  - .كك

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

  الداخلية لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة  حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديثة، مع  - .مم

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

SWOT Analysis  ملعايري نقاط القوة/ نقاط الضعف ، الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، استنادًاNAQAAE  ألسس
 .لالعتماد الوطين التخطيط االسرتاتيجي

 

 د/ حممد حممود عبد الوهاب اسم منسق الربانمج:

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

 

 توصيف مقرر : إحصاء تطبيقي       
 إعداد:
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 أ.د / ربيع سعيد طه على          د. ذايب عايض عوض املالكي        د. ايسر عبدهللا حفين حسن
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 

 
 
 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 اسم املقرر:    بناء أدوات البحث   
 2-0206622قياس    رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هال1440-2-19  اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس -الرتبية القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز
 . اسم املقرر الدراسي ورمزه: بناء أدوات البحث 1
 ساعة 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
مرحلة  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: الدبلوم يف القياس والتقومي، متطلب قسم إجباري يف3

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الثاين4
 ا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذ5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: اليوجد6
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7

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

 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ض

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ظ

    

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

    

 - النسبة: - ابملراسلة .أأ

    

 - النسبة: - أخرى تذكر .بب
 

 تعليقات:
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 األهداف .س
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

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

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
اجلوانب التطبيقية لبناء أدوات البحث العلمي، ومتابعة مصادر املعلومات املختلفة ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص، الرتكيز على 

 واملراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب.
 .................................................... .................... التحكيممالحظات جهة 

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

 وصف عام للمقرر:
 يهدف املقرر إىل تعريف الطالب أبساسيات بناء أدوات البحث التقليدية وهي: االختبارات، االستباانت، املالحظة واملقابلة، مع االهتمام
ابجلانب التطبيقي لبناء هذه املقاييس والتحقق من جودة خصاصها السيكومرتية، ابإلضافة إىل تعريف الطالب ابالجتاهات احلديثة يف بناء 

 ، املوازين متعددة األبعاد.Rubricsالبحث مثل: سالمل التقدير اللفظي  أدوات
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس  األسابيع

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

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

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

 املتسلسل(
 انتقاء البنود االختبارية التحصيلية. معايري 

 .إجراءات التحقق من ثبات وصدق االختبارات 

4 8 

 .تعريف االستبانة، أمهيتها، جماالت استخدامها، عيوهبا ومميزاهتا 
  مدخل ملوازين االستجابة: التقدير اجلمعي )ليكرت(، الرتاكمي )جتمان(، متايز معاين

 املفاهيم، التصنيف الرتتييب.
  بناء االستباانت:طرق 

 .فحص اإلطار النظري للمتغري 
 .اجملموعات املركَّزة 

6 12 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس  األسابيع

 .تطوير االستباانت 
 :خطوات بناء االستبانة 

 .معايري اختيار وصياغة العبارات 
 .معايري اختيار ميزان االستجابة 
 .التحكيم: حساب ثبات احملكمني 

 .االستباانت الورقية واإللكرتونية 
 عملي لالستبانة.طرق تنظيم وإدارة التطبيق ال 
 .صدق وثبات االستبانة 

 تعريف املالحظة، أنواعها، مزاايها وعيوهبا.
 مصادر اخلطأ يف أساليب املالحظة.

 أمناط بطاقة تسجيل املالحظة:
 .جداول املالحظة 
 .قوائم الرصد 
 .سالمل التقدير 

 تصميم استمارة أو بطاقة تسجيل املالحظة.
 خطوات إجراء املالحظة.

 وثبات بطاقة املالحظة.صدق 

2 4 

 تعريف املقابلة، أنواعها، مزاايها وعيوهبا.
 تصميم دليل املقابلة. •
 استمارة املقابلة. •
 تقنني إجراءات املقابلة. •
 أخطاء التسجيل. •
 صدق وثبات املقابلة. •

2 4 

 2 1 متعددة االبعاداجتاهات حديثة يف بناء أدوات البحث مثل: سالمل التقدير اللفظية، املقاييس 
 

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

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 



 

182 
 

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

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .28

 

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

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

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

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 للمقرر
 طرق التقومي

 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 
 املعرفة 1

البحث وحساب خصائصها يشرح األسس النظرية لبناء أدوات   8 -1
 السيكومرتية.

 احملاضرات
 التعلم النشط

 تكليف فردي
 اختبار حتصيلي

 تقرير علمي
 اختبار حتصيلي يوضح معايري انتقاء البنود االختبارية التحصيلية.  9 -1

 تقرير علمي
 تكليف مجاعي يستعرض إجراءات تطبيق أدوات مجع املعلومات.  10 -1

 اختبار حتصيلي
 تقرير علمي

 اختبار حتصيلي سبب اختيار ميزان االستجابة. يفسر  11 -1
 تكليف فردي يشرح االجتاهات احلديثة يف بناء أدوات البحث.  12 -1

 اختبار حتصيلي
 املهارات املعرفية 2

 احملاضرات يقارن بني أنواع أدوات مجع املعلومات  6 -2
 التعلم النشط

 

 تكليف فردي
 اختبار حتصيلي

وثبات لألنواع املختلفة ألدوات  مييز بني إجراءات التحقق من صدق  7 -2
 البحث العلمي.

 تكليف مجاعي
 اختبار حتصيلي
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اسرتاتيجيات التدريس   للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 للمقرر

 طرق التقومي

 تقرير علمي
 تكليف فردي يقارن بني أنواع موازين االستجابة يف االستبانة.  8 -2

 اختبار حتصيلي
 تقرير علمي

 التعلم النشط حيسب أنواع متعددة من الدرجات احملولة.  9 -2
 احملاضرات

 اختبار حتصيلي
 حيسب معامالت حتليل البند االختباري التحصيلي.  10 -2 تقرير علمي

يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف حساب ثبات مقياس نفسي، ويف   11 -2
 التحقق من صدقه. 

 التعلم النشط
 التعلم الذايت

 تقرير علمي

 تقرير علمي التعلم النشط يبين استبانة ويطبقها وحيسب خصائصها السيكومرتية لالستباانت.  12 -2
 اختبار وحيسب خصائصه السيكومرتية.يطبق   13 -2
يستخدم استمارة مالحظة جلمع بياانت حبثية ويتحقق من خصائصها   14 -2

 السيكومرتية.
 

 التعلم التعاوين
 التعلم النشط

 

 تكليفات مجاعية
 تقرير علمي

 جيري مقابلة جلمع بياانت حبثية ويتحقق من خصائصها السيكومرتية.  15 -2
 احملاضرات الشائعة. يقدم تقييما ألدوات البحث  16 -2

 التعلم النشط
 تكليف فردي

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

 أسندت إليه.
 التعلم النشط
 التعلم التعاوين

 تكليفات فردية
 تكليف مجاعي

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

 تكليف مجاعي
 تقدمي تقرير علمي

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

 الذايتالتعلم 
 تكليفات فردية

 تكليفات مجاعية
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5- 1  - - - 
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

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

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

 التقييم النهائي
 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات فردية متكررة. 1
 %15 األسبوع اخلامس لتطبيق اختبار نفسي وحساب خصائصه السيكومرتية.تقرير علمي فردي  2
 %25 األسبوع العاشر تقرير علمي فردي لبناء وتطبيق استبانة وحساب خصائصها السيكومرتية. 3
 %10 األسبوع الثاين عشر تقرير علمي مجاعي لتطبيق أداة املالحظة والتحقق من صدقها وثباهتا. 4
 %10 األسبوع الرابع عشر مجاعي لتطبيق أداة املقابلة والتحقق من صدقها وثباهتا.تقرير علمي  5
 %30 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 6

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

 أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 مصادر التعّلم .ذذ

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 ( 2011أبوعالم، رجاء .)القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية . 
 ( 1409العساف، صاحل محد .)الرايض: مكتبة العبيكان.املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةهال . 
 ( 2009عسكر، علي، وآخرون .)الكويت: مكتبة الفالح.. مقدمة يف البحث العلمي الرتبوي والنفسي واالجتماعي 
 ( 2006عالم، صالح الدين .)القاهرة: دار الفكر العريب.القياس والتقومي الرتبوي 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 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت 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 .رر

بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية  .17
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/indexti-eng.htm
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 مقعد، جهاز كمبيوتر لكل طالب. 20
 واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات،  .18

 قاعة دراسية، معمل حاسب آيل.
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .19

 SPSSجهاز عرض، سبورة ذكية، برجمية لتحليل البياانت مثل: 
 خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات .20

 اختبار مينسوات متعدد األوجه.، اختبار املصفوفات املتتابعة لريفن
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .زز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (6
 .استمارة تقومي املقرر

 لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى  (7
 العضاء هيئة التدريس حلضور عروض الواجبات الفردية اجلماعية . مسنارات مفتوحة

 إجراءات تطوير التدريس: (8
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل  (9

 بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: 
 ئة تدريس مستقلنيتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هي

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: (10
 مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.

 
 د/ حممد حممود عبد الوهاب اسم منسق الربانمج:

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

 توصيف مقرر بناء أدوات البحث      إعداد د/ دايان فهمي محاد،  أ. هتاين انيف احلسين
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر: نظرية القياس التقليدية وتطبيقاهتا  

 2-0206623  قياس     رمز املقرر:  
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 توصيف مقرر دراسيمنوذج 

 جامعة أم القرى  اسم املؤسسة التعليمية:  1440-2-9  اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس-كلية الرتبية  القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش
 نظرية القياس التقليدية وتطبيقاهتا اسم املقرر الدراسي ورمزه:. 

 : ثالث ساعاتاملعتمدة. عدد الساعات 
 املاجستري يف اإلحصاء والبحوث، و القياس والتقومييف والدبلوم اجستري امل. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 

 :السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. 
 القياس النفسي والرتبوي أساسيات  املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. 
 املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:. 
 الطالب يف العابدية، والطالبات يف الزاهر.  :فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية. 
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .جج
 :100 النسبة% 

 
 

  

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .دد

    

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

  
  

  النسبة:  ابملراسلة .وو
    

  النسبة:  أخرى تذكر .زز
 

 تعليقات: ال يوجد

 األهداف .ص
يهدف املقرر إىل متكني الطالب من فهم واستيعاب النظرية التقليدية للقياس وما يرتبط هبا من مفاهيم وافرتاضات  ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ،وتزويده أبساسيات الطرق والنماذج السيكومرتية التقليدية الالزمة لبناء وتطوير االختبارات، وكذلك أهم تطبيقاهتا.  
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 لتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 حتديث مصادر التعلم والتنويع فيما بينها )لالستفادة من اكثر من مرجع(.-

 التنويع يف استخدام أساليب التدريس. -

 مواكبة ما صدر من برامج إحصائية متخصصة هلا عالقة بنظرية القياس.-

 املنتظمة خلطة املقرر ملواكبة التغريات والتطورات يف جمال القياس النفسي.املراجعة الدورية -

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

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

ة متعمقة للنظرية يتناول املقرر التكوينات األساسية للقياس النفسي )مفهومه ،خصائصه مشكالته، مستوايته ، أساليبه ،ونظرايت القياس( مث يتطرق إىل دراس
وافرتاضاهتا واالشتقاقات  قليدية للقياس، كالدرجة احلقيقية والدرجة اخلام والدرجة اخلطأ. مبينا عالقة التباين احلقيقي بكل من التباين الكلي والتباين اخلطأ.الت

رتكيز على تطبيقات النظرية التقليدية طرق تقدير كل منهما. مع اليف ضوء النظرية التقليدية و  الصدق والثبات كما يتناول عرضا ملفاهيم  .هااملستنتجة من
. واملعايري املختلفة وكيفية حساهبا ، كما يعرض األداء التفاضلي اتكما تتمثل يف : بناء االختبار وحتليل األداء على االختبار ككل وعلى مستوى الفقر 

 للفقرة ، وحتويل الدرجات ومعادلتها.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .31
 ساعات التدريس  عدد األسابيع املوضوعاتقائمة 

  : مراجعة املفاهيم األساسية يف القياس
أساليب القياس املستخدمة يف بناء االختبارات واملقاييس و ،مستوايته ، خصائصه ، مفهوم القياس -
 .( مجاعية املرجع وحمكية املرجع)

 
1 

 

 
2 

 :نظرايت القياس
التقليدية ، نظرية التعميم ، والنظرية احلديثة( أهداف كل نظرية ، التعريف بنظرايت القياس )النظرية -

 ومسلماهتا ، واألسس اليت تقوم عليها ، ومميزاهتا ، واالنتقادات اليت وجهت لكل نظرية.

 
1 

 

 
2 

 :للقياس النظرية التقليدية
 .ةالتعريف ابلنظرية ومسلماهتا وافرتاضاهتا واإلشتقاقات الكمية املنبثقة من النظري-

1 2 

  ثبات االختبار :
نظرية الثبات ، مفهوم الثبات بداللة مكوانت التباين الكلي، الثبات وأخطاء القياس، طرق تقدير -

 الثبات والعوامل املؤثرة فيه ، ثبات االختبار مجاعي املرجع  واالختبار حمكي املرجع.

 
2 

 
4 
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 .SPSSائي تطبيق عملي للتدريب على كيفية حساب الثبات ابستخدام برانمج التحليل اإلحص-
  صدق االختبار:

مفهوم صدق االختبار، عالقة الصدق ابلثبات ، خصائصه  وأنواعه )صدق احملتوى ، الصدق املرتبط  -
أثر عدم الثبات ، جداول اتيلر ابحملك ، صدق البناء ، الصدق العاملي( ، معامل دقة التنبؤ، تصحيح 

 ورسل، صدق السمات املتعددة واألساليب املتعددة. العوامل املؤثرة يف الصدق.
 تطبيق عملي للتدريب على كيفية حساب أنواع الصدق. -

 
2 

 
4 

 

 : حتليل فقرات االختبار
ابلفقرة وتفسريها ، اهلدف من حتليل الفقرات ، حتليل الفقرات وحساب املعامالت اإلحصائية اخلاصة -

 حتليل األداء على االختبار ككل ،  املقارنة بني حتليل الفقرات معيارية وحمكية املرجع.
 تطبيق عملي للتدريب على حتليل فقرات االختبار وتفسري نتائج التحليل. -

2 4 

 : املعايري  
مفهوم املعايري وتعريفاهتا ، أمهيتها ، شروط استخدامها ، أنواعها وطرق حساهبا )معايري االختبارات مجاعية 

 ، حمكات األداء يف االختبارات حمكية املرجع( . 

2 4 

 األداء التفاضلي للفقرة :
، ومستوايت حتليل األداء  تعريف مصطلح األداء التفاضلي للفقرة ومتيزه عن مصطلحي أثر الفقرة وحتيزها

 التفاضلي وأنواعه ، وطرق الكشف عنه:
 طريقة الصعوبة احملولة. .1

 تطبيق عملي للكشف عن األداء التفاضلي وفقا لطريقة الصعوبة احملولة.
  طريقة املعايرة. .2

 تطبيق عملي للكشف عن األداء التفاضلي وفقا لطريقة املعايرة.

 
 
2 

 
 
4 

 : حتويل الدرجات ومعادلتها
مفهوم معادلة االختبارات وشروط التعادل ، تصميمات مجع البياانت يف معادلة االختبارات ، وأهم  -

 طرق معادلة االختبارات وفق النظرية التقليدية للقياس منها:
 طريقة معادلة املتوسط احلسايب. -1
طريقة  املعادلة اخلطية منها طريقة توكر اخلطية، وطريقة ليفني للعالمات املالحظة  ،   -2

 هولند  اخلطية.–وطريقة براوند 
طرق معادلة الرتب املئينية املتساوية : ومنها املعادلة املئينية ذات التكرارات املمهدة ،واملعادلة  -3

 املئينية ذات التكرارات غري املمهدة.

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
4 
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 لى كل طريقة من طرق التعادلتطبيق عملي ع-

 أهم املشكالت يف عملية معادلة االختبارات.-
 

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

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

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

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

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .34
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
 املعرفة 1
يوضح التكوينات األساسية يف القياس النفسي مثل تعريفات القياس  1-1

 وخصائصه واستخداماته ، ومشكالته ، وأهم أساليبه.
 
 
 

 احملاضرة. -
 املناقشة واحلوار. -
 العروض التقدميية. -

 
 
 
االختبارات )فصلية  -

 وهنائية(.
 تقييم الواجبات املنزلية. -

االختالفات بني نظرايت القياس املستخدمة يف تطوير وبناء املقاييس  حيدد 1-2
 النفسية والرتبوية.

يذكر املفاهيم األساسية املرتبطة ابلنظرية التقليدية للقياس  واالفرتاضات  1-3
 املرتبطة هبا واالشتقاقات الرايضية املستنتجة منها.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 

تضمنه من تالسيكومرتية لالختبار أثبات والصدق( وما يعرف اخلصائص  1-4
 طرق وأساليب خمتلفة يف ضوء النظرية التقليدية للقياس.

 التعلم التعاوين -
 التعلم النشط -

 يف املناقشات.املشاركة  -

 مييز بني مصطلحات: األداء التفاضلي للفقرة، وأثرها، وحتيزها. 1-5
يوضح طرق الكشف عن األداء التفاضلي للفقرة مصنفة وفقا لألطر  1-6

 النظرية التابعة هلا
يعرف مفهوم معادلة االختبارات وشروطها، مع االملام بطرق التعادل  1-7

 املختلفة.
يكتب ورقة حبثية عن املسائل واملستجدات املتعلقة ابلنظرية التقليدية  1-8

 للقياس مستعينا يف كتابتها ابلدراسات العربية واألجنبية احلديثة. 
 

 البحث واالطالع. -
 التعلم النشط. -

 

 
 التقارير.تقييم  -

 
 املهارات املعرفية 2
يستخدم أدلة الصدق والثبات يف التحقق من جودة أدوات القياس يف  2-1

 العلوم الرتبوية والنفسية.
 
 
 املناقشة واحلوار. -
 املشاريع املشرتكة -
 حل املشكالت. -
 التعلم التعاوين. -
  النشط. التعلم -

 

 

 

 يف املشاركة تقييم -
 املناقشات.

 املالحظة. قوائم-

  واملشاريع البحوث تقييم -
 اجلماعية

 الفردية. الواجبات تقييم -

خيتار األساليب اإلحصائية املناسبة للحصول على معلومات سيكومرتية  2-2
 عن درجات االختبار.

 حيلل البياانت املتعلقة ابالختبارات وفقراهتا. 2-3
 الختاذ القرار املناسب..يفسر املخرجات اإلحصائية مع فهم مغزاها  2-4
يطبق الفنيات والطرق السيكومرتية التقليدية يف بناء أداة قياس نفسي  2-5

 مناسبة.
حيلل كل طريقة من طرق الكشف عن األداء التفاضلي، ويستنتج  2-6

 اخلصائص املميزة هلا، ويربطها خبصائص اإلطار النظري اليت تتبع له.  

معادلة االختبارات املختلفة  للوصول اىل حمددات يفاضل بني طرق  2-7
 استخدام كل طريقة.

  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 اآلخرين نظر وجهات من واالستفادة فريق ضمن بفاعلية العمل يف يساهم 3-1

 لتحقيق اجلاد والعمل للتواصل مشرتكة أرضية ظل يف إليها واإلضافة
 املرجوة األهداف

اشراك الطالب يف  -
املشروعات واألحباث 

 اجلماعية.
 التعلم التعاوين. -
 التعلم الذايت. -
األعمال والواجبات الفردية  -

. 

 
- مالحظة  أداء الطالب 
يف التكليفات واألعمال 

 اجلماعية
-مالحظة  أداء الطالب 

 خالل املناقشة.

 اآلخر الرأي احرتام مع  الرأي وإبداء الذات عن ابلتعبري يلتزم 3-2
 يرتبط وما وحتدايهتا الدراسية الضغوط ومواجهة الذايت التعلم أمهية يقدر 3-3

 واملثابرة واالنضباط الوقت وإدارة والتنظيم التخطيط مهارات من بذلك
 املتنوعة. التعلم مصادر من لالستفادة الدراسة زمالء مع والتعاون
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 

 والثناء الغري آراء وتقدير عنهم يصدر ما تفسري وحيسن لآلخرين يصغي 3-4
 اهلادفة. والتوجيهات البناء النقد تقدمي مع جهودهم على

 املناقشة واحلوار. -
 العصف الذهين. -

 الطلبة التزام مدى مراقبة -
 الوقت يف املهام إبجناز

 .احملدد
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
  األساليب املناسبة لتقدير صدق وثبات االختبار.حيدد األسلوب أو  4-1

 العملي. التدريب -
 واحلوار. املناقشة-
 التعاوين. التعلم -
 املشكالت. حل -
 املعلومات. ومجع  البحث-
 إبجراء الطالب تكليف -

 والواجبات العلمية، البحوث
 احلاسب. ابستخدام املنزلية

 
-تقييم الواجبالالالالالالات الفردية  
. 
-تقييم تقارير األحباث 
 العلمية.
- املشاركة يف املناقشات 
 واحلوار. 

املالحظة ألداء الطالب -
 خالل الفصل الدراسي.

 

يستخدم برامج التحليل اإلحصائي يف تقدير اخلصائص السيكومرتية  4-2
 التقليدية يف ضوء بعض البياانت واملعلومات املتوفرة. 

 حتليل االستجاابت على فقرات االختبار.يستخدم الربامج اإلحصائية يف  4-3
 حيدد نقاط القوة ونقاط الضعف يف فقرات االختبار. 4-4
حيلل بياانت مولدة ابستخدام الربجميات احلاسوبية اخلاصة بكل طريقة  4-5

وحيصل على املؤشرات الكمية اليت توفرها الربامج كمخرجات للتحليل، 
 التحليل.مقدما تقريرا وافيا عن نتائج 

 يستخدم إحدى طرق املعادلة إلجراء التكافؤ بني صورتني اختباريتني.  4-6
 املعلومة عن للبحث كمصدر  ودقة بسرعة اإلنرتنت شبكة يستخدم 4-7

 اآلخرين. مع واألفكار املعلومات لتبادل وكوسيلة
 . املوضوعات عرض يف احلديثة التقنية يستخدم 4-8

 املهارات النفسية احلركية  5
5-1 

 
 املالحظة. - استخدام احلاسب اآليل.- برجميات احلاسب األيل على مجيع التطبيقات العملية . يستخدم

 تقييم الواجبات. -

 

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

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %40 طوال الفصل إجناز الطالب متضمنا التكليفات الفردية واجلماعيةملف  2
 %10 طوال الفصل املشاركة يف املناقشات واحلوار 3

 %20 الثامن ( سنة أعمال ) حتريري اختبار 4

 %30 السادس عشر النهائي االختبار 5
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ص
 ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب 

 أبستاذهم. الطالب تواصل يف االلكرتوين الربيد تفعيل -2   . الفصل بداية يف املكتبية الساعات حتديد-1

 األكادميية. الناحية من خدمتهم خيص فيما  للقسم التابعة االكادميي اإلرشاد لوحدة الطلبة مراجعة يتم-3

 مصادر التعّلم .سس
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. النظرية احلديثة يف القياس. دار املسرية ، عمان.2009التقي ، أمحد ) -

 التقليدية واملعاصرة. دار الفكر، عمان.(. مدخل إىل نظرية القياس 2017كروكر ، ليندا . اجلينا ، جيمس. ترمجة هند احلموري و زينات دعنا  )  -

 (. القياس والتقومي الرتبوي والنفسي " أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة". الطبعة السادسة ،دار الفكر العريب، القاهرة..2015عالم ، صالح الدين حممود ) -

 دار الكتاب احلديث، القاهرة. .خطوات إعدادها وخصائصها: وية(. االختبارات واملقاييس يف العلوم النفسية والرتب2012مراد ، صالح ) -

- Crocker, L. and Algina , J. (2008). Introduction   to  Classical and Modern  Test   Theory. Mason, OH: Cengage.                                                                   
- DeMars, C. E. (2018). Classical Test Theory and Item Response Theory. In The Wiley Handbook  of  Psychometric  

Testing: A Multidisciplinary    Reference on Survey, Scale and Test Development By Paul Irwing ,   To Booth& David J. 
Hughes. John Wiley & Sons Ltd. 

- Embretson, S. E. & Reise, S. P. (2000). Item response theory for psychologists. Mahwah, NJ:Erlbaum. 
- Furr, M. R. & Bacharach, V.R.. (2008). Psychometrics ; an introduction.   Thousand Oaks, CA; Sage Publications. 
-   McDonald, R. P. (1999). Test theory: A unified treatment. Mahwah,  NJ: Erlbaum. 

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

 اجملالت العلمية األجنبية يف جمال القياس النفسي والرتبوي مثل:-     الدورايت العربية يف جمال علم النفس والرتبية. -

- Applied Psychological measurement.       -   Educational measurement  

- Educational and Psychological Measurement. 

- Psychometrica. 

-  Psychological Assessment. 

 - International Journals in Education and Psychology. 
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 . 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

https://www.psychometrictest.org.uk/classic-test-theory/ 

https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/classical-test-theory/ 

 https://study.com/.../classical-test-theory-item-response-theory.html 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-3302-5_5 

 https://www.sagepub.com/.../4869_Kline_Chapter_5_Classical_Test_... 
 

 SPSSالربجميات اخلاصة بتطبيقات النظرية ، وبرانمج التحليل اإلحصائي  مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 

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

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

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:  .21

 طالب ، معمل للحاسب االيل  20قاعات احملاضرات تسع 
 البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض   .22
 SPSS، الربجميات اخلاصة بتطبيقات النظرية ، وبرانمج التحليل اإلحصائي  بياانت عرض ،شاشة كمبيوتر  أجهزة

 ال يوجد مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .23
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .نن

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 املقرر. لتقييم الطالب استبانة -1
 التعليمية. العملية لتقييم الطالب استبانة -2

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

https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/classical-test-theory/
https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/classical-test-theory/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-3302-5_5
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-3302-5_5
https://www.sagepub.com/.../4869_Kline_Chapter_5_Classical_Test_...
https://www.sagepub.com/.../4869_Kline_Chapter_5_Classical_Test_...
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 الربانمج تقرير -
 إجراءات تطوير التدريس:

 اخلربات. لتبادل املقرر نفس يدرسون الذين األساتذة بني النقاش حلقات عقد -
 الفعال.حضور دورات تدريبية يف جمال التدريس  -
 حضور ندوات علمية عن جودة التعليم. -

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

 .اإلجاابت أوراق من عشوائية نةعي فحص -

 . القسم يف املسؤولني قبل من الطالب أعمال من لعينة التصحيح فحص -
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .هه

 استباانت ال األساتذة آراء استباانت ال املقرر ملف التالية: املصادر من املستفادة الراجعة املعلومات على بناء سنوات 5 كل  املقرر توصيف مراجعة -
 التوظيف. جهات آراء استباانت ال اخلرجيني آراء استباانت ال الطالب آراء

 مواكبة التطورات املعاصرة يف جمال القياس النفسي. -
 إعطاء فرص للطالب للممارسة العملية والتطبيق العملي من خالل التوسع يف عملية التدريب. -

 

 د/ حممد حممود عبد الوهاب اسم منسق الربانمج:

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

 توصيف مقرر نظرية القياس التقليدية وتطبيقاهتا             إعداد د/ مىن ربيع الطنطاوي
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 يار واحملك االختبارات مرجعية املع اسم املقرر:  

 2-0206624رمز املقرر:  قياس      
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-2-20اتريخ التوصيف:  

 علم النفس / القسم     الرتبيةالكلية/ 
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض
 بناء اختبارات التحصيل الدراسي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .30
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .31
 الدبلوم العايل / وماجستري القياس والتقومي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .32

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

 الثاين . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .33
   ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .34
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .35
 ؤسسة التعليمية: الطالب يف مقر اجلامعة يف العابديه،والطالبات يف مقر اجلامعة يف الزاهر.. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للم7 .36
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .حح

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .طط

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .كك

    

  النسبة:  أخرى تذكر .لل
 

 تعليقات:
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 األهداف .ط

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

وتطوير إكساب الطلبة مهارات تصميم وبناء العديد من االختبارات معيارية املرجع وحمكية املرجع من أجل حتسني املمارسات الرتبوية واملهنية ، 

 . إجنازات املتعلمني والباحثنيأساليب قياس 

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

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

 .املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب 
 

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

 وصف عام للمقرر:

وم احملك ، يتناول املقرر مصطلح بناء االختبارات معيارية املرجع وحمكية املرجع وكذلك تعريف ابألنظمة املرجعية يف القياس الرتبوي والنفسي ،مفه

ملرجع ، حتليل مفردات ، أساليب بناء فقرات االختبار حمكي اأنواع االختبارات الرتبوية والنفسية ) معيارية املرجع وحمكية املرجع ( أنواع احملكات  ، 

 االختبارات مرجعية احملك ، تقومي االختبارات احملكية املرجع ، ويدرب الطالب على طريقة تصميم وبناء اختبار حمكي املرجع  .

 
 

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

الرتبوي والنفسي ، النظام الذي ينسب أداء الفرد إىل معيار  تعريف ابألنظمة املرجعية يف القياسأوال :
مستمد من اجلماعة ، النظام الذي ينسب أداء الفرد إىل حمك ، ، مفهوم احملك ، أنواع احملكات ، 
تعريف االختبارات املعيارية املرجع  وحمكية املرجع ، الفرق بني االختبارات معيارية املرجع وحمكية 

ات االختبارات حمكية املرجع ) تسكني الطالب ، تشخيص حتصيل الطالب ، املرجع ، استخدام
.  )........  

2 4 
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لقياس ) معيارية املرجع ، حمكية لاثنيا: أنواع االختبارات الرتبوية والنفسية يف ضوء األنظمة املرجعية 
 املرجع( من حيث الغرض من االختبار  ، ونوع االختبار و تفسري درجاته 

2 4 

 8 4  أساليب بناء فقرات االختبار حمكي املرجع ) مرجعية اهلدف ، مرجعية النطاق ( .اثلثا : 
حتليل مفردات االختبارات مرجعية احملك : ) إجراءات حتليل مفردات االختبار ، تفسري رابعا : 

 بياانت مفردات االختبار ، جتانس حمتوى املفردات ، بنوك أسئلة االختبارات (
3 6 

خامسا: تقومي االختبارات احملكية املرجع ، صدق وثبات االختبارات مرجعية احملك ، طرق تقدير 
الصدق ، صدق درجات االختبار ، مفهوم ثبات االختبارات مرجعية احملك ، طرق تقدير ثبات 

 االختبار ، درجات القطع
3 6 

 2 1 .  طريقة تصميم وبناء اختبار حمكي املرجعسادساً : 
 

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

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30 اختبار هنائي 2     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

 التعلم الفردي )الذايت اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .38
 ساعتان أسبوعيا.

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .39
 الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار 

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

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

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

   بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
، أسلوب  أسلوب احملاضرات يعرف مفهوم االختبار معياري املرجع وحمكي املرجع . 1-1

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي 
، أسلوب  أسلوب احملاضرات يقارن بني االختبار معياري املرجع وحمكي املرجع . 1-2

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي
يقارن بني بناء االختبار حمكي املرجع من حيث اهلدف  ومن حيث   1-3

 النطاق .
، أسلوب  أسلوب احملاضرات

 النشطالتعلم 
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي
، أسلوب  أسلوب احملاضرات يفهم  حتليل فقرات االختبار حمكي املرجع . 1-4

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي
 تكليفات فردية  أسلوب التعلم النشط يصمم اختبارات حمكية املرجع . 1-5

 املهارات املعرفية 2
   يتوقع من الطالب القدرة على أن:بنهاية املقرر  

 تكليفات فردية            أسلوب التعلم النشط يُقوم جمموعة من  أنواع  االختبارات املعيارية املرجع واحملكية . 2-1
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يصمم اختبارات حمكية املرجع ومعيارية املرجع . 2-2
يقرتح عـددا من احملكـات ملقـارنـة االختبـارات معيـاريـة املرجع وحمكيـة  2-3

 املرجع 
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط

يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصــــــــــة أبنشــــــــــطته وواجباته  2-4
 ومشاريعه.

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط

ــــه يف اجملموعــــة على حنو  3-5 ــــل بعض يعمــــل مع أقران ــــاعــــل يف حتلي ف
 االختبارات .

 تكليفات مجاعية  أسلوب التعلم النشط

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

 أسندت إليه . 
 أسلوب التعلم اجلماعي ،
 أسلوب التعلم النشط

 تكليفات مجاعية        

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

 أسلوب التعلم النشط
 تكليفات مجاعية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 أسلوب التعلم النشط جهاز احلاسب اآليل مبرونة  .يستخدم  4-1

تكليفالالالالالالات فرديالالالالالالة / تقرير 
 علمي

حيلل فقرات االختبار ابسـتخدام برامج احملاكاة احلاسـوبية املتخصـصــة  4-2
 يف ذلك.

تكليفات فردية / تقرير  أسلوب التعلم النشط
 علمي
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
تكليفات فردية / تقرير  أسلوب التعلم النشط العلمي .بحث يستخدم التقنية وقواعد املعلومات االلكرتونية يف ال 4-3

 علمي
 (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(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم    
 النهائي

1 
واجبات مجاعية ) نقد جمموعة من االختبارات من حيث معامل الصوبة والتمييز وتباين املفردة وفعالية  

 البدائل وشكل االختبار العام (
يتم يف األسبوع  

12 
25% 

 %25 على مدار الفصل  واجبات فردية : بناء اختبار حمكي املرجع وملف األعمال  2
 %15 8 اختبار نصفي  2
 %35 16 هنائياختبار  3

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

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

 حيتاجونه.
 لربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقدمي االرشاد األكادميي.تزويد الطالب اب -

 مصادر التعّلم .صص
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 ..)يف اجملاالت الرتبوية والنفسية والتدريبية (، القاهرة ،دار الفكر ( االختبارات التشخيصية مرجعية احملك2001صالح الدين حممود  عالم ) /1 

 ( اجتاهات معاصرة يف القياس والتقومي النفسي والرتبوي ، القاهرة ، مكتبة االجنلو املصرية . 1996أمينة كاظم و آخرون ) /2

  القاهرة ، دار الفكرأساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة ( ،(. القياس والتقومي الرتبوي والنفسي )   2000صالح الدين حممود عالم )   /3
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- Femandez,  M . M, Ponsoda, V.,, Oleaj .  & Shih, P . & Revuelta, J . (2016) . A  
multistage adaptive test   of  Fluid intelligence   Psicothema . 28346-
352.10.7334/psicothemema2015.286.  . 

- Economides A.A.,Roupas  C.(  2007 ).Evqluqtion of Co,puter Adaptive Tesing Systems. 
International Journal of Web  Web –Based    Learning  and Teaching T echnologies. (2) 
1.  

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
https://dare.uva.nl/search?identifier=911536a7-3088-40fc-8fc8-be29768e791f 
https://psychology.iresearchnet.com/industrial-organizational-psychology/i-o-psychology-
theories/differential-item-functioning/ 
https://jonathantemplin.com/files/irt/irt07abim/irt07abim_lecture10.pdf 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2017.00051/full 

 

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

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

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

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .24

 . طالبا 20قاعة حماضرات تتسع ل 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .25

 Data Showجهاز عارض البياانت 
 خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات  .26

 ال يوجد
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .وو

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .يي

https://dare.uva.nl/search?identifier=911536a7-3088-40fc-8fc8-be29768e791f
https://psychology.iresearchnet.com/industrial-organizational-psychology/i-o-psychology-theories/differential-item-functioning/
https://psychology.iresearchnet.com/industrial-organizational-psychology/i-o-psychology-theories/differential-item-functioning/
https://jonathantemplin.com/files/irt/irt07abim/irt07abim_lecture10.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2017.00051/full
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 تقومي املقرر
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .أأأ

 واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس.تبادل الزايرات 
 االستشارة يف التدريس من قبل النظراء يف التدريس.

 إجراءات تطوير التدريس: .ببب
 .مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطور بناء على التوصيات الواردة فيه 

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

فية تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، وكذلك مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوص
 ضمن برانمج جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس يف القسم .

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 مراجعة  تقرير املقرر وتقييماته والتطور بناء على التوصيات الواردة فيه .

 

 

 توصيف مقرر االختبارات مرجعية املعيار واحملك         إعداد / د. اندية الزبري

  

 عبدالوهابد/ حممد حممود  اسم منسق الربانمج:

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 التقومي الرتبوي البديل  اسم املقرر:  

 2-0206625رمز املقر:      تقومي      
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-2-11اتريخ التوصيف:  

 علم النفسالقسم/       الكلية/ الرتبية : 
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 التقومي الرتبوي البديل. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .37
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .38
  الدبلوم العايل واملاجستري يف القياس والتقومي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .39

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .40
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(   5 .41
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .42
 اجلامعة يف العابديه،والطالبات يف مقر اجلامعة يف الزاهر.. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الطالب يف مقر 7 .43
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .مم

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .نن

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .عع

    

 %20 النسبة: √ أخرى تذكر .فف
 

 تعليقات:
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 األهداف .ع

ستاتيكي ما هدف املقرر الرئيس؟ إكساب الطلبة مهارات تقومي ديناميكية متعددة األبعاد ، وهنج نوعي خمتلف لتقومي الطلبة ، بداًل عن املدخل اإل -1

 التقليدي الذي يركز على أنواع حمددة من األسئلة اليت تتطلب الورقة والقلم . 

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

 يزية أو العربية يف موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا متابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنل
 اجملال. 

 .املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب  

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

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

ل ،مقارنة بني التقومي يتناول املقرر مصطلح: التقومي البديل ، مفهوم التقومي البديل ، مسميات التقومي البديل ، تطور التقومي الرتبوي وصوال للتقومي البدي
البديل ، قواعد وحمكات تقدير األداء التقليدي والبديل ، مبادئ وخصائص ومتطلبات التقومي البديل ، اسرتاتيجيات التقومي البديل ، أدوات وأساليب التقومي 

 ، التخطيط  لتقومي البديل ، تقيم األداء  ، يصمم الطالب برانمج  لواحد من أساليب التقومي البديل ويُقوم مبحكات تقدير األداء   . 
 

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

أوال : تطور التقومي الرتبوي وصوال للتقومي البديل ، مفهوم التقومي البديل ، مقارنة بني التقومي التقليدي 
والبديل ، مسميات التقومي البديل ، ركائز أساسية للتقومي البديل  ، وظائف وأغراض ومبادئ وخصائص 

 ومتطلبات التقومي البديل  . 
   2 4 

اثنيا: اسرتاتيجيات التقومي البديل ، إسرتاتيجية التقومي  : املعتمدة على األداء ، الورقة والقلم، املالحظة ، 
 التقومي ابلتواصل ، مراجعة الذات ، املالحظة التلقائية ، املالحظة املنظمة .      

    2 4 

اثلثا : أدوات وأساليب التقومي البديل : األطر الرتبوية للمستوايت الرتبوية ، التقومي البديل استنادا إىل 
املستوايت الرتبوية ، مفهوم تقومي األداء ، نظام ومكوانت تقومي األداء ، أقسام مكونىت ، بعض صيغ 

كالت تقومي األداء  . يصمم كل مهام األداء ، تصميم وبناء املهام ، خصائص مهام األداء ، بعض مش
 الطالب واحدة من أساليب التقومي البديل وتُقوم  وفق حمكات تقدير األداء . 

   3 6 

رابعا : قواعد وحمكات تقدير األداء : أمهية قواعد وحمكات تقدير األداء  ، عناصر حمكات األداء ، طرق 
تقدير األداء ، تقييم موازين التقدير ، مصادر حتيز التقديرات ، تصميم وبناء حمكات تقدير األداء ، 

 مصادر احلصول على حمكات األداء . 
    2 4 
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لبديل ) ال بد من إاثرة ثالثة أسئلة وهي : ملاذا جيب أن يكون هنالك تقومي خامسا: التخطيط للتقومي ا
 ، ما الذي نريد تقوميه ، كيف جيب أن يكون التقومي ، ماذا عن وسائل الصدق والثبات ( .

    2 4 

سادسا :تقومي ملفات األعمال ) البور تفوليو( ، مفهوم ملفات األعمال ، أغراض ملفات األعمال ، 
حمتوايت وختطيط وتكوين ملفات األعمال ، حمكات تقييم ملفات األعمال ، موازين تقدير  صيغ و

 درجات ملفات األعمال ، بعض مشكالت تقومي ملفات األعمال .
    2 4 

سابعا :التقومي الذايت وتقومي اإلقران : مربرات التقومي الذايت وتقومي األقران ، مفهوم التقومي الذايت ومزاايه 
 ، مفهوم تقومي األقران ومزاايه ، أساليب التقومي الذايت وتقومي األقران  . 

    2 4 
 ج

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .42
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30  -   30 ساعات التدريس الفعلية
 2  -   2 الساعات املعتمدة

 

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

 التعلم الفردي )الذايت اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .43
 ساعتان

 

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

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

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

 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

   بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
، أسلوب  أسلوب احملاضرات يعرف مفهوم التقومي البديل ومسمياته  . 1-1

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي 
أسلوب  ، أسلوب احملاضرات مييز بني اسرتاتيجيات التقومي البديل املختلفة  . 1-2

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي
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 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات   للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
، أسلوب  أسلوب احملاضرات يقارن بني أدوات التقومي البديل . 1-3

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي
، أسلوب  أسلوب احملاضرات يقارن بني أساليب التقومي البديل . 1-4

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي
، أسلوب  أسلوب احملاضرات يذكر خطوات التخطيط  لتقومي البديل . 1-5

 التعلم النشط
 تكليفات فردية 

، أسلوب  أسلوب احملاضرات يعرف مهام تقييم األداء.  1-6
 التعلم النشط

تكليفات فردية ، اختبار 
 هنائي

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يُعد ملف أعمال  6
 تكليفات مجاعية  أسلوب التعلم النشط أقرانه على حنو فاعل .يُقوم  
 املهارات املعرفية 2

   بنهاية املقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 
 تكليفات فردية           أسلوب التعلم النشط حيسب اخلصائص السيكومرتية يل أدوات التقومي . 2-1
 تكليفات فردية          أسلوب التعلم النشط يصمم أسلوب من أساليب التقومي البديل  2-2
يقرتح عــددا من احملكــات ملقــارنــة تقييم األداء وحيــدد مىت يفضـــــــــــل  2-3

 استخدام كل منها.
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط

وواجباته يقرتح معيار من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصــــــــــة أبنشــــــــــطته  2-4
 ومشاريعه.

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط

 تكليفات مجاعية أسلوب التعلم النشط يعمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فاعل . 3-4
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يســــــــــهــل عليــه التفــاعــل اهلــادف مع أقرانــه يف جمموعتــه واجملموعــات  3-1

 تكليفات مجاعية         أسلوب التعلم اجلماعي القيادة املؤثر إذا أسندت إليه . األخرى، وميارس دور

 تكليفات فردية          أسلوب التعلم النشط يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل أقرانه يف جمموعة العمل 3-2
يشـــــــارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشـــــــطة ومشـــــــاريع  3-8

 اجملموعات األخرى.
 تكليفات فردية       أسلوب التعلم النشط

يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  3-9
 معه، وينجزه يف وقته احملدد.

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط

 ،أسلوب التعلم اجلماعي  يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب. 3-10
 أسلوب التعلم النشط

 تكليفات مجاعية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
حيســب مؤشــرات الصــدق والثبات لشــكل من أشــكال التقومي البديل  4-1

 أسلوب التعلم النشط ابحلاسب اآليل 
تكليفالالالالالالات فرديالالالالالالة / تقرير 

 علمي
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 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات   للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
تكليفات فردية / تقرير  أسلوب التعلم النشط بحث العلمي.االلكرتونية يف اليستخدم التقنية وقواعد املعلومات  4-2

 علمي
تكليفات فردية / تقرير  أسلوب التعلم النشط ينجز مشروعا حبثيا ابلتعاون مع جمموعته . 4-4

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

 

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

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

1 
واجبات مجاعية ) تقومي األقران : كل طالب يقرأ كتاابت اآلخر ، ويوضح تفكريه حول مضمون  

 املكتوب( 
 %20 على مدار الفصل

2 
يصمم الطالب برانمج  لواحد  من أساليب التقومي البديل ويُقوم مبحكات تقدير  واجبات فردية :

 األداء   
14 20% 

 %15 8 اختبار نصفي  
 %10 15 ملف األعمال ) البورتفوليو ( 3
 %35          يف هناية الفصل  اختبار هنائي 4

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

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

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

 مصادر التعّلم .طط
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .1

 يف الرتبية والتعليم ، الكويت ، دار الكتاب احلديث  القياس والتقومي .(  2002قاسم علي الصراف  )  /1

 والرتبوي ، القاهرة ، مكتبة االجنلو املصرية .( اجتاهات معاصرة يف القياس والتقومي النفسي  1996أمينة كاظم و آخرون ) /2
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 ( التقومي الرتبوي البديل ، أسسه النظرية واملنهجية وتطبيقاته امليدانية  ، القاهرة ، دار الفكر العريب .  2004صالح الدين حممود عالم )   /3

 أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة ( ،(. القياس والتقومي الرتبوي والنفسي )  2012صالح الدين حممود عالم )    /4

 -   Femandez,  M . M, Ponsoda, V.,, Oleaj .  & Shih, P . & Revuelta, J . (2016) . A  multistage 
adaptivetest   of  Fluid intelligence   Psicothema . 28346-
352.10.7334/psicothemema2015.286.   

  - Economides A.A.,Roupas  C.(  2007 ).Evqluqtion of Co,puter Adaptive Tesing Systems. 
International Journal of Web  Web –Based    Learning  and Teaching T echnologies. (2) 
1.  

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
https://dare.uva.nl/search?identifier=911536a7-3088-40fc-8fc8-be29768e791f  
https://psychology.iresearchnet.com/industrial-organizational-psychology/i-o-psychology-
theories/differential-item-functioning/ 
https://jonathantemplin.com/files/irt/irt07abim/irt07abim_lecture10.pdf 
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2017.00051/full 

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

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

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

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .27

 طالبا. 20قاعة حماضرات تتسع ل 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .28

 Data Showجهاز عارض البياانت 
 خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات  .29

 ال يوجد

https://dare.uva.nl/search?identifier=911536a7-3088-40fc-8fc8-be29768e791f
https://psychology.iresearchnet.com/industrial-organizational-psychology/i-o-psychology-theories/differential-item-functioning/
https://psychology.iresearchnet.com/industrial-organizational-psychology/i-o-psychology-theories/differential-item-functioning/
https://jonathantemplin.com/files/irt/irt07abim/irt07abim_lecture10.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2017.00051/full
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ثثث
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ججج

 استخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس واملتمثلة يف:
  املقررتقومي 

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

 إجراءات تطوير التدريس: .خخخ
واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس، تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات 

 واالستشارة يف التدريس واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

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

مج تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، وكذلك مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن بران
 جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس يف القسم.

 راءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إج
 مراجعة  تقرير املقرر وتقييماته والتطور بناء على التوصيات الواردة فيه .

 

 توصيف مقرر التقومي الرتبوي البديل                إعداد / د. اندية الزبري
  

 د/ حممد حممود عبد الوهاب اسم منسق املقرر:

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر: إحصاء استداليل  

 (  2-0206632نفس )رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ
 (      2-0206632إحصاء استداليل )نفس . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .44
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .45
 املاجستري  )متطلب كلية( والدبلوم العايل يف القياس والتقومي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .46

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

 املستوى الثالث: اسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. السنة أو املستوى الدر 4 .47
 احصاء تطبيقي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5 .48
  ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .49
 ال يوجد. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .50

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .صص

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .قق

    

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

    

 - النسبة: - ابملراسلة .شش

    

 - النسبة: - أخرى تذكر .تت
 

 تعليقات:
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 األهداف .ف
 املقرر الرئيس؟ ما هدف -3

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

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

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

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

طبيقها، يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب ابألساليب االحصائية االستداللية )البارامرتية والالابرامرتية(، وتدريبه على كيفية استخدامها وت -
 األسلوب اإلحصائي املالئم لتحليل البياانت ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نتائجها وتفسريها.وحتديد 

 

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

 2 1 الداللة اإلحصائية والداللة العملية 
 2 1 حجم التأثري وفحص الفرضيات اإلحصائية

 2 1 حتليل التباين وفرضيات استخدامه
 2 1 حتليل التباين األحادي يف اجتاه واحد 

 2 1 حتليل التباين الثنائي يف اجتاهني أو أكثر 
 2 1 حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة
 2 1 حتليل االحندار وفرضيات استخدامه

 2 1 االحندار اخلطي البسيط 
 2 1 االحندار اخلطي املتعدد

 2 1 األساليب اإلحصائية الالابرامرتية 
 2 1 اختبار  مربع كاي 
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 2 1 اختبار مان ويتين للعينتني املستقلتني
 2 1 اختبار ويلكوكسون للعينتني املرتبطتني

 2 1 واليس للعينات املستقلة-اختبار كروسكال
 2 1 اختبار فريدمان للعينات املرتابطة

 2 1 مقدمة عن التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي 
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .47
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

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

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: ال يوجد -عدد ساعات الدراسة  .48
 

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

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

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

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

احملاضرة ابستخدام العروض  - أن يتعرف على الداللة اإلحصائية والداللة العملية 1-1
 التقدمية.

احلوار واملناقشة املوجهة  -
 اهلادف.

األنشطة التطبيقية ومهام -
 األداء.

االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية -
 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يتعرف على مقاييس حجم التأثري وفحص الفرضيات اإلحصائية 1-2
 أن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3
أن حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع  1-4

 الدراسة
 اإلحصائية وكيفية اختبارهاأن يستعرض الفروض  1-5
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
  اسب. أن حيدد معايري وشروط اختيار األسلوب اإلحصائي املن 1-6
أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقياً للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-7

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2

اإلحصائي األمثل أن يصمم خمطط لسري العمليات لتحديد األسلوب  2-1
 العصف الذهين  - لتحليل البياانت على اختالف أنواعها. .

 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة  -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين، التعلم النشط، املعتمدة 

على تصميم مهام األداء وفقا 
 لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

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

 أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها.  2-3
أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته  2-4

 ومشاريعه. 
أن ينظم العمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فعال، حلل مشكالت  2-5

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

أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسعيه الستثمارها  3-1
 إجيابيًا.

 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 
حتمل املسؤولية، والعمل 

 ضمن فريق(

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

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

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

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

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

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

 .ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

إحصائي من األساليب أن يعاجل بياانت مولدة لكل أسلوب  4-1
 اإلحصائية اليت مت دراستها يدوايً 

تقدمي تقرير علمي  - التعلم الذايت  -
إلجراءات تطبيق 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
أسلوب  أن حيلل بياانت مولدة ابستخدام الربجميات احلاسوبية لكل 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.

أسلوب إحصائي 
 نتائجهومناقشة 
 وتفسريها.

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء 
 –مهارات االتصال 
مهارات تقنية 

املعلومات واملهارات 
 العددية (

أن حيسب الداللة العملية لكل أسلوب إحصائي من األساليب  4-3
 SPSSيدوايً وابستخدام برانمج  اإلحصائية اليت مت دراستها

أن يُعد تقريرا وافياً عن النتائج املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  4-4
 ليت مت حساهبا يدوايً أسلوب إحصائي ومقارنتها اباحلاسوبية لكل 

أن ينجز مشروعًا حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت مقياس  4-5
)استبانة( يتم تطبيقه فعليًا، ويكتب تقريراً وافياً عن املشروع، 

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

 بشكل انقٍد واستقراء النتائج واالستنتاجات.
أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي،  4-7

 وحبث القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

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

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

هارات استخدام م
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50
املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي  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 تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتائجه وتفسريها تقدمي تقرير علمي إلجراءات 3
 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
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 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

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

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

 مصادر التعّلم .عع
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم، رجاء حممود ) -
 . القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية. األساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية(. 2000مراد، صالح أمحد )  -
األساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية: البارامرتية   ( . 2010) عالم، صالح الدين حممود  -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  والالابرامرتية
(. 4)ط للعلوم االجتماعية اإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدام الرزم اإلحصائية(. 2010املنيزل، عبدهللا فالح ، غرابية، عايش موسى ) -

 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
. اإلسكندرية: دار  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2014منسي، حممود عبداحلليم ، الشريف، خالد حسن ) -
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

-international-the-o.org/new/en/education/themes/leadinghttp://www.unesc
all/resources/statistics-for-agenda/education 

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

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 )    

 واد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:م. 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 

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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- Lisrel 

http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html 
 

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

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

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالبمقعد  20 -

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .30
  طالب 20يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آيل 20قاعة دراسية تتسع لـ  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .31
  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .32
  النفس الرقمي معمل علم -

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

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ززز
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب . – .سسس
 )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليمًا. تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء - .ششش
 إجراءات تطوير التدريس: .صصص
تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات  - .ضضض

 س، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.بني النظراء )األقران( يف التدري
 .إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلمية - .ططط
 ديثة ىف التدريس لالستفادة منها.حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احل - .ظظظ
استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف  - .ععع

     حمتوي املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.
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إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة إجراءات التحقق من معايري  .غغغ
 دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 التعلم ابلقسم.مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج جمتمعات  - .ففف
 تدقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي التخصص. - .ققق
 التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس املقرر جبامعات أخرى. - .ككك
 ية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدور  .للل
تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة  - .ممم

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

  الداخلية لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة   حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديثة، مع - .ههه

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

SWOT Analysis  ًملعايري  نقاط القوة/ نقاط الضعف ، الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، استناداNAQAAE  ألسس
 .لالعتماد الوطين التخطيط االسرتاتيجي

 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

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

 توصيف مقرر: إحصاء استداليل     
 إعداد:

 أ.د / ربيع سعيد طه على       د. ذايب عايض عوض املالكي     د. ايسر عبدهللا حفين حسن
  



 

222 
 

 

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 
 
 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 اسم املقرر:    مدخل لنظرية االستجابة للفقرة   
 2-0206633قياس    رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 علم النفس /.الرتبية     القسم: /لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق
 مدخل لنظرية االستجابة للفقرة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .51
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .52
 برانمج املاجستري يف ختصص القياس والتقومي . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .53

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

 الثالث . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .54
 .قياس وتطبيقاهتاالنظرية التقليدية لل. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .55
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .56
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .57

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

 % 100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ثث

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .خخ

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .ضض

    

  النسبة:  أخرى .ظظ
 

 تعليقات:
 



 

224 
 

 األهداف .ك
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

املقاييس النفسية والتحقق من صالحيتها للقياس، وتقدمي معلومات عن الفروق بني يهدف املقرر إىل تفعيل استخدام نظرية االستجابة للفقرة يف تقنني 
يح أذهان نظرييت القياس التقليدية واالستجابة للفقرة تساعد الطالب يف إدراك التطور املتالحق يف علم القياس النفسي، كما يهدف املقرر إىل تفت

 مية إحساسه حنو الثغرات العلمية واملشكالت البحثية يف التخصص.الطالب حنو القضااي البحثية اجلديدة يف التخصص وتن

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

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

 

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

 

 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي  .51

 قائمة املوضوعات
عدد 

األسايب
 ع

ساعات 
 التدريس 

 شروط املوضوعية يف القياس النفسي ومفهوم استقاللية القياس )الالتغاير(

 تذكري ابفرتاضات النظرية التقليدية وكيفية حتليل خصائص الفقرات واالختبار يف ضوئها.

1 2 

 4 2 النظرية التقليدية يف القياس. مدى توفر شروط املوضوعية يف القياس النفسي يف ضوء

 وصف عام للمقرر:
اس النفسي يف يتضمن هذا املقرر عرًضا لشروط املوضوعية يف القياس النفسي ومفهوم استقاللية القياس )الالتغاير(، ومدى توفر شروط املوضوعية يف القي
للفقرة والتطور  ضوء النظرية التقليدية يف القياس، وجوانب قصور النظرية التقليدية يف القياس النفسي، كما يتناول دواعي ظهور نظرية االستجابة

ستجابة للفقرة والنتائج السيكومرتي هلذا الظهور، واملسميات املختلفة هلا، ومزااي نظرية االستجابة للفقرة يف مقابل النظرية التقليدية، وافرتاضات نظرية اال
البارامرتات وفق نظرية االستجابة للفقرة، وحمكات الكشف  املرتتبة على انتهاكها، وبعض املفاهيم السيكومرتية املرتبطة هبا، وأهم العوامل املؤثرة يف تقدير

ديدية ومناذج عن دقة تقدير هذه البارامرتات، كما يتناول املقرر احملكات اليت يتم يف ضوئها اختيار النموذج املناسب، وتصنيف النماذج إىل مناذج حت
مرتية وال ابرامرتية، مث أحادية البعد ومتعددة األبعاد، ومناذج لفقرات ثنائية االستجابة احتمالية، وإىل مناذج استاتيكية ومناذج ديناميكية، وإىل مناذج ابرا

 ثالثية( البارامرت.  –ثنائية  -وفقرات متعددة االستجاابت، مع عرض لنماذج االستجابة للفقرة البارامرتية أحادية البعد للفقرات ثنائية االستجابة )أحادية 
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 جوانب قصور النظرية التقليدية يف القياس النفسي.  

 دواعي ظهور نظرية االستجابة للفقرة والتطور السيكومرتي هلذا الظهور، واملسميات املختلفة هلا.

 2 1 مزااي نظرية االستجابة للفقرة يف مقابل النظرية التقليدية. 

 4 2 افرتاضات نظرية االستجابة للفقرة وطرق التحقق منها، والنتائج املرتتبة على انتهاكها. 

بعض املفاهيم السيكومرتية املرتبطة بنظرية االستجابة للفقرة، مثل: أحادية البعد، واالستقالل املوضعي للفقرات، اإلطرادية، 
ت الفقرة، دالة معلومات االختبار، اخلطأ املعياري يف تقدير اإلطرادية املضاعفة، منحىن خصائص الفقرة، دالة معلوما

البارامرتات واملعلومات، الكفاءة النسبية لالختبار، الثبات االمربيقي، ابرامرت صعوبة الفقرة، ابرامرت متييز الفقرة،ابرامرت 
 التخمني )اخلط التقاريب األدىن أو ابرامرت شبه الصدفة(.

2 4 

  تقدير البارامرتات وفق نظرية االستجابة للفقرة. أهم العوامل املؤثرة يف

 احملكات اليت يتم يف ضوئها اختيار النموذج املناسب. 

تصنيف النماذج إىل مناذج حتديدية ومناذج احتمالية، وإىل مناذج استاتيكية ومناذج ديناميكية، وإىل مناذج ابرامرتية وال 
 مث إىل مناذج لفقرات ثنائية االستجابة وفقرات متعددة االستجاابت. ابرامرتية، مث أحادية البعد ومتعددة األبعاد،

2 4 

ثالثية( البارامرت للفقرات ثنائية االستجابة )األساس  –ثنائية  -مناذج االستجابة للفقرة البارامرتية أحادية البعد )أحادية 
 شكل منحنيات خصائص الفقرات( –املعادلة  –االفرتاضات  –العلمي 

2 4 

 تقومي املطابقة )املالءمة( بني النموذج والبياانتطرق 

 حمكات الكشف عن دقة التقدير يف النماذج البارامرتية 

1 2 

أمثلة تطبيق لكيفية تدريج الفقرات وتقدير القدرة ودالة املعلومات )الفقرات واالختبار(، ومالءمة االبياانت وفق النماذج 
 الثالثة السابقة.

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .52
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30 - - - - 30 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
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 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: .53
 ساعتان

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .54
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
اسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقررالتدريس 
 طرق التقومي

 املعرفة 1
يتعرف شروط املوضوعية يف القياس النفسي ومدى توفرها يف النظرية التقليدية  1-1

 للقياس  
 أسئلة موضوعية العرض الفعال

يوضح التطور العلمي الذي أدى إىل ظهور نظرية االستجابة للفقرة واألساس العلمي  1-2
 الذي تقوم عليه

 تكليف منزيل احلوار واملناقشة

حيدد افرتاضات نظرية االستجابة للفقرة  ويتعرف الطرق املستخدمة يف التحقق من  1-3
 كل افرتاض منها.

 تكليف منزيل العرض الفعال

 أسئلة موضوعية العرض الفعال يفرق بني انواع النماذج املختلفة وحمكات اختيار النموذج االكثر مالءمة للبياانت. 1-4

 املعرفيةاملهارات  2
مييز بني منحنيات خصائص الفقرات يف مناذج االستجابة للفقرة البارامرتية أحادية  2-1

 ثالثية( البارامرت للفقرات ثنائية االستجابة. –ثنائية  -البعد )أحادية 
 نشاط عملي التعلم التعاوين

 نشاط عملي التعاوينالتعلم  يتحقق من افرتاضات مناذج مناذج االستجابة للفقرة عمليا 2-2
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 تقدير ابرامرتات يفيستخدم الربامج الكمبيوترية اخلاصة بنماذج االستجابة للفقرة  2-3
رسم منحنيات و األفراد واملفردات وتقدير دالة املعلومات للفقرات واالختبار 

 خصائص الفقرات واالختبار 

 نشاط عملي التعلم النشط

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يتحرى الدقة واملوضوعية يف األحكام والقرارت املرتتبة على املقاييس النفسية  3-1

يقرتح جمموعة من العناوين البحثية وفق الثغرات العلمية واملشكالت البحثية يف  3-2
 للفقرةجمالنظرية  االستجابة 

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة

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

 توليد البياانت وبرامج التحليل وتقدير البارامرتات. 
 عمليةتطبيقات  تطبيقات عملية

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

 تطبيقات عملية تطبيقات عملية

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

 ثالثية( البارامرت.
 تطبيقات عملية تطبيقات عملية

5-2    

 

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .55
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م

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

 لتسليمه
التقييم نسبته من 

 النهائي

 %15 9،  4 تكليفات منزلية 1

 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 15 اختبار هنائي 4
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ع
ع ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

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

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

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

 

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

الكويت، جامعة  اسالالالالالالالالالتخدام منوذج راش يف بناء اختبار حتصالالالالالالالالاليلي يف علم النفس وحتقيق التفسالالالالالالالالالري املوضالالالالالالالالالوعي للنتائج.(. 1988كاظم، أمينة حممد )  -
 الكويت.

(. 1)ط القياس النفسي والرتبويمناذج االستجابة للمفردة االختبارية أحادية البعد ومتعددة األبعاد وتطبيقاهتا يف (. 2005عالم، صالح الدين حممود ) -
 القاهرة، دار الفكر العريب.

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

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

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

 

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

(. اخلصالالالالالائص السالالالالاليكومرتية الختبار حمكي املرجع يف القياس والتقومي الرتبوي وفق النظرية احلديثة يف القياس الرتبوي 2006الشالالالالالريفني، نضالالالالالال كمال ) -
 .107-80(، 4)7جامعة البحرين،  –والنفسي. جملة العلوم الرتبوية والنفسية، كلية الرتبية 
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(. اسالالالتخدام نظرية االسالالالتجابة للمفردة يف تقييم فاعلية برانمج لتنمية االسالالالتدالل االسالالالتقرائي لدى عينة من تالميذ املرحلة 2008الطنطاوي، مىن ربيع ) -
 كلية البنات، جامعة عني مشسرسالة دكتوراة غري منشورة. االبتدائية. 

 0ختبارات املرجعة إىل احملك / املعيار يف ضالالالالالالالالوء نظرية االسالالالالالالالالتجابة للمفردة والنظرية التقليدية(. تقومي بناء اال1999عبد احلافظ، شالالالالالالالالحتة عبد املوىل )  -
 ، كلية الرتبية، جامعة عني مشس.رسالة دكتوراه غري منشورة

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

(. التحقق االمربيقي من تكافؤ افرتاضالالالالالالالالي أحادية البعد واالسالالالالالالالالتقالل املوضالالالالالالالالعي للمفردات، اجمللة الرتبوية ابلكويت 2014عبد الوهاب، حممد حممود ) -
 .204 – 167(، 118) 30المجلس النشر العلمي ، 

(. عالقة احلكمة االختبارية ابألداء الناتج من اختبار حتصيلي ذي اختيار من متعدد مبين وفق منوذج راش لدى 2010علي، دايان فهمي ) -
 ، كلية الرتبية، جامعة أم القرى. غري منشورة رسالة دكتوراهطالبات كلية الرتبية للبنات األقسام األدبية جبامعة أم القرى. 

- Georgiev, N. (2008). Item Analysis of C, D  and E Series from Ravens Standard Progressive 
Matrices With Item Response Theory Two Parameter Logistic Model.  Europes 
Journal of Psychology, 8, 1-17. 

- Önder, I. (2007).  An Investigation of Goodness of Model Data Fit Model Veri Uyumunun 
Araştirilmasi.  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 210-220 

- Wagner,T.& Harvey,R.(2003). Developing A New Critical Thinking Test Using Item 
Response Theory. Paper Presented at the 2003 Annual Conference of the Society 
for Industrial and Organizational Psychology, Orlando 

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

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

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

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

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

http://www.assess.com/xcalibre/
http://echo.edres.org:8080/irt/
http://www.swmath.org/?term=item%20response%20model
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حفاظ على برامج توليد البياانت وبرامج حتليل وتدريج الفقرات اخلاصة بنماذج االستجابة للفقرة اليت تتعاقد اجلامعة مع اهليئات املنتجة هلا لل
 حقوق امللكية الفكرية. 

 

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

 وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .33

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

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .34
 برامج توليد البياانت وبرامج حتليل وتدريج الفقرات اخلاصة بنماذج االستجابة للفقرة

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .35
توجد حاجة ملعمل يف القياس والتقومي جمهز بكافة الربامج الكمبيوترية املطلوبة يف برامج القياس والتقومي يف مراحل  –املركزية ابجلامعة   املكتبة

 الدبلوم واملاجستري والدكتوراة

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ووو

 فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص  .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: اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو .7
 * املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر واالختبار النهائي.

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .8
 بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق التدريس احملببة هلم سيتم تطوير التدريس
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اء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعض إجراءات التحقق من معايري .9
 بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: 

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

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

 الكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر.متابعة البحوث و  -

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

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

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

 توصيف مقرر مدخل لنظرية االستجابة للفقرة                     إعداد/ حممد حممود عبدالوهاب
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 
 
 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 اسم املقرر:    املقاييس النفسية   
 2-0206634قياس    رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: ه 1440 / 3 / 4  اتريخ التوصيف:

 علم النفس /.الرتبية     القسم: /لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل
 . اسم املقرر الدراسي ورمزه: املقاييس النفسية1 .58
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .59
برانمج الدبلوم يف القياس والتقومي وبرانمج املاجستري يف القياس والتقومي ومقرر . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .60

 اختياري لطالب املاجستري يف  التخصصات األخرى يف قسم علم النفس 
 الثالث  يعطى فيه املقرر الدراسي: . السنة أو املستوى الدراسي الذي4 .61
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .62
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .63
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .64

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

 % 100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .غغ

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .أأأ

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .ججج

    

  النسبة:  أخرى .ددد
 

 تعليقات:
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 األهداف .م
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

اكساب الطالب معلومات عن أشهر املقاييس املستخدمة يف جمال الشخصية واالجتاهات وامليول وتشخيص ذوي االحتياجات اخلاصة ، 
وكيفية بنائها وتقنينها وتطبيقها وتصحيحها وحتليل بياانهتا، وكذلك اكساهبم مهارات القياس النفسي عند التعامل مع ذوي االحتياجات 

 اخلاصة.

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

وتوفري املقاييس للظواهر والسمات النفسية اليت يكثر انتشارها يف اجملتمع مع متابعة املقاييس اجلديدة يف جمال علم النفس يف كافة ختصصاته، 
يف  التطورات والتغريات اجملتمعية املتالحقة، ومتابعة البحوث املنشورة يف موضوعات املقرر يف أحدث اجمللدات واألعداد للدورايت العاملية

 التخصص.
 

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

اجات يتضمن هذا املقرر عرًضا الهم املقاييس النفسية يف جمال الشخصية واالجتاهات وامليول واملقاييس النفسية املستخدمة لتشخيص ذوي االحتي
عريف الظاهرة موضع القياس وحماورها أو مكوانهتا أو أبعادها املختلفة، وكيفية بناء املقياس وتطبيقه وتصحيحه وتقنينه اخلاصة، من حيث ت

 والتحقق من توفر اخلصائص السيكومرتية له
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .56

 قائمة املوضوعات
عدد 

األسايب
 ع

ساعات 
 التدريس 

 وتصنيف االختبارات املختلفة للذكاء اللفظية وغري اللفظية واجلمعية والفرديةمفهوم الذكاء وتطور قياسه 

 اختبار الذكاء اللفظي 

 اختبار الذكاء املصور 

2 4 

 مفهوم الشخصية، ومساهتا املختلفة، وأشهر التصنيفات اليت حتتويها املقاييس النفسية اخلاصة بقياس مسات الشخصية.

 مقياس مسات الشخصية لكاتل -

2 4 
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 مقياس الشخصية متعدد األوجه. -

 مقياس العوامل اخلمسة الكربى للشخصية -

 استخدام املقاييس االسقاطية يف قياس مسات الشخصية.  -

 وتصنيف مقاييس االجتاهات. مفهوم االجتاهات، ومكوانهتا، وكيفية قياسها،

 أساليب قياس االجتاهات أحادية البعد  -

 * أسلوب الفرتات املتساوية ظاهراًي )ثرستون(.     

 * أسلوب التقدير اجلمعي )ليكرت(.     

 * األسلوب الرتاكمي )جتمان(.     

 أساليب قياس االجتاهات متعددة االبعاد. -

 أساليب قياس العالقات االجتماعية -

 مع أمثلة تطبيقية لكل أسلوب منها

2 4 

 وبني االجتاهات واالستعدادات اخلاصة، وأنواع امليول وكيفية قياسها وأمهية الكشف عنها. مفهوم امليول، والفرق بينها

 استبيان سرتونج كامبل للميول

 استبيان كيودر للميول

 استبيان جاكسون للميول املهنية

 املشكالت السيكومرتية الستخدام االستباانت يف قياس امليول

2 4 

السمات املميزة للموهوبني واملبدعني وطرق االكشف عنهم وأهم املقاييس النفسية يف مفهوم املوهبة واإلبداع وأهم 
 تشخيص هذه الفئات، وأشهر املقاييس النفسية املستخدمة للتعرف على السمات النفسية والقدرات العقلية لديهم.

2 4 

 4 2 تشخيص مفهوم اإلعاقة العقلية طبًيا وسيكومرتاًي واجتماعًيا، واالجتاه التكاملي يف 
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مفهوم صعوابت التعلم، وأنواعها النمائية واألكادميية، وأبرز احملكات اجلوهرية يف تشخيص ذوي صعوابت التعلم وأهم 
 املقاييس النفسية املستخدمة يف تشخيص ذوي صعوابت التعلم.

1 2 

مفهوم االضطراب الذاتوي )التوحد(، وأهم السمات النفسية املميزة للتوحديني، وطرق الكشف عن التوحد، وأشهر 
 املقاييس النفسية املستخدمة يف ذلك.

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .57
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30 - 6 - - 24 التدريس الفعليةساعات 
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: .58
 ساعتان

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .59
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

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

 طرق التقومي

 املعرفة 1
املختلفة يعرف الذكاء وحيدد تطور القياس العقلي اترخييا ويصنف اختبارات الذكاء  1-1

 يف ضوء عدة حمكات
 أسئلة موضوعية التعلم النشط

 تكليف منزيل العرض الفعال يعرف الشخصية ومسات الشخصية املختلفة وحيدد أشهر مقاييس الشخصية. 1-2
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 أسئلة موضوعية احلوار واملناقشة يوضح مفهوم االجتاه ومكوانته وكيفية قياسه. 1-3

 تكليف منزيل العرض الفعال امليول املهنية وغري املهنية.يعرف امليول وحيدد أهم مقاييس  

 تكليف منزيل العرض الفعال يعرف ذوي االحتياجات اخلاصة ويذكر أحدث التصنيفات العاملية هلذه الفئات.  1-4

يوضح أهم املقاييس املستخدمة يف تشخيص املبدعني واملوهوبني وذوي اإلعاقة  1-5
 والتوحديني وذوي اإلضطراابت السلوكية واالنفعالية. العقلية وذوي صعوابت التعلم

 أسئلة موضوعية العرض الفعال

 املهارات املعرفية 2
يتحقق من اخلصائص السيكومرتية لبعض املقاييس النفسية على عينات من اجملتمع  2-1

 السعودي. 
 تكليف منزيل التعلم النشط

 نشاط عملي التعلم التعاوين يف قياس الشخصية واالجتاهات وامليولينقد عينة من املقاييس النفسية املستخدمة  2-2

 تكليف منزيل التعلم النشط يصيغ جمموعة من الفقرات وفق كل أسلوب من أساليب قياس االجتاهات. 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة النفسيةيتحرى الدقة يف اختيار املقاييس املناسبة للظواهر  3-1

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يتحرى املوضوعية يف تفسري نتائج املقاييس النفسية املختلفة 3-2

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تطبيقات عملية التعلم النشط يقوم جبمع البياانت املستمدة من تطبيق بعض املقاييس النفسية الكرتونيًا  4-1

يستخدم الربامج الكمبيوترية اإلحصائية يف حتليل البياانت املستمدة من تطبيق بعض  4-2
 املقاييس النفسية.

 تطبيقات عملية التعلم النشط

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .60
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %15 9،  4،  3 تكليفات منزلية  1
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 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 16 اختبار هنائي 4
 

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

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

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

 توجد وحدة خمصصة لإلحصاء والبحوث تقدم االستشارات اخلاصة ابملقرر 

 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية
 

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

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

 األسكندرية: دار املعارف اجلامعية. استخبارات الشخصية.(. 2001عبد اخلالق، أمحد حممد )

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

Aiken,L.(2000). Psychological Testing and Assessment (10th Ed.). Allyn & Bacon, USA. 

Salvia,J.&Ysseldyke,J.(1995). Assessment (6th Ed.).Houghton Mifflin Company, Boston, USA. 

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

Smith, G. T. (2005). On construct validity: Issues of method and measurement. 
Psychological Assessment, 17, 396-408. 

Vazire, S. (2006). Informant reports: A cheap, fast, and easy method for personality 
assessment. Journal of Research in Personality, 40, 472-481. 
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Westen, D., & Rosenthal, R. (2005). Improving construct validity: Cronbach, Meehl, 
and Neurath’s Ship. Psychological Assessment, 17, 409-412. 

 ع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. أدرج املواد اإللكرتونية ومواق3

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.ps.24.020173.001325?journalCode=psych 

http://members.aect.org/edtech/ed1/34/34-05.html 

https://www.simplypsychology.org/attitude-measurement.html 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:ي . أدرج أ4

 SPSS, AMOSبرانمج 
 

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

 احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:وعدد أجهزة 
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .36

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

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

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .37
 وجهاز حاسب آيل  Data Showجهاز العرض 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .38
توجد حاجة ملعمل يف القياس والتقومي جمهز بكافة املقاييس النفسية املطلوبة يف برامج القياس والتقومي يف مراحل  -املكتبة  املركزية ابجلامعة 

 الدبلوم واملاجستري والدكتوراة، ويتم حتديث هذه املقاييس كل عام دراسي وفق التقدم احلادث يف اجملال.

 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ييي
 احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: اسرتاتيجيات .11

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

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

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.ps.24.020173.001325?journalCode=psych
http://members.aect.org/edtech/ed1/34/34-05.html
https://www.simplypsychology.org/attitude-measurement.html
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 أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات  .12
 * املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر واالختبار النهائي.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 د/ حممد حممود عبد الوهاب  اسم منسق الربانمج:

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

  توصيف مقرر املقاييس النفسية:                                 إعداد د/ حممد حممود عبد الوهاب      
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
   

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 ابحلاسب اآليلحتليل البياانت  اسم املقرر:  

  (  2-0206641)نفس رمز املقرر:   



 

242 
 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-2-22اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم: -الكلية

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن

 (  2-0206641)نفس   البياانت ابحلاسب اآليلحتليل اسم املقرر الدراسي ورمزه:  .65
 عدد الساعات املعتمدة: ساعتان .66
الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري القياس والتقومي، ماجستري إحصاء، متطلب كلية جلميع األقسام يف  .67

 الدكتوراة، الدبلوم العايل يف القياس والتقومي
 عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( )يف حال وجود مقرر

 السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الرابع .68
 املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:اإلحصاء التطبيقي، اإلحصاء االستداليل .69
 املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  .70
 فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  .71

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ههه
 :100 النسبة% 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ووو

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .ححح
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  النسبة:  أخرى تذكر .ططط
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ه
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 . SPSSابستخدام حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعيةإكساب الطالب املهارات العملية الالزمة لتحليل بياانت األحباث الكمية 

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

 آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف موضوعات املقرر ملواكبة التطورااتملعاصرة  متابعة
 يف هذا اجملال.

 .املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب 

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

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

، ويشمل ذلك قوائم احلزمة وملفاهتا وشاشاهتا الضرورية للتشغيل، SPSSيتناول املقرر حتليل البياانت ابحلاسب اآليل ابستخدام حزمة برامج
( واالختبارات الالابرامرتية، F(، واختبار )Tاهلامة حلساب اإلحصاءات الوصفية، وإعداد الرسوم البيانية، واجراء اختبار )ويشمل أيضا األوامر 

وحساب معامل االرتباط ومعامالت الثبات املختلفة، مع التأكيد على حسن استخدام اخليارات الداخلية للشاشات الفرعية، ابإلضافة إىل 
 .Syntaxخدام األوامر يف انفذة تدريب الطالب على است

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .61

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس األسابيع

 مراجعة عامة ملفاهيم أساسية يف القياس واإلحصاء
 .أنواع املتغريات ومستوايت القياس 
 مقاييس النزعة املركزية، مقاييس التشتت، معامالت االرتباط واالحندار 
 .اختبار الفروض 
 . الصدق والثبات 

1 2 

 SPSS: 4 8تشغيل 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .61

 قائمة املوضوعات
عدد 

 ساعات التدريس األسابيع

  قوائم احلزمة: ملفFile التحرير ،Edit العرض ،View البياانت ،Data ،
 .Transformالتحويل 

  امللفات األساسية للحزمة: ملفات البياانتData File ملف املخرجات ، 
Output File اإلشارة إىل ملف تكوين األوامر ،Syntax File . 

 .شاشات العرضفي احلزمة: عرض البياانت، عرض املتغريات 
 :Analyzeقائمة 
  األمرReports 
  تطبيقات اإلحصاء الوصفي: األمرDescriptive Analysis 

1 2 

 اختبار الفروض الفارقة:
  األمرCompare Means 
  األمرGeneral Linear Model 
 األمرNonparametric Tests 

4 8 

 Regression 1 2، األمر  Correlateحساب االرتباط:األمر 
 Scale 1 2حساب الثبات:األمر 

 2 1 : الرسوم البيانية Graphقائمة
 Syntax    2 4استخدام انفذة

 15 30 
 

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

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .62
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

ساعات التدريس 
 الفعلية

معمل احلاسب  - 2
 اآليل

 اختبار هنائي عملي 2 28
 

32 

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 الطالب خالل أسبوعيًا:التعلم الفردي )الذايت اإلضايف( اليت يقوم هبا  -عدد ساعات الدراسة  .63
 ساعتان  أسبوعيا.
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 سرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها وا .64
 حيدد 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 اجلدول مبخرجات أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أناثلثاً  -

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

 

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
اسرتاتيجيات التدريس  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م

 للمقرر
 طرق التقومي

 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 
 املعرفة 1

 أسلوب احملاضرات .SPSSيعرف أسس إ دخال وتعديل البياانت يف حزمة   13 -1
 أسلوابلتعلم النشط

 تكليفات فردية
 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية حلساب اإلحصاءات الوصفية. يعرف األوامر األساسية  14 -1
 تقرير علمي

 اختبار عملي هنائي
 Descriptiveيقارن بني خمرجات األوامر الفرعية حتت االمر  15 -1

Statistics. 
 تكليفات فردية

 اختبار عملي هنائي
 تكليفات فردية يعرف أوامر الرسوم البيانية.  16 -1

 اختبار عملي هنائي
 تكليفات فردية االختبارات البارامرتية والالابرامرتية.يعرف أوامر اجراء   17 -1

 تقرير علمي
 اختبار عملي هنائي

 تقرير علمي يفهم استخدامات اخليارات الداخلية االساسية يف شاشةكألمر.  18 -1
 اختبار عملي هنائي

مييز القيمة املناسبة لإلحصاءة بعد اختبار فروضها األساسية يف انفذة   19 -1
 املخرجات.

 علميتقرير 
 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية يستوعب خمرجات أمر حساب الثبات خبياراته الداخلية.  20 -1
 تقرير علمي

 تقرير علمي يفهم طريقة استخدام األمر ارتباط وخياراته.  21 -1
 اختبار عملي هنائي

 اختبار عملي هنائي يدرك طريقة اختبار فرض حبثي.  22 -1
 املهارات املعرفية 2
 : SPSSيتوقع من الطالب أن يقوم ما يلي ابستخدام  

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط جيري حساابت اإلحصاءات الوصفية.  17 -2
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اسرتاتيجيات التدريس   للمؤهالتجملاالت اإلطار الوطينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 للمقرر

 طرق التقومي

 تقرير علمي يطبق أوامر الرسوم البيانية املناسبة.  18 -2
 جيري اختبارات الفروض اإلحصائية البارامرتية.  19 -2 اختبار عملي هنائي

 اإلحصائية الالابرامرتية.جيري اختبارات الفروض   20 -2
 حيسب معامالت االرتباط الثنائية.  21 -2
 حيسب معامالت الثبات املختلفة.  22 -2
 يف تقرير حبثي. SPSSيكتب خمرجات برانمج   23 -2
 تكليف مجاعي أسلوب التعلم التعاوين وينفذها Syntaxيكتب أوامر تعديل البياانت يف انفذة   24 -2

 وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية  3
يسالالالالالالالالالالالالالهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه، وميارس دور القيادة املؤثر إذا   6 -3

 أسندت إليه.
 أسلوب التعلم النشط
 أسلوب التعلم التعاوين

 تكليفات فردية
 تكليف مجاعي

 يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل أقرانه.  7 -3
 زمالئه.يشارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشطة   8 -3
 يتفاعل مع أقرانه، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب.  9 -3
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به وينجزه يف وقته احملدد.  10 -3

 تقرير علمي
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط اآليل مبرونة.يستخدم جهازا حلاسب   4 -4
 يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي.  5 -4 تقرير علمي

 يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف عرض تكليفاته.  6 -4
 يف حتليل البياانت بكفاءة. SPSSيستخدم حزمة برامج  7 -4

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

 

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .65
مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار،  م

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %25 على مدار الفصل تكليفات فردية   1
 %15 15األسبوع  تكليف مجاعي  2
 %30 يف هناية الفصل  اختبار عملي 3
 %30 14األسبوع  تقدمي تقرير علمي )حبث كمي(. 4

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

 أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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 م.هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلباهتم واستفساراهتوجود ساعات مكتبية يف جدول عضو  -
 توظيف وسائل التواصل االجتماعي )مثل جمموعات الواتساب( يف تقدمي االستشارات للطالب. -
 استخدام الربيد االلكرتوين للتواصل بني الطالب وعضو هيئة التدريس. -

 مصادر التعّلم .مم
 . أدرجالكتباملقررةاملطلوبة:1

 ( 2004رضا عبدهللا أبو سريع  .) حتليل البياانت ابستخدام برانمجSPSS. عمان:  دار الفكر . 
 ( 2009شراز، حممد صاحل .)التحليل االحصائي للبياانت ابستخدام برانمجSPSS.مكة: جامعة أم القرى . 
  (2009الزعيب،حممدوالطالفحة،عباس .)النظاماإلحصائيSPSS .األردن: داروائلللنشر . 
  (  1428عز حسن عبد الفتاح  .)الرايض: مكتبة امللك فهد الوطنيةمقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليلهال . 
 ( 2008حممد صبحي و عدانن حممد عوض. .) مبادئ وحتليل ابستخدام( مقدمة يف اإلحصاءSPSS). عمان: دار املسرية . 
 ( 2005حممود مهدي البيايت .) حتليل البياانت اإلحصائية ابستخدام الربانمج اإلحصائيSPSS  معاجلة البياانت مع اختبار(

 . عمان: دار حامد .شروط التحليل وتفسري النتائج(
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
 االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3

 SPSS Survival Manual 
 http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_

Analyses_using_SPSS.pdf 
 https://www.westga.edu/academics/research/vrc/assets/docs/spss_basics.pdf 
 https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-

step-guide-to-data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf 
 http://www.Spss.com 

 . مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:4
 .SPSSحزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 

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

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

 جهاز حاسب آيل20مقعد،  20وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .39

 طالبا. 20معمل حاسب آيل يتسع ل 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .40

 . SPSS ، حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعيةData Showجهاز عارض البياانت 

http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_using_SPSS.pdf
http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_using_SPSS.pdf
https://www.westga.edu/academics/research/vrc/assets/docs/spss_basics.pdf
https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf
https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf
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 مة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائ .41
 ال يوجد

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

 تقومي املقرر
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .بببب

 تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس.
 تطوير التدريس:إجراءات  .تتتت

 مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ثثثث

 مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات 
 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني.

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .جججج
 مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.

 

 

 حتليل البياانت ابحلاسب اآليلتوصيف مقرر 

 ربيع طنطاويإعداد د/ دايان فهمي محاد    د/ اندية الزبري      د/ مىن 

  

 د/ حممد حممود عبد الوهاب اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 وصيف املقرر الدراسيت منوذج

 

 

 اسم املقرر: النفس اإلنسانية من منظور إسالمي  
 2-0206631رمز املقرر:    نفس   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 علم النفس   /الرتبية     القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و
 النفس اإلنسانية من منظور إسالمي: . اسم املقرر الدراسي ورمزه1 .72
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .73
 النفس. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مجيع برامج املاجستري يف التخصصات املختلفة لعلم 3 .74

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الثالث4 .75
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .76
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد 6 .77
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر7 .78

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ييي
 :90 النسبة % 

    

 التعليم اإللكرتوين .ككك
 :10 النسبة % 

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .ممم

    

  النسبة:  أخرى تذكر .ننن
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 تعليقات:

 األهداف .ي
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ابلتوجيه اإلسالالالالمي املعاصالالالر للعلوم الرتبوية والنفسالالالية،  واملسالالالتجدات املتعلقةيهدف هذا املقرر إىل تعريف طلبة الدراسالالالات العليا ابملوضالالالوعات احلديثة 
دة الوعي لدى واالجتاهات احلديثة يف الدراسالالالات الرتبوية والنفسالالالية املختلفة  وذلك هبدف االطالع على املسالالالتجدات ذات الصالالاللة واإلفادة منها يف جمال زاي

وردت يف املنهج اإلسالالالالالالالالالالمي القومي، كما يهدف املقرر إىل تنمية املهارات البحثية والنقدية العلمية من خالل املتعلم حنو معرفة حملات للنفس اإلنسالالالالالالالالالانية كما 
وارات الصفية البحث والتنقيب عن النصوص النفسية يف الرتاث النفسي عند علماء املسلمني، وعلماء الدراسات النفسية احلديثة لدى الطلبة، من خالل احل

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

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

 معرفة مهارات البحث والتنقيب يف املعاجم والفهارس وكتب التفسري، والكتب الرتاثية املرتبطة مبوضوعات املقرر. -
 سية.حتليل ونقد دراسات علمية يف جمال التصور اإلسالمي لعلم النفس  يف ضوء املعايري العلمية للبحوث الرتبوية والنف -
 تنمية االجتاهات البحثية احلديثة حنو حتسني جودة احباث التصور اإلسالمي لعلم النفسي. -

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

 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 واألكادميية.االستفادة من املواقع االلكرتونية العلمية املعتمدة بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية  -
 تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما يتعلق ابملقرر. -
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات العربية واألجنبية االلكرتونية. -
ت العلمية، ومراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالستفادة االستعانة ابلشبكة العنكبوتية يف التواصل مع اجملال -

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

 ملتخصصون يف علم النفس احلديث.وا
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(.ج. وصف املقرر الدراسي 

 وصف عام للمقرر:
وعدم السواء  يتضمن املقرر الوقوف على منطلقات ودواعي االهتمام ابلتصور اإلسالمي لعلم النفس، والتعرف على طبيعة النفس اإلنسانية يف حالة السواء

سالالالاللوك، واالسالالالالتقامة. )االضالالالالطراب( من املنظور اإلسالالالالالمي، ودراسالالالالة لبعض اآلايت واألحاديث النبوية ملفاهيم وألفاظ النفس، والعقل، والقلب، والروح، وال
واحلكمة،  ويتضالالالالمن أيضالالالالاً دراسالالالالة بعض اجتاهات علم النفس يف جماالت متنوعة مثل اجلسالالالالم والنفس، والدوافع، واالنفعاالت والعواطف، والتفكري والتفكر،
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اء املسالالاللمني املتقدمني واملعاصالالالرين. مث الوصالالالول والعجز املتعلم، والثواب والعقاب، والقلق اخلوف وحتليل تلك املفاهيم النفسالالالية اليت مت تناوهلا يف كتاابت علم
 إىل جوانب االلتقاء واالختالف بني وجهات نظر علماء املسلمني واجتاهات علماء الدراسات الرتبوية والنفسية احلديثة يف علم النفس.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .66
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

  حتديد  -احلاجة إىل التصور اإلسالمي للعلوم الرتبوية والنفسية  -: اإلسالمي لعلم النفسالتصور
البداايت التارخيية للتصور اإلسالمي  -املفاهيم واملصطلحات )مفهوم التصور اإلسالمي مفهوم علم النفس( 

لغرب والعامل اإلسالمي يف واقع العالقة بني ا -مراحل الكتاابت النفسية يف البيئة اإلسالمية  -لعلم النفس 
 مواقف حنو التصور اإلسالمي لعلم النفس. -جمال الدراسات النفسية

2 2 

 :املصطلحات الشائعة بني الباحثني يف التصور اإلسالمي لعلم النفس:  - التصور اإلسالمي لعلم النفس
أواًل: علم النفس اإلسالمي. اثنيًا: أسلمة علم النفس. اثلثاً: التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. رابعاً: التوجيه 

 شروط التصور اإلسالمي لعلم النفس. -اإلسالمي للسلوك. خامساً: التفسري اإلسالمي للسلوك 
1 2 

 :املصطلحات الشائعة بني الباحثني يف التصور اإلسالمي لعلم النفس:  - التصور اإلسالمي لعلم النفس
أواًل: علم النفس اإلسالمي. اثنيًا: أسلمة علم النفس. اثلثاً: التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. رابعاً: التوجيه 

 ط التصور اإلسالمي لعلم النفس.شرو  -اإلسالمي للسلوك. خامساً: التفسري اإلسالمي للسلوك 
1 2 

  -وحدة احلقيقة  -مدخل: احلقيقة العلمية واحلقيقة الدينية  - نظرية املعرفة يف التصور اإلسالمي: 
كيف يستطيع عامل   -هل يتعارض اختاذ الوحي مصدرًا للحقيقة  -الوحي مصدرًا يقينيًا للحقيقة للعلمية 

  -بني ما ثبت عن طريق الوحي وما ثبت عن طريق العلوم االجتماعية؟  –إن وجد  –النفس دفع التعارض 
لباحث الربط بني املفاهيم النفسية الشرعية ومقابالهتا من املفاهيم اليت جاءت عن طريق علم كيف يستطيع ا

مفهوم  -نقد علم النفس الغريب  -النفس أو غريه من العلوم االجتماعية؟  نظرية املعرفة يف التصور اإلسالمي: 
وجهة نظر املتعلم  -إلسالميشروط التأصيل ا -مفهوم النظرية -النظرية اإلسالمية يف التأصيل اإلسالمي

 حول نظرية املعرفة.

2 4 

 2 1 تصنيف وأنواع احلاجات والدوافع )ابن تيمية وابن القيم(

 2 1 السلوك وأنواعه من وجهة نظر ابن تيمية وابن القيم.

 2 1 أسس ومالمح نظرية التعلم لدى ابن املاوردي.
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 2 1 االنفعاالت والعواطف وفقا لتأصيل ابن القيم

 2 1 النمو العقلي ومراحله لدى ابن الطفيل.

 2 1 مفهوم الذكاء وأنواعه لدى ابن اجلوزي.

 2 1 الصحة النفسية كما يراها أبو زيد البلخي.

 2 1 التصور اإلسالمي ألدب النفس وفقا لتصور ابن املاوردي.

 2 1 كيف أتثر علم النفس املعاصر بسيكولوجيا الرتاث.
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .67
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 30 - 6 - - 24 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .68
 ساعتان إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .69
 حيدد 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 اجلدول مبخرجات أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أناثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 املعرفة 1
 التكليفات البحثية  احملاضرة يوضح أمهية احلاجة للتصور اإلسالمي للعلوم الرتبوية والنفسية 1-1
يوضح مفهوم النفس اإلنسانية من يف القرآن الكرمي والسنة النبوية واللغة  1-2

 العربية 
األسئلة الشفهية،  املناقشة واملشاركة اجلماعية واحلوار 

 املالحظة املقننة
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتجملاالت اإلطار الوطينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
علماء املسلمني  يفسر املفاهيم املرتبطة ابلنفس اإلنسانية من وجهيت نظر 1-3

 .وعلماء الدراسات النفسية احلديثة يف علم النفس
األسئلة الشفهية،  حلوار املناقشة واملشاركة اجلماعية وا

 املقننةاملالحظة 
 املهارات املعرفية 2
يفرق بني املفاهيم املرتبطة ابلنفس اإلنسانية مثل)العقل، القلب، الروح،  2-1

 الدم( من عدة أوجه للمقارنة.
 التعلم التعاوين

 التكليفات البحثية 

يفرق بني التصور اإلسالمي للمفاهيم النفسية واالجتاهات النفسية  2-2
 احلديثة يف علم النفس.

 التكليفات البحثية  التعلم التعاوين

يقارن املفاهيم املرتبطة ابلنفس اإلنسانية من وجهيت نظر علماء املسلمني  2-3
 وعلماء الدراسات النفسية احلديثة يف علم النفس

 التكليفات البحثية  التعلم التعاوين

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
التصورات املختلفة للنفس اإلنسانية بني التصور  يتعامل بشكل علمي مع 3-1

اإلسالمي لعلماء املسلني وتصور علماء الدراسات النفسية احلديثة يف 
 علم النفس.

كتابة مقال، تقومي  تكوين فرق عمل إلجناز التكليفات 
األعمال الفردية 

 واجلماعية

للمفاهيم يتقبل وجهات النظر املختلفة فيما يتعلق ببعض التفسريات  3-2
على أن ال يتعارض مع ثوابت  -النفسية املرتبطة مبفهوم النفس اإلنسانية

 املنهج اإلسالمي.

كتابة مقال، تقومي  تكوين فرق عمل إلجناز التكليفات 
األعمال الفردية 

 واجلماعية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يف البحث عن معلومات عن مفاهيم النفس يستخدم شبكات االنرتنت  4-1

 اإلنسانية وما يرتبط هبا من مفاهيم.
 قوائم تقومي ذايت للمجموعات  ورش عمل  

 قوائم تقومي ذايت للمجموعات  ورش عمل يفكر تفكرياً انقداً يف كل قراءاته وكتاابته واخلربات املكتسبة اليت تقدم له. 4-2
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .70
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
 األسبوع احملدد لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 خالل الفصل املشاركة واملناقشة واملداخالت 1
 %15 خالل الفصل تكليفات وواجبات منزلية  2
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 %30 التاسع اختبار نصفي  3
 % 15 اخلامس عشر –السابع  عرض عملي 4
 %40 السادس عشر اختبار هنائي 5

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

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ضو هيئة التدريس مبعدل ساعتان أسبوعيا، كما يتم ختصيص وسائل للتواصل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لع

 االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة وفق اخلطوات التالية:
 -وسائل التواصل املتاحة -مكان التواجد -يعلن عن دليل للمقرر لكل مقرر دراسي ففي صفحة عضو هيئة التدريس تتضمن)معلومات عن أستاذ املقرر -

 -ضو هيئة التدريسنبذة علمية النمو العلمي واملهين لع -الساعات املكتبية -مناذج لألنشطة والتكليفات -مواعيد احملاضرات ابألسابيع -الربيد اإللكرتوين
 ومصادر املعرفة املتعلقة ابملقرر والتعليمات، ومعايري التقومي(  -وصف للمقرر وأهدافه، وخمرجات التعلم

 تكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل االجتماعي واإللكرتوين -
 قسم للرد على استفساراهتم األكادمييةإعالم الطالب أبمهية مراجعة املرشد األكادميي ابل -

 مصادر التعّلم .وو
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

(. مفهوم الصحة النفسية من وجهيت نظر اإلمام ابن قيم اجلوزية رمحه والدراسات النفسية احلديثة. رسالة ماجستري غري 1427األمحد، عبدهللا عبدالعزيز)
 املكرمة.منشورة. جامعة أم القرى. مكة 

(. مفهوم القلق واالكتئاب من وجهيت نظر اإلمام ابن القيم اجلوزية وبعض االجتاهات النفسية الغربية احلديثة. رسالة ماجستري 1422آمل حممد النمري.)
 غري منشورة. جامعة أم القرى. مكة املكرمة. 

  والسنة النبوية املطهرة. دار املدين: جدة.)تقومي هنائي((. العالج النفسي يف ضوء القرآن الكرمي2005ابر، عبداملنان، مال معمور )

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

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

 (. العالج النفسي والعالج ابلقرآن. مؤسسة اجلريسي للنشر والتوزيع: الرايض.1428طارق علي.)احلبيب، 

 (. اإلرشاد النفسي الديين. دار السحاب للنشر والتوزيع: القاهرة.2013احلدييب، مصطفى عبد احملسن )

العريب اإلسالمي. األسس والنظرية. دار االعصار للنشر والتوزيع: (. الرتبية وعلم النفس يف الرتاث 2015الداهري، صاحل حسن، واخلوالده، انصر أمحد )
 عمان. 

 (. الرتاث النفسي عند علماء املسلمني. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.2004ربيع، حممد شحاتة )
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 قاهرة.(. اتريخ علم النفس ومدارسه. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، ال2004ربيع، حممد شحاتة )

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

 (. مفهوم السواء النفسي بني الصحة النفسية واآلايت القرآنية. دار النهضة العربية: القاهرة.1414سليمان، عبدالرمحن سيد.)

 ية يف املنهج اإلسالمي. مكتبة الثقافة: مكة املكرمة.(. الرتبية النفس1984الشرقاوي، حسن حممد.)

 (. العلم والدين صراع أم حوار. مقاربة فلسفية إلشكالية العالقة بني العلم والدين. معهد املعارف احلكمية: بريوت.2006مشص، حممد )

 الرايض.(. متهيد يف التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. دار اشبيليا للنشر: 1999الصبيح، عبد هللا )

 (. دراسات يف التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. دار عامل الكتب: الرايض. 1995الصنيع، صاحل، إبراهيم )

 (. علم النفس يف الرتاث العريب اإلسالمي. ديبونو للطباعة والنشر، األردن.2009طه، الزبري بشري )

 يبونو للطباعة والنشر، األردن.(. علم النفس يف الرتاث العريب اإلسالمي. د2009طه، الزبري بشري.)

 (. اإلسالم وعلم النفس. املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، الوالايت املتحدة األمريكية.2008العاين، نزار )

ماجستري  (. دراسة مقارنة للفروق بني ذوي االضطراابت النفسية )العصابية( واألسوايء يف مستوى التدين يف اإلسالم. رسالة1422عسريي، مسفر عامر.)
 غري منشورة. جامعة أم القرى. مكة املكرمة.

رمحه هللا وبعض االجتاهات النفسية الغربية احلديثة.  –هال(. مفهوم السلوك اخلُُلقي من وجهيت نظر اإلمام أيب حامد الغزايل 1435العطاس، عبدهللا أمحد.)
 ، معهد البحوث العلمية. مطبعة جامعة أم القرى، مكة املكرمة.2ط

 (. اإلسالم والعالج النفسي احلديث. دار النهضة العربية للطباعة والنشر: بريوت.1988ي، عبدالرمحن.)عيسو 

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

 يل اإلسالمي لعلم النفس. دار الزهراء: الرايض.(. التأص2014مصطفى، علي أمحد، واحلدييب، مصطفى عبد احملسن )

 (. العالج النفسي يف ضوء اإلسالم. دار الوفاء للطباعة والنشر: املنصورة. 1990املهدي، حممد عبد الفتاح )

 (. القرآن وعلم النفس. دار الشروق: القاهرة. 1408جنايت، حممد عثمان )

 (. احلديث وعلم النفس. دار الشروق: القاهرة. 1409جنايت، حممد عثمان )

 (. الدراسات النفسانية عند العلماء املسلمني. دار الشروق: القاهرة.1993جنايت، حممد عثمان ) 

 سالمي، القاهرة.(. املعهد العاملي للفكر اإل3،ج2، ج1(. علم النفس يف الرتاث اإلسالمي )ج1996جنايت، حممد عثمان وآخرون ) 

(. االلتزام الديين اإلسالمي ومعامل الصحة النفسية لدى طالبات جامعة أم القرى مبكة املكرمة. رسالة ماجستري غري منشورة. 1417يسرى اليافعي، سامل.)
 جامعة أم القرى. مكة املكرمة. 
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

  peace.htm%20http://www.elazayem.com/mentalجملة النفس املطمئنة:  -

 / .http://arabic.iiit.orgwwwاملعهد العاملي للفكر اإلسالمي:  -

 http://www.elazayem.com/index.htmة: اجلمعية العاملية اإلسالمية للصحة النفسي

 . .m.com/index8http://cocegypt.مركز اإلرشاد النفسي جبامعة عني مشس:  -

 /http://www.gesten.org.saدية للعلوم النفسية والرتبوية )جسنت( اجلمعية السعو  -

 http://www.elazayem.com/index.htmة: اجلمعية العاملية اإلسالمية للصحة النفسي- 

 رتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللك3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchعد املعلومات الرتبوية )قوا -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة   -

http://www.elazayem.com/mental%20peace.htm
http://arabic.iiit.org/
http://arabic.iiit.org/
http://www.elazayem.com/WIAMH.htm
http://www.elazayem.com/index.htm
http://cocegypt.8m.com/index
http://cocegypt.8m.com/index
http://www.elazayem.com/WIAMH.htm
http://www.elazayem.com/WIAMH.htm
http://www.elazayem.com/index.htm
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- 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 .يي
املقاعد داخل القاعات الدراسية واملختربات، وعدد بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد 

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .42

 وجهاز حاسب آيل، وشبكة االنرتنت Data Showقاعة حماضرات جمهزة جبهاز العرض 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .43
 ذكية وشبكة انرتنت وخاصية بلوتوث وجهاز حاسب آيل مدجمة مع لوحة  Data Showجهاز العرض 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .44
 ، وقواعد املعلومات العربية واألجنبية ابجلامعة توفري شبكة )اإلنرتنت(  للدخول على املكتبة  املركزية

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

 استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس ابلتعاون مع عمادة التطوير واجلودة النوعية ابجلامعة تقدمي  -
جوانب القوة والضعف يف طرق  -معايري التقومي  -أهداف وموضوعات  -التغذية الراجعة املستمرة من املتعلم جتاه حمتوايت املقرر تتضمن )دليل املقرر -

 الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. التدريس املتبعة( تقيس مدى رضا
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 (واالختبار النهائي.املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر نتائج الطالب )من خالل  -
 سجالت اإلجناز -
حتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية حتليال كميًا ونوعيًا للوقوف على أثر اسرتاتيجيات التدريس ملف تقومي املقرر )من خالل  -

 املتبعة يف تدريس موضوعات املقرر وترتيبها حسب فعاليتها(.
 تقييم األقران -
 التقييم الذايت -
 لقياس التواصل اللفظي اإلجيايب داخل القاعة الدراسية.استخدام أداة  -
 دعم النظراء أو الزمالء )املعلم املساعد(. -

 احلوار والنقاش بني أعضاء هيئة التدريس يف التخصص الذي يقدم   استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر)من خالل  -            
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 (.املقرر حول أفضل اسرتاتيجيات التدريس.               
 إجراءات تطوير التدريس:

هلم سيتم بناء على التغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس املتخصصون ومن الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق التدريس احملببة 
 تطوير التدريس وفق اإلجراءات اآلتية.

 ا يستجد يف جمال حبوث ودراسات التوجيه اإلسالمي لعلم النفس واستثماره يف تطوير املقرر.متابعة م -
 ملف التدريس. -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 )دعم النظراء(.االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات  -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.  -

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

 من خالل اخلطوات التالية:  يتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني التقييم الذايت وتقييم زمالئه وعضو هيئة التدريس له
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  - -
 تدريس من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم  - -
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. - -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطويره -
 متابعة الكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر. -
 متابعة أحدث املؤمترات والندوات واللقاءات اليت هتتم ابلتصور اإلسالمي للعلوم الرتبوية والنفسية. -

 

 عبدالوهاب د/ حممد حممود  اسم منسق الربانمج:

 ه1440-3-2 التاريخ       التوقيع:

 مقرر النفس االنسانية من منظور اسالميتوصيف 

 د. عبدهللا بن أمحد حممد العطاس                     د/ عبدالرمحن عبدهللا النفيعيإعداد / 
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر:   جماالت اإلرشاد النفسي

 2-0206614رمز املقرر:  ارشاد 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 اسم املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى 2/3/1440  اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس –القسم: كلية الرتبية  /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أأ

 . اسم املقرر الدراسي ورمزه: جماالت اإلرشاد النفسي )   (1 .79
 عدد الساعات املعتمدة: ساعتني نظري. 2 .80
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املادة اختياري عام جلميع ختصصات علم النفس يف املاجستري3 .81

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

 ي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: اختياري قسم علم النفس. السنة أو املستوى الدراس4 .82
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .83
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .84
 جلامعة. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: داخل املبىن الرئيسي يف ا7 .85

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

 % 80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .سسس

    

 % 20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ععع

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .صصص

    

  النسبة:  أخرى .ققق
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 تعليقات: 

 

 األهداف .بب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  التعريف مبفهوم علم النفس العام، وعلم النفس اإلرشادي، وجماالت علم النفس اإلرشادي اليت منها: اإلرشاد الرتبوي، اإلرشاد
 املهين، اإلرشاد الزواجي، اإلرشاد األسري، إرشاد األطفال والشباب والكبار، وإرشاد ذوي االحتياجات اخلاصة.

 ى فهم مشكالته الشخصية واالنفعالية والسلوكية اليت تؤدي إىل سوء توافقه النفسي، والعمل على حل مساعدة الطالب عل
 املشكالت مبا حيقق أفضل مستوى للتوافق.

  تعريف الطالب بكيفية رسم اخلطط الرتبوية اليت تتالءم مع قدراته وميوله وأهدافه، وأن خيتار األساليب اليت تساعده يف
الرتبوية فيما بعد املستوى التعليمي احلاضر، ومساعدته يف النجاح يف برانجمه الرتبوي واملساعدة يف  اكتشاف اإلمكاانت

 تشخيص وعالج املشكالت الرتبوية مبا حيقق توافقه الرتبوي بصفة عامة.
 جتماعية وجنسه، مساعدة الطالب يف التعرف على كيفية اختيار مهنته مبا يتالءم مع استعداداته وقدراته وميوله وظروفه اال

 واإلعداد والتأهيل هلا، والدخول يف العمل، والتقدم والرتقي فيه، وحتقيق أفضل مستوى ممكن من التوافق املهين.
  ،مساعدة الطالب على كيفية اختيار الشريك )زوج، زوجة( واالستعداد للحياة الزوجية، والدخول فيها، واالستقرار والسعادة

 وحل ما يطرأ من مشكالت زواجية قبل الزواج وأثناءه.وحتقيق التوافق الزواجي، 
  مساعدة الطالب يف التعرف على كيفية مساعدة أفراد األسرة )الوالدين، األوالد، واألقارب( فردي أو كجماعة، يف فهم احلياة

 األسرية ومسؤولياهتا لتحقيق االستقرار والتوافق األسري، وحل املشكالت األسرية.
  التعرف على كيفية املساعدة يف رعاية منو األطفال نفسياً وتربيتهم اجتماعياً، وحل مشكالهتم اليومية.مساعدة الطالب يف 
  مساعدة الطالب يف التعرف على كيفية املساعدة يف رعاية وتوجيه منو الشباب نفسياً وتربوايً ومهنياً واجتماعيًا، واملساعدة يف

 حل مشكالهتم.
   كيفية املساعدة يف رعاية وتوجيه الشيوخ نفسيًا ومهنيًا واجتماعياً، وحل مشكالت آخر مساعدة الطالب يف التعرف على

 العمر.
  مساعدة الطالب يف التعرف على اخلدمات الصحية والنفسية والرتبوية واالجتماعية لذوي االحتياجات اخلاصة، هبدف

 متكينهم من التوافق النفسي واملهين واالجتماعي يف احلياة.

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

  اإلرشاد النفسي.استخدام التقنية يف البحث عن املادة العلمية املتخصصة لكل جمال من جماالت 
 .حتديث موضوعات املقرر مبا يتوافق مع التطور التقين والعلمي 
 .توظيف مواقع اإلنرتنت املتخصصة، واملكتبة اإللكرتونية يف حتسني املقرر الدراسي 
 .استخدام التقنية يف عرض احملاضرات الصفية 
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .د
 وصف عام للمقرر:

ملهين، يتناول املقرر املفاهيم األساسية لعلم النفس العام وعلم النفس اإلرشادي، واجملاالت املرتبطة به ومنها: اإلرشاد الرتبوي، اإلرشاد ا     
الزواجي، اإلرشاد األسري، إرشاد األطفال والشباب والكبار، وإرشاد ذوي االحتياجات اخلاصة، واخلدمات اإلرشادية اليت ميكن أن اإلرشاد 

 تقدم لكل جمال من هذه اجملاالت.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .71
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

التعريف مبحتوى املقرر وطبيعته )توصيف املقرر( والتكليفات والنشاطات املطلوبة وأساليب التقومي. 
 التعريف مبفهوم علم النفس العام وعلم النفس اإلرشادي والعالجي واجملاالت املرتبطة هبما.

2 4 

 4 2 اإلرشاد الرتبوي واملهين

 4 2 اإلرشاد الزواجي واالسري

 4 2 الكبار -الشباب -إرشاد األطفال

 4 2 املوهوبني ..(-إرشاد غري العاديني )ذوي االحتياجات اخلاصة

 4 2 إرشاد االزمات

 4 2 ارشاد ذوي الفكر املنحرف

زايرات ميدانية ملؤسسات تقدم هبا اخلدمات اإلرشادية مثل: )مجعيات األيتام، مجعية األطفال 
 املعوقني، مركز الدعم الطاليب يف اجلامعة(

2 4 

 

   30 إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .72
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 2 - _ _ 32  ساعات التدريس الفعلية
  2 - - _ _ 2 الساعات املعتمدة
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 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: .73
 ساعتان أسبوعياً 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .74
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

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

 طرق التقومي

 املعرفة 1
  :احملاضرات الدراسية. - بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن 

 الزايرات امليدانية. -  

 احلوار واملناقشة. -

 األسئلة املباشرة.-

املناقشالالالالالالالالالالات واملشالالالالالالالالالالاركات -
الفالالالالاعلالالالالة والنقالالالالاش اجلالالالالاد يف 

 احملاضرات.

واجالالالالالالالالبالالالالالالالالات الالالالالالالالالعالالالالالالالالروض  -
 اجلماعية.

البحوث والتقالالالالالالارير عن  -
 بعض موضوعات املقرر.

االخالالالتالالالبالالالالالالارات الالالالالالالدوريالالالالالالالة  -
 والفصلية التحريرية.

 مفاهيم علم النفس العام وعلم النفس اإلرشادي. يتعرف 1-1

يتعرف اجملاالت املتعددة لإلرشاد النفسي وهي: اإلرشاد األسري، اإلرشاد  1-2
اإلرشاد العالجي، إرشاد الزواجي، اإلرشاد الرتبوي، اإلرشاد املهين، 

األطفال واملراهقني واملسنني، ارشاد ذوي الفكر املنحرف، وإرشاد ذوي 
 االحتياجات اخلاصة.

 يتعرف اسرتاتيجية العمل يف كل جمال من اجملاالت. 1-3

1-4    

 املهارات املعرفية 2
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  :واحلالالالوار احملالالالالالالاضالالالالالالالالالالالالالالالرة  - بنهاية املقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن
 واملناقشة.

اسالالالالالالرتاتيجية العصالالالالالالف  -
 الذهين.

 طريقة التعلم التعاوين. -

طرح بعض املشكالت  -
الواقعيالالة من امليالالدان أثنالالاء 
احملالاضالالالالالالالالالالالالالرة واليت تتطلالب 
مالالالالالالن الالالالالالالطالالالالالالالالالالالالالب إدراك 
أبعالادهالا وجوانبهالا وكيفيالة 
التعامل معها إرشالالالالالالالالالالالادايً، 
ومدى صالالالالالالالالالالالحية تناوهلا 
مالالن خالالالل اإلرشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد 
اجلالالالالالالالالالمالالالالالالالالالاعالالالالالالالالالي، وإدراك 

ب اخلالطالورة عاللالى جالوانالالالالالال
الصالالالالالالالالالالالالالحالالالالالالة النفسالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالة 
واجلسالالالالالالالالالمية والعقلية هلذه 
املشكالت واقرتاح حلول 

 هلا.

 البحث واالستقصاء. -

أسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللالالالالالالالوب حالالالالالالالل  -
 املشكالت.

جمموعالالالالالالات النقالالالالالالاش  -
 الصغرية.

 التغذية الراجعة. -

عالالالالن طالالالالريالالالالق االخالالالالتالالالالبالالالالالالارات 
الدورية والنصالالالالالالالالالالالالالفية والنهائية 
اليت تتضالالالالالالالالالالالالالمن جمموعالالالالة من 

)اإلدراك، األسئلة اليت تقيس 
التحليل، االسالالالالالالالالالتنتاج، علل، 

 اذكر السبب(.

 يقارن بني علم النفس اإلرشادي وعلم النفس العام والعلوم املرتبطة هبما. 2-1

يوضح اجملاالت املتعددة لإلرشاد النفسي وهي: اإلرشاد األسري، اإلرشاد  2-2
اإلرشاد الزواجي، اإلرشاد الرتبوي، اإلرشاد املهين، اإلرشاد العالجي، 

الديين، إرشاد ذوي االحتياجات اخلاصة، ارشاد ذوي الفكر املنحرف، 
 وإرشاد األطفال واملراهقني واملسنني.

يطبق مهارات العمل يف جماالت علم النفس اإلرشادي على مواقف احلياة  2-3
 املختلفة.

 يستنتج احللول املناسبة ملواجهة املواقف املختلفة. 2-4

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
تقسالالالالالالالالالالالالاليم الطالب إىل - يقوم ابلعمل اجلماعي والتعاوين. 3-1

جمموعات صغرية والعمل 
تقييم قالالدرة الطالالالالالب على  -

االسالالالالالالالالالالالالالتنتالالالالاج والتحليالالالالل من 
خالل األعمال واألنشالالالالالالالالالالالالالطة   يعمل يف فريق لتنمية مهارات حل املشكالت. 3-2
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معهالالالالالالا من خالل ورش  يعمل يف فريق لتنمية مهارات التفكري الناقد. 3-3
 العمل.

املناقشات اجلماعية  -
والفردية مع الطالب 
للتأكد من حتملهم 

 املسؤولية.

لعب األدوار أبن يضع  -
الطالب نفسه موضع 

صاحب املشكلة اآلخر 
أو الرأي املختلف وردود 
األفعال وانعكاساهتا 

 املختلفة لديهم.

اسرتاتيجية التعليم  -
 الفعال.

اسرتاتيجية التعليم  -
 التعاوين.

اسالالالالالالالالالالالالالرتاتيجيالالالالة التعليم  -
 ابلنشاط واملشاركة.

اسالالالالالالرتاتيجية العصالالالالالالف  -
الالالالالالالذهين إلجيالالالالالالاد احللول 

 للمشكالت الرتبوية.

اسالالالالالالالالالالالالالرتاتيجية البحث  -
قصالاء ابلبحث يف واالسالت

 أوعية املعلومات.

املختلفالالالالالة ابإلضالالالالالالالالالالالالالالالالالافالالالالالة إىل 
 البحوث الفردية واجلماعية.

مالحظالالة تفالالاعالالل الطالب  -
يف مواقف خمتلفة ابسالالالالتخدام 

 بطاقات املالحظة.

 يعمل يف فريق لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي. 3-4

 يقوم بقيادة فريق العمل. 3-5

 الشعور ابملسؤولية واألمانة العلمية. 3-6

   

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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اسالالالالالالالالالالالالالرتاتيجيالالالالة التعليم  - يستخدم التقنية يف البحث العلمي. 4-1
 اإللكرتوين.

اسرتاتيجية التعليم  -
 التعاوين.

اسالرتاتيجية اجملموعات  -
 الصغرية.

مواقف تدريبية يطلب من  -
الطالب إعدادها وعرضالالالالالالالالها، 
عن طريق مجع املعلومالالالالالالات 
ابسالالالتخدام التقنية واالتصالالالال 

 املتوفرة ابجلامعة.

إبجراء  تكليف الطالب -
أحباث ابسالالالالالالتخدام الوسالالالالالالائل 

 التقنية احلديثة.

استخدام الربيد اإللكرتوين  -
إلرسالالالالالالالالالالالالالالالالال حالالالالل الواجبالالالالات 

 لعضو هيئة التدريس.

 يستخدم التقنية يف التواصل مع اآلخرين. 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    

5-2    

 

 
 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل  .75

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 % 20     الزايرات امليدانية 1

2 
خالل الفصل  الواجبات والتكليفات 

 الدراسي
30 % 

3 
حيدد حسب  االختبار النهائي 

 التقومي اجلامعي
50 % 
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ك
ع ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

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

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

 يف أي وقت حيتاجونه.
 هيئة التدريس للتواصل وتقدمي اإلرشاد األكادميي.تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو  -
 

 

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

 علم النفس اإلرشادي املبادئ واملهارات. الدمام: مكتبة املتنيب.(. 2017أمحد، جماهد ) -

)ترمجة مراد سعد، وأمحد الشريفني(. عمنان: دار الفكر. )العمل املدخل إىل اإلرشاد النفسي من منظور فين وعملي. (. 2015انيستول، م. ) -
 (.2011األصلي ُنشر يف عام 

ان: دار املسرية.مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي. (. 2007ملحم، سامي ) -  عمن

 القلم.. الكويت: دار مبادئ اإلرشاد النفسيأبو عيطة، سامية.  -

 . مركز االسكندرية للكتاب.التوجيه واإلرشاد النفسي(. 2000أمحد، سهري ) -

 ( . سيكولوجية االطفال غري العاديني .مقدمة يف الرتبية اخلاصة2012الروسان فاروق) -

 العزة، سعيد حسين .االرشاد االسري. نظرايته وأساليبه العالجيه -

- Patterson, C.H. (1986). Theories of counseling and psychotherapy, 4 ed. N.Y; Harper 
& Row. 

- Ellis, A. (1990). A Rational and Irrational Beliefs in Counseling psychology. Journal of 
Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy, 8,3. 

 ت العلمية والتقارير وغريها(:املواد املرجعية األساسية )اجملال -يف قائمة  –. أدرج 2 
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 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

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

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة عني مشس. -

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة حلوان. -

 دورايت وجمالت عربية وأجنبية يف علم النفس. -

 عرض شرائح تعليمية. -

 البحث يف املواقع العلمية على شبكة اإلنرتنت. -

 اصة ابجلامعة.املكتبة الداخلية يف الكلية، واملكتبة املركزية اخل -

 شبكة قواعد املعلومات املتوفرة مبكتبة امللك عبد هللا املركزية. -

 http: //www.eawraq.com/download.php?action=list&cat_id=23 

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

 

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

 وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .45

 قاعة حماضرات 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .46
 جهاز كمبيوتر حممول/ شاشة عرض/ ماسح ضوئي. /Data Showجهاز عارض البياانت 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .47
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 ال يوجد

 

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

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

 مناقشة الطلبة وأخذ أرائهم بطريقة تدريس املقرر وحمتواه. -

 رى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخ .17
 التقييم الذايت. -

 تبادل اآلراء مع الزمالء حول املقرر الدراسي. -

 إجراءات تطوير التدريس: .18
 حضور الدورات وورش العمل سواء داخل اجلامعة أو خارجها.  -

 شبكة اإلنرتنت، وتتبع الكتب اجلديدة.االطالع على اجلديد بصفة مستمرة فيما يتعلق ابملادة من خالل   -

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

 ة من أعمال األوراق اليت مت تصحيحها من قبل أستاذ املادة.مراجعة عين -

القيام من قبل أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية مع عضو هيئة تدريس آخر لنفس املقرر يف  -
 مؤسسة تعليمية أخرى.

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .20
 احلصول على املعلومات احلديثة للمقرر من املصادر األساسية يف علم النفس من خالل الروابط املباشرة للمواقع. -

 متخصصني يف نفس اجملال. تبادل اخلربات مع أساتذة زائرين -

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

 االتفاق على األنشطة واجلوانب التطبيقية للمقرر مع زمالء التخصص. -

 يزها.االجتماع الدوري ألعضاء هيئة تدريس املقرر للوقوف على نقاط الضعف ومعاجلتها ونقاط القوة وتعز  -

 االطالع املستمر على مواقع خاصة ابملقرر للتعرف على كل ما هو جديد يف هذا اجملال. -
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 أخذ آراء الطالب حاول املقرر من خالل استبياانت تعكس وجهات النظر حول موضوعات املقرر وطريقة التدريس. -

 تقييم مقرر دراسي. -

 مراجعة اخلطط الدراسية. -

 يف ضوء التوجهات املعاصرة وحاجات اجملتمع.تطوير اخلطط الدراسية  -

 مواكبة التطورات يف طبيعة العمل والتطونر املهين يف جمال املقرر. -

 التوازن ما بني املواضيع النظرية والتطبيقات العملية. -

 تبادل اخلربات واآلراء بني أعضاء هيئة التدريس يف هذا اجملال. -

 ع التقين(.تطوير اإلمكانيات البشرية )اإلبدا  -

 ربط املقرر مبفهوم اجلودة واالعتماد األكادميي احمللي والدويل. -

 االهتمام ابجلوانب التقنية يف البحث ومصادر املعرفة. -

 متابعة اجلديد يف طرائق التدريس الفعال واستخدمها مع طالب املقرر. -

 .االستفادة من دورات التطوير اجلامعي وتفعيلها يف األداء التعليم -

 متابعة اجلديد يف اسرتاتيجيات التفكري والبحث العلمي يف جمال املادة. -
 

 د/ حممد حممود عبد الوهاب اسم منسق الربانمج:

 2/3/1440 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 الطفولة واملراهقة مشكالت اسم املقرر:  

 (0206654-2رمز املقرر: )نفس       
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية: هال3/3/1440  اتريخ التوصيف:

 الرتبية /  قسم علم النفس    القسم: /لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .تت
 . اسم املقرر الدراسي ورمزه: مشكالت الطفولة واملراهقة 1 .86
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2 .87
 (0206654-2ماجستري علم النفس )نفس . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  3 .88

 ربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه ال
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الثالث4 .89
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  .................5 .90
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: .......................6 .91
 يس للمؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى )العابدية أو الزاهر( . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئ7 .92

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

 %100 النسبة: %100 قاعات احملاضرات التقليدية .ررر

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ششش

    

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

    

 - النسبة: - ابملراسلة .ثثث

    

 - النسبة: - أخرى .خخخ
 

 تعليقات:
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 األهداف .ثث
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

فرد يهدف هذا املقرر اىل تزويد طالبات الدبلوم العايل يف التوجيه واإلرشاد اىل التعريف مبشكالت الطفولة واملراهقة وأمهيتها يف حياة ال -
ة ، وأسباب مشكالت الطفولة واملراهقة ، دور األسرة واملدرسة يف نشأة مشكالت الطفولة واملراهقة ، والتعرف على أهم املشكالت يف الطفول

 واملراهقة وطرق العالج والوقاية منها. 

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

 لتطوير وحتسني حمتوى املقرر . استخدام املراجع احلديثة -
 تقدمي املقرر على هيئة وحدات تعطي صورة متكاملة عن مشكالت الطفولة واملراهقة -
 االستعانة ابلشبكة العنكبوتية يف التواصل مع املكتبات الرقمية لالستفادة من املعلومات يف حمتوى املقرر. -

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ذ
وصف عام للمقرر: التعريف مبشكالت الطفولة واملراهقة وأمهيتها يف حياة الفرد ، وأسباب مشكالت الطفولة واملراهقة ، دور األسرة  -

مشكالت واملدرسة يف نشأة مشكالت الطفولة واملراهقة ، والتعرف على أهم املشكالت يف الطفولة واملراهقة وطرق العالج والوقاية منها مثل 
ند األطفال واملراهقني ، ومشكالت القلق عند األطفال واملراهقني ، مشكالت الطفولة: الكذب ، السرقة ، الغش ، العناد ، الشخصية ع

مشكالت السلوك يف املراهقة: )السلوك االجتماعي ، تالزم ، الوقاية والعالج(  -أسباهبا -مظاهرها –التخريب ، الغرية ، العدوان )تعريفها 
مشكالت ،  كالت اللغة والتعلم: )اللغة التعبريية ، التواصل ، اللغة االستقبالية ، االضطراب الصويت ، اللجلجة يف الكالماالضطراابت( ، مش

 اضطراابت ما بعد الصدمة عند األطفال واملراهقنياضطراابت فقدان الشهية والشره العصيب عند املراهقني ، التغذية عند األطفال ، 
 

 تناوهلا: املوضوعات اليت ينبغي .76

 قائمة املوضوعات
 عدد األسابيع

(15) 
ساعات التدريس 

(30) 

 التعريف مبشكالت الطفولة واملراهقة وأمهيتها يف حياة الفرد. -
 أسباب مشكالت الطفولة واملراهقة. -
 دور األسرة واملدرسة يف نشأة مشكالت الطفولة واملراهقة. -

2 4 

 مشكالت الشخصية عند األطفال واملراهقني. -
 مشكالت القلق عند األطفال واملراهقني. -

2 4 
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مشكالت الطفولة السلوكية: الكذب ، السرقة ، الغش ، العناد ، التخريب ، الغرية ،  -
 الوقاية والعالج( -أسباهبا -مظاهرها –العدوان )تعريفها 

3 6 

 4 2 مشكالت السلوك يف املراهقة: )السلوك االجتماعي ، تالزم االضطراابت(.   -

مشكالت اللغة والتعلم: )اللغة التعبريية ، التواصل ، اللغة االستقبالية ، االضطراب  -
 الصويت ، اللجلجة يف الكالم(.

2 4 

 2 1 مشكالت التغذية عند األطفال. -

 2 1 اضطراابت فقدان الشهية والشره العصيب عند املراهقني.  -

 2 1 اضطراابت النوم يف الطفولة واملراهقة. -

 2 1 ما بعد الصدمة عند األطفال واملراهقني.اضطراابت  -
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .77
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

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

 يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت  .78
 ساعتان إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر الدراسي.

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .79
 للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين 

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

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

 جدول خمرجات التعلم للمقرر
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر رجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخم م
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 املعرفة 1
 احملاضرة فرد.يتعرف مشكالت الطفولة واملراهقة وأمهيتها يف حياة ال 1-1

 املناقشة واحلوار
 العروض التقدميية

 أوراق عمل فردية.

 احملاضرة الطفولة واملراهقة.يتعرف أسباب مشكالت  1-2
 املناقشة واحلوار
 العروض التقدميية

 األسئلة الشفوية
 حبوث مجاعية

 
 يصف دور األسرة واملدرسة يف نشأة مشكالت الطفولة واملراهقة.  1-3

 
 احملاضرة

 املناقشة واحلوار
 العروض التقدميية

 أوراق عمل فردية . 

 املهارات املعرفية 2
 مشكالت الطفولة الشخصية والسلوكية .مييز بني  2-1

 مييز بني اضطراابت الطفولة املختلفة.
 احملاضرة ، واملناقشة واحلوار

 العروض التقدميية.
 األسئلة الشفوية
 التكليفات املنزلية
 بني مشكالت املراهقة الشخصية والسلوكية.مييز  2-2 االختبار الشفوي

 واملراهقةمييز بني مشكالت القلق يف الطفولة 
 مييز بني اضطراابت املراهقة املختلفة

 احملاضرة ، واملناقشة واحلوار
 العروض التقدميية

االستقصاء عن املعلومات ابستخدام  واملراهقة للمقارنة بينهما. مييز بني أهم االضطراابت يف الطفولة 2-3
 اإلنرتنت

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 األسئلة الشفوية احلوار واملناقشة .مهارة العمل اجلماعي والتعاون ضمن جمموعةيتقن  3-1
 األسئلة الشفوية احلوار واملناقشة يتقن مهارة إدارة الوقت بكفاءة. 3-2
 األسئلة الشفوية احلوار واملناقشة يستطيع األلقاء والعرض والنقاش العلمي البناء. 3-3
  تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4
بوربوينت وغريها( مبا يوضح مهارة  –يستخدم برامج احلاسب )وورد  4-1

 استخدام التقنية واالنرتنت.
العمل يف جمموعات صغرية واعداد 

 العروض وتقدميها 
تقييم عرض الطالبات للمادة 

 العلمية 
تقييم الطالبات على استخدام  احلوار واملناقشة يستخدم البحوث اإللكرتونية واملكتبية يف جمال التوجيه واإلرشاد النفسي.   4-2

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .80
املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من 
 التقييم النهائي

 %5 مستمر املشاركة الفعالة  واملداخالت أثناء احملاضرة 1

 %15 مستمر نشاط مجاعي( –أوراق عمل  –األنشطة املنوعة )أحباث  2

 %25 السادس اختبار نصفي  3

 %5 اخلامس عشر تطبيق عملي على تصنيف أهم مشكالت الطفولة واملراهقة 4

 %50 السادس عشر اختبار هنائي 5

 

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

 أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 االستفادة من الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس بعد اإلعالن عنها .  -
 اإلعالن عن وسائل التواصل اإللكرتونية مع الطلبة من قبل عضو هيئة التدريس وتعريفه ابلربيد االلكرتوين. -
 االستفادة من اخلدمات اإلرشادية للطلبة واملقدمة من قبل القسم.  -

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

 ند األطفال واملراهقني.  بريوت . دار النهضة العربية.( االضطراابت النفسية ع2010مرمي سليم ) -
 ( مشكالت األطفال السلوكية والرتبوية . الرايض . دار الزهراء للنشر والتوزيع.2002فادية محام ) -
 ( مشكالت الطفولة واملراهقة . بريوت . دار اآلفاق.1982أسعد ميخائيل وآخرون )  -
 . الرايض: مكتبة الرشد.2السلوكية عند األطفال. ط(. املشكالت النفسية 2005أمساء احلسني ) -
 ( االضطراابت النفسية يف الطفولة واملراهقة . القاهرة . دار القاهرة.2001حسن مصطفى عبداملعطي ) -
 ( عالج القلق . الرايض . مكتية جرير.2007روهبرت آل ليهي ) -
 لعلم للماليني. ( العالج النفسي السلوكي . بريوت . دار ا2005فيصل حممد الزراد ) -
 ( مشكالت املراهقني . الكويت . دار املسيلة للنشر والتوزيع.2011ماجد مسيهيج )  -
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( التنشئة االجتماعية ومشكالت الطفولة. مكة املكرمة . مكتبة إحياء الرتاث اإلسالمي 1430هالة اجلرواين، وإنشراح املشريف، ) -
 للنشر والتوزيع.

 النفسية عند األطفال. القاهرة . دار الفكر العريب. (. املشكالت2010زكراي الشربيين ) -
 (. األسرة ومشكالت األبناء. القاهرة . دار السحاب للنشر والتوزيع.2004حسن مصطفى عبد املعطي ) -
 (. علم نفس النمو الطفولة واملراهقة. الرايض . إشبيليا للنشر والتوزيع. 2000هشام خميمر ) -
(. الطفل ومشكالته النفسية والرتبوية واالجتماعية األسباب وطرق 2003ين، يسرية صادق )عبد اجمليد منصور، زكراي الشربي -

 العالج. القاهرة . دار قباء للطباعة والنشر.
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- Glen H Elder (2018) children of the Great Depression. New York . Routledge. 

- Contemporary intellectual assessment  (2018) Dawn P. Flanagan and Erin M. McDonough. The 
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 العلمية والتقارير وغريها(:املواد املرجعية األساسية )اجملالت  -يف قائمة  –. أدرج 2 
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-228(، ص ص 31(. الوسط األسري وعالقته ابحنراف الطفل. جملة احلكمة للدراسات االجتماعية، )2015علي، راضية. ) -
236. 
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 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. أدرج 3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 استخدام الشبكة العنكبوتية للحصول على أحدث املستجدات يف موضوع املقرر الدراسي.  -

 واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، . أدرج أي 4
 برانمج مايكروسوفت اوفيس . - 

 

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

 وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .48

 القاعات الدراسية على أن تكون جمهزة تقنياً  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .49

 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر.استخدام أجهزة الداات شو للعروض  -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .50
 توفري شبكة انرتنت يف القاعات التدريسية. -

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .دددد

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .21
 مناقشة مع بعض الطالبات. -
 تطبيق استبانة تقييم املقرر . -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .22
 ملف اجناز املقرر. -
 نتائج الطلبة . -
 خاصة املشاركني يف تدريس نفس املقرر تبادل اخلربات مع أعضاء هيئة التدريس -
 التقييم الذايت للعضو. -

 إجراءات تطوير التدريس: .23
 متابعة ما يستجد يف جمال املقرر . -
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 تنوع طرق التدريس. -
 استخدام التقنية يف تدريس املقرر. -
 حضور بعض الورش التدريبية لتنمية مهارة عضو هيئة التدريس. -

الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل إجراءات التحقق من معايري إجناز  .24
 بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 التدقيق يف مراجعة إجاابت الطلبة من العضو مدرس املقرر. -
 الطلبة ومراجعة تصحيحها من قبل أعضاء أخرين من نفس القسم . أخذ عينة عشوائية من إجاابت -
 تبادل تصحيح االختبارات مع أعضاء من مؤسسة أخرى.  -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .25
 مجع املعلومات من نتائج استطالع الرأي وحتليله.  -
 جع العلمية املرتب.حتديث املصادر واملرا -

 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

 هال5/3/1440 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 توصيف مقرر مشكالت الطفولة واملراهقة         إعداد د/ عبري حممد حسن الصبان      
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر : علم نفس النمو

 0206632-2رمز املقرر : منو   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرى   إسم املؤسسة التعليمية: 1440-1-24 اتريخ التوصيف:

 علم النفس -الرتبيه   القسم: -لكليةا

 
 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .جج

 0206632-2منو     . اسم املقرر الدراسي ورمزه: علم نفس النمو1 .93
 . عدد الساعات املعتمدة:    ساعتان 2 .94
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري 3 .95

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  املستوى الثالث4 .96
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد 5 .97
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:ال يوجد 6 .98
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .99

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

على مدى  قاعات احملاضرات التقليدية
 الفصل 

 %15 النسبة:

    

على مدى  مجاعية \أنشطة فردية  \التعليم اإللكرتوين 
 الفصل 

 %15 النسبة:

    

األسبوع    التقومي النصفي
9  

 %20 النسبة:
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االسبوع  ورش عمل صغريه \حلقات نقاش 
13  

 %10 النسبة:

    

حسب  التقومي النهائي 
التقومي 
 اجلامعي 

 %40 النسبة:

 
 تعليقات:

 األهداف .حح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

املعلومات النمو البدين، النمو املعريف )بياجيه(، النمو املعريف )فيجو تسكي( + التطور تقدمي املفاهيم األساسية يف علم نفس النمو، طرق البحث ومجع 
مبادئه لفرتات الطفوله املهين، النمو املعريف )معاجلة املعلومات( + النمو اللغوي، النمو االنفعايل، النمو االجتماعي، سياق النمو، طبيعة النمو وقوانينه و 

 طرق ابلذكر اىل بعض مشكالت النمو يف مجيع املراحل .و املراهقة والشيخوخة، والت

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

واملراجع اجلديدة اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات ، وشبكة االنرتنت والتغريات اليت تطرأ على حمتوى البحوث  استخدام املواد -
 والدراسات العلمية املتعلقه هبذه املراحل ومشكالهتا يف اجملتمع السعودي .

اليت تسعى هلا  3020ليه واجلامعة وتتوافق مع رؤية حتديث الكتب واملصادر واملراجع يف تدريس املقرر مبا يواكب رؤية ورسالة القسم والك -
 . اململكة العربية السعودية االن 

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

الطفل و التغريات العقلية و السلوكية اليت يتعرض هلا الطفل خالل مراحل منوه ابإلضافة لتوضيح عالقة يتضمن املقرر سلسله من مراحل  تطور النمو لدى 
من اقسام علم نفس النمو ومناهجة واطرق البحث فية و تقسيم علم نفس النمو اىل مراحل واىل أجزاء ليسهل دراستها الهنا مرتابطة ومتشعبه لكل قسم 

يف النمو واملشكالت الناجتة عن االستهانه ابالهتمام هبا وأيضا تقسيم سياق النمو اىل مرحلة جنينية وطفولة ومراهقة وشباب وكهولة النوم وأيضا العوال املؤثره 
 وشيخوخة ومميزات كل مرحلة فيها والقوانني واملبادئ اليت حتكمها والنظرايت املختلفة هلا .

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .81
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
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 4 2 مقدمة ومناقشة طبيعة ومفهوم النمو النفسي وعالقته ابلعلوم األخرى
 2 1 مناهج و طرق البحث ومجع املعلومات يف علم نفس النوم  

 2 1 النمو البدين 
 2 1 النمو املعريف )بياجيه(

 2 1 النمو املعريف )فيجوتسكي( + التطور املهين
 2 1 املعريف )معاجلة املعلومات( + النمو اللغويالنمو 

 2 1 النمو االنفعايل
 2 1 النمو االجتماعي

 4 2 الشيخوخة(،مشكالت النمو –الشباب –املراهقة –سياق النمو، خصائص النمو لكل مرحلة من )الطفوله 
والشيخوخة من داخل األسرة، عرض لقراءات وآراء الطلبة حول العنف املوجه يف الطفوله واملراهقه والشباب 

 االحنراف الفكري وعالقته بعدوانية كل فئة من الفئات .
2 4 

 4 2 مناقشة األحباث وأعمال الدارسات.
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .82
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .83
-- 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .84
 التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات 

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

 التعلم. االتواسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جم
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 املعرفة 1
 تطبيقات تربوية . -أ طريقة احملاضرة )اإللقاء (  يعرف علم نفس النمو  1-1

 حلقات نقاشيه  -ب 
 اختبارات دوريه  -ج

 تكليفات  عروض فعالة  يوضح عالقة علم نفس النمو ابلعلوم األخرى النفسية والبيولوجية  1-2
 تطبيقات تربوية . -أ طريقة احملاضرة )اإللقاء (  مييز بني أنواع الدراسات الطولية واملستعرضة يف جمال علم نفس النمو 1-3

حلقات نقاشيه  -ب 
 اختبارات دوريه  -ج

 املهارات املعرفية 2
يتعرف مفهوم النمو النفسي وأمهيته وفهم مراحله واخلصائص العقلية  2-1

 واملعرفية واالنفعالية واالجتماعية لكل مرحلة.
 حيدد أهداف النمو النفسي. 

اليت مييز بني خبصائص كل مرحلة وقوانينها والقواعد النظرية األساسية 
 حنتاجها عند دراسة النمو

االعتماد على الواجب التعليمي  
والذي يهدف إىل جتميع املفاهيم 

 النظرية للدرس
 إمكانية تطبيقها يف املدرسة .

 تطبيقات تربوية . -أ
 حلقات نقاشيه  -ب
 اختبارات دوريه  -ج

استخدام املناقشة  طرق عرض فعاله  يقيم خصائص كل مرحلة منائية. 2-2
التعليمية )احلوار 

التعليمي( والذي يعتمد 
على تبادل األفكار 
 للوصول إىل احلقائق.
 احللقات العلمية .

االعتماد على الواجب التعليمي   حيدد العوامل املؤثرة على النمو. 2-3
والذي يهدف إىل جتميع املفاهيم 

 النظرية للدرس
 إمكانية تطبيقها يف املدرسة .

 تطبيقات تربوية . -أ
 حلقات نقاشيه  -ب
 اختبارات دوريه  -ج

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
استخدام اجلماعات التعليمية يف  ميارس مهارات أساليب رعاية النمو و طرق دراسته ابلنظرايت  3-1

 التحضري ملوضوع الدرس.
 تكليفات

 مييز بني مظاهر كل مرحلة من مراحل النمو. 3-2
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
استخدام التقنيات العلمية  يقوم بتحليل خصائص كل مرحلة إمنائية . 4-1

 dataاحلديثة)جهاز الداات شو )
show .) 

 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
   ال يوجد  5-1
5-2    

 
 الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل  .85

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 15 كل اسبوع تكليفات فردية  1
 15 14، 7 تكليفات مجاعية 2
 20 8 اختبار نصفي 3
 40 16 اختبار هنائي 4
 10 كل أسبوع عروض عملية وأنشطة 5

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

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 

 عند السؤل واالستفسار فيما خيص املقرر واإلرشاد االكادميي .ساعات مكتبية خلدمة الطلبه  4يفرتض لعضو هيئة التدريس التواجد مبعدل 

 مصادر التعّلم.ججج
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. علم النفس النمو، القاهرة: عامل الكتب.2007حامد زهران ) -

 (. علم نفس النمو ، دار قباء للطباعه والنشر 2010حسن مصطفى عبد املعطي ، هدى حممد قناوي )     -

 ، الكويت: دار القلم.2،ج1( .الطفل من احلمل إىل الرشد ج2006حممد عماد الدين إمساعيل ) -

 (. النمو من الطفولة وحىت املراهقة، جده: هتامة. 2006حممد مجيل منصور وفاروق عبد السالم )-

 تنيب.الدمام: دار امل 2(.نظرايت النمو وتطبيقاهتا الرتبوية  ،ط2016معاويه أبو غزاله)  -    
 القاهرة دار الفكر للنشر  1( .نظرايت النمو  ، ط 2011سامح اخلفش واخرون ) -

 (. منو الطفل واملراهق  ، ط األوىل ، القاهرة :دار الفكر للنشر2015الفرحايت حممود  ) -
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 األساسية للمقررنفس املراجع  -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 اجلمعية ااملريكية لعلم النفس

 اجلمعيه الربيطانيه لعلم النفس 

 احتاد علم النفس الدويل  . 

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

 املتوفر بقسم علم النفسحسب 

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

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات،  .51

 مبىن كلية الرتبية )ي( حنتاج اىل وجود أجهزة العرض  اباختالف االستخدامات والسبورة الذكية 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .52
 - :املرافق  التعليمية– 

 . ابلكليةمعمل علم النفس –حجرات احملاضرات 
 .أجهزة الكمبيوتر: أجهزة كمبيوتر متصلة ابلسبورة الذكية واالنرتنت -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .53
ب من قبل املسؤولني لالعضاء والفنني على استخدام خمتلف حنن حباجة اىل جتهيز معامل متكاملة لعلم النفس عالية اجلودة واالاداء ويكون هناك تدري

 األجهزة .

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

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

 لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى  .زززز
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 .ي جوانب القوة والضعفيتيح أستاذ املقرر للطالب مراجعة أداؤه إذا كان غري مقتنعا ابلدرجة اليت حصل عليها يف املقرر ووقوفه عل -

 إجراءات تطوير التدريس: .سسسس
  .األوىل حىت يستوعب الطالب أسلوب التعلم املطلوب و تطبيقه يف املقرر الدراسيوضع خطة تفصيلية للمقرر وعرضها علي الطالب منذ احلضور للمحاضرة 

ين متخصصني وجود أساليب حديثة وجديدة وجذابه كعروض الفيديوهات واستخدام أنواع العروض احلديثه والنقاشات اجلماعيه لزايدة الفاعيلة واحضار زائر  -
 .اع إلاتحة اجملال بشكل أوسع للتعرف على النمو وتطبيق نظرايته وربط العلم واملعرفة ابحلياةيف الطب والطفولة واملراهقة ومشكالهتم واالبد

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

 .فحص الدرجات واالختبارات النصفية والنهائية من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطالب

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .صصصص
 – .املصادر األساسية يف علم النفس من خالل الروابط املباشرة للمواقع احلصول علي املعلومات احلديثة للمقرر من -

 تبادل اخلربات مع أساتذة زائرين متخصصين يف نفس اجملال 

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

 االتفاق علي األنشطة واجلوانب التطبيقية للمقرر مع زمالء التخصص 
 

 

 د/ حممد حممود عبد الوهاب    اسم منسق الربانمج:

 25/2/1440 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 توصيف مقرر علم نفس النمو                 إعداد د/هدى صاحل الشميمري
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر: فروق فردية  

 2-0206652نفس رمز املقرر:   
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 توصيف مقرر دراسي منوذج

 جامعه أم القرى.أسم املؤسسة التعليمية: 1440../2.../...20..اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خخ
 . اسم املقرر الدراسي ورمزه: فروق فردية 1 .100
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .101
 الربانمج )او الربامج( الذي يقدم ضمنها املقرر الدراسي: مقرر اختياري للماجستري  يف علم النفس. 3 .102

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الثالث 4 .103
 لسابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:ال يوجد. املتطلبات ا5 .104
 . . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .105
 الزاهر وغريها(-املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية-. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .106

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

 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية .ذذذ
    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكرتوين .ضضض
    
 %10 النسبة: 10 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ظظظ

    
  النسبة:  ابملراسلة .غغغ
    
   النسبة:  أخرى .أأأأ

 تعليقات:

 

 األهداف .دد
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 هذا املقرر أن يكون قادر علىيتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة 

 - : على قادراً  الطالب يكون أن

 .دراستها وطرق وأمهيتها الفردية الفروق ماهية اىل التعرف 

 .املعرفية األساليب ويف الشخصية ويف اجلنسني بني الفردية الفروق مناقشة 

 الفئات ورعاية األداء وتقومي التدريس جماالت يف الفردية للفروق الرتبوي التطبيق

املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -1
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(. 

 يف تطوير املقرراستخدام الكمبيوتر يف العثور على مجيع املواقع اليت قد تساعد  -1
 استخدام الشبكة الداخلية للبحث عن أفكار وتطورات جديدة يف هذا اجملال -2
 استخدام الربامج املختلفة اليت تساعدهم على االستفادة من مجيع املواضيع املقدمة  -3

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ز
وصف عام للمقرر: يهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبفهوم   الفروق الفردية يف جمال القدرات العقلية وأنواعها وخصائصها وطرق قياسها 

اذج التحليل العاملي الكالسيكية والتصنيفية والنماذج املعرفية لتجهيز املعلومات والنماذج املعرفية وطرق مجع البياانت عن الفروق الفردية ومن
 التصنيفية وقدرات العمليات املعرفية 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .86
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

الفروق الفردية  مفهومها و نشأهتا   وطبيعتها وتصنيفها وأبعادها وخصائصها وأمهية دراستها   
 للقائمني على العملية الرتبوية ،مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني 

2 4 

 2 1 طرق البحث يف الفروق الفردية

 2 1 العوامل املؤثرة يف الفروق الفردية كالبيئة والوراثة واجلنس والعمر والتعليم ...وغريها 

 القدرات العقلية العامة يف الفردية أنواع   الفروق

 القدرات العقلية اخلاصة  يف الفردية أنواع   الفروق 

2 4 

النظرايت املفسرة للفروق الفردية     1 2 
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 6 3  الشخصية يف الفردية الفروق

 2 1 اجلنسني بني الفردية الفروق 

 4 2 الفروق الفردية يف الذكاء اإلنساين

 2 1 قياس الفروق الفردية 

 والتوجيه األداء وتقومي التدريس يف الفردية للفروق الرتبوية التطبيقات

 اخلاصة الفئات جمال ويف املهين

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .87
دروس  حماضرات 30

 إضافية
معامل          

 أ و استديو
 اجملموع أخرى تطبيق

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

 

 ساعات3عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: .88
 ابملقررساعتان إلجناز التكليفات اخلاصة 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفق ًاجملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .89
 تدريسها .90

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي
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 املعرفة 1
1-1  

يتعرف النظرايت املفسرة للفروق الفردية- . 
  

 الشرح واملناقشة .-

  

 الواجبات الفردية واجلماعية

التطبيق العملي ملقاييس  يتعرف املقاييس واالختبارات وأمهيتها  يف قياس الفروق الفردية  1-2
 الفروق الفردية املتوفرة 

 العروض الصفية للنظرايت-

االختبارات النصفية -
 والنهائية

 املهارات املعرفية 2
 مناقشة- يفرق بني النظرايت املفسرة للفروق الفردية  - 2-1

حماضرة ابستخدام البور 
 بوينت

 االختبارات

 النصفية والنهائية 

 املناقشة-

 التطبيقات العملية-

 أن يتعرف خصائص القياس وشروطه وأمهيته يف جمال الفروق الفردية  2-2

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
املالحظة املباشرة للطالبة  التعلم التعاوين أن يظهر الطالب قدرته على العمل ضمن جمموعه يف األنشطة التعاونية 3-1

 الدراسيخالل الفصل 

املناقشات الصفية العروض  احلوار واملناقشة يتبادل اآلراء بعيداً عن االنفعال 
 اجلماعية والفردية. 

 احلوار واملناقشة.  يتواصل مع اآلخرين بفاعلية ووضوح 

 اختاذ القرار

الواجبات الفردية واجلماعية. 
 .مالحظة السلوك

 احلوار واملناقشة الذاتيتحمل املسؤولية الفردية واالعتماد على  

 دراسة احلالة

العروض الفردية. الواجبات -
 الفردية. 

استمارة تقيم العمل اجلامعي  املناقشات..احملاضرات يظهر فدرته يف احلوار واملناقشة 3-2
 والفردي

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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شبكة االنرتنت عن املواضيع احلديثة  املتعلقة أبمهية الفروق يظهر مهارته يف البحث يف  4-1
 الفردية وابرز املستجدات يف هذا اجملال

 

التكليفات والتطبيقات 
 املختلفة

عرض ومناقشة املقاالت 
واملعلومات اليت مت احلصول 

 عليها من االنرتنت

واستخدام ال 
PowerPoint 

 يظهر مهارته يف استخدام التقنية احلديثة  4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
التكليفات والتطبيقات  جيمع املعلومات لدعم التعليم املستند على النظرايت العقلية ودورها يف منو قدرات الطالب- 5-1

 املختلفة
 powerاستخدام ال 

point 

 
 الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل  .91

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 طوال الفصل  املناقشة واحلوار وااللتزام مبعايري السلوك الصفي املرغوب 1

 power point 5-10 25%نظرايت الدوافع عن طريقعرض إحدى  2

 %25 14-11 تطبيق إحدى نظرايت الدافعية يف جمال استثارة دافعية الطلبة 3

 %40 15 االختبار النهائي)اختبار من متعدد ومقايل قصري( 4

 %100 اجملموع 5

 
 د.اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم

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

ساعات أسبوعي يتم ختصيص  3لعضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية 
 وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 مصادر التعلم.خخخ
 الكتب املقررة املطلوبة:–يف قائمة–أدرج-1
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 .(. الفروق الفردية. جدة: مطبعة احملمودية2007بدر، فائقة حممد. )-

 (. سيكولوجية الفروق الفردية يف الذكاء . األردن : دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة 2016الشيخ ، سليمان اخلضري .)-

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

 ملصرية للطباعة والنشر(. مصر : األجنلو ا6(. القدرات العقلية .)ط1996أبو حطب ، فؤاد .)-
 ( األردن : دار وائل للنشر والتوزيع2(. سيكولوجية الفروق الفردية .)ط2008اخلالدي ، أديب .)-

 (. اختبار القدرات العقلية، دار الكتاب اجلامعي، العني، اإلمارات .1999الطريري عبد الرمحن) -

 العلمية والتقارير وغريها(:املواد املرجعية األساسية )اجملالت  –يف قائمة –. أدرج2

 https://uqu.edu.sa/libاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى

 https://www.abegs.orgمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج

 page-https://www.gaserc.com/homeالرتبوية بدول اخلليجاملركز العريب للبحوث 

 /44https://uqu.edu.sa/App/Browser/CatSiteجمالت جامعة ام القرى 

 https://arts.ksu.edu.sa/ar/journalجملة جامعة امللك سعود 

 http://journals.yu.edu.joجمالت جامعة الريموك 

 814/2932n.thebeehive.org/content/http://jordaجمالت جامعة الكويت 

 جملة دراسات )العلوم االنسانية واالجتماعية( اجلامعة األردنية 

 jjes@yu.edu.jo: Emailاجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية

https://journals.ju.edu.jo 

 جملة العلوم الرتبوية والنفسية البحرين 

https://jes.ksu.edu.sa/ar 

https://uqu.edu.sa/lib
https://www.abegs.org/
https://www.gaserc.com/home-page
https://uqu.edu.sa/App/Browser/CatSite/44
https://arts.ksu.edu.sa/ar/journal
http://journals.yu.edu.jo/
http://jordan.thebeehive.org/content/814/2932
mailto:jjes@yu.edu.jo
https://journals.ju.edu.jo/
https://jes.ksu.edu.sa/ar
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 جمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسيةا

9I-http://wp.me/P94dJH 

 جامعة القاهرة – جملة العلوم الرتبوية

http://www.ies.cu.edu.eg 

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

/https://www.arabsciencepedia.org 

https://www.marefa.org 

https://www.sciencedaily.com 

رابط لقواعد بياانت عربية عرب موقع دار املنظومة   
http://www.mandumah.com/databases 

قسم علم النفس  –رابط دليل الدورايت العربية اجملانية   
http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/details&i=7 

الصادرة عن اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية و النفسية )جسنت(” آفاق“رابط أعداد جملة   
ar-editions-mag-https://gesten.ksu.edu.sa/ar/afaq 

 رسائل املاجستري والدكتوراه يف اجلامعات الربيطانية :

https://ethos.bl.uk/Home.do 

 0مكتبة رقمية على االنرتنت للبحث الرتبوي واملعلوماتموقع إريك 

https://ies.ed.gov 

 دليل حبث غين أبفضل الروابط واملوارد وأكثرها ارتباطا مبوضوع البحث 

http://www.academicinfo.net 

http://wp.me/P94dJH-9I
http://www.ies.cu.edu.eg/
https://www.arabsciencepedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://www.marefa.org/
https://www.sciencedaily.com/
http://www.mandumah.com/databases
http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/details&i=7
https://gesten.ksu.edu.sa/ar/afaq-mag-editions-ar
https://ethos.bl.uk/Home.do
https://ies.ed.gov/
http://www.academicinfo.net/
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 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة

 https://www.edraak.org_منصة أدراك 

 https://www.rwaq.orgمنصة رواق للتعليم املفتوح -

 https://www.maharah.netمنصة مهارة -

 https://www.tasmeemme.comموقع تصميمي -

 https://shms.sa/registrationمنصة مشس 

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

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

 قاعات دراسية جمهزة تقنيا-

 معامل القسم والكلية -

 (طالب10قاعة اجتماعات مبقاعد متحركة سعة)-

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(::-2 
 اخلاصة الشخصيةاستخدام أجهزة احلاسب اآليل -

 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدمية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر-

 السبورات الذكية-

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:-3
 توفر شبكة االنرتنت

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

 مناقشة الطالبات حول ما ورد يف املقرر -
 مستوى التطبيقات العملية لنظرايت الدافعية يف التعلم واالجناز  -
 نتائج استبانه تقومي األداء التدريسي -



 

298 
 

 االختبار النهائي نتائج -
 رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت استبانه تقيس مدى-

 استبانه للحصول على التغذية الراجعة -

 مقابلة عينة من طالب املقرر-

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .1
 التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسيةاستخدام أداة لقياس -

 تقرير رئيس القسم حول أداء عضو هيئة التدريس -

 حلقة نقاش مع الزميالت اللوايت درسن املقرر سابقاً  -

 نتائج الطالب-

 سجالت االجناز-

 ملف تقومي املقرر-

 تقيم األقران-

 التقييم الذايت-

 إجراء لتطوير التدريس: .2
 حبوث تعليم وتعلم اللغة االجنليزية والعمل على توظيفه يف املقرر متابعة ما يستجد يف جمال-

 اللتحاق بدورات وورش عمل حول اسرتاتيجيات التدريس الفعال والتقومي-

 ملف التدريس-

 السمينارت العلمية-

 حضور املؤمترات والندوات التخصصية-

 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(-

 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين-       
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ئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هي -4
 دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 ق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسمتدقي-

 التبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى-

 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر-
 ردن. مقارنة أداء الطالب مبثيالهتن يف جامعة الريموك /األ-      
 توحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس يف جامعة الريموك ومقارنة الدرجات النهائية املمنوحة للطالب. -      

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: -5
 ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيامراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف 

 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر-

 االستفادة من أراء املختصني يف العمل الرتبوي-

 لتدريب امليداينتعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل طرق التدريس اخلاصة وتصميم وتطوير الدروس وا-

 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(-

 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر-

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى-       
 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب  .  اسم منسق الربانمج:
 20/2/1440 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر: األصول اإلسالمية للرتبية  

 (2-020160141رمز املقرر: )  
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 اسم املقرر: األصول اإلسالمية للرتبية
 (2-020160141رمز املقرر: )

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذذ

 األهداف .رر

 جامعة أم القرى مبكة املكرمةاسم املؤسسة التعليمية:  هال23/1/1440اتريخ التوصيف: 
 الرتبية / قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة. القسم: كلية /الكلية

 (.2-020160141مية للرتبية )األصول اإلسال. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .107
 (.2. عدد الساعات املعتمدة: )2 .108
 الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج املاجستري )متطلب كلية اختياري يقدمه قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة(.. الربانمج )أو 3 .109
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الرابع4 .110
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد.5 .111
 ات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد.. املتطلب6 .112
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7 .113

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

    
 % 60 النسبة:   التعليم اإللكرتوين .جججج

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

    
 %10 النسبة:   ابملراسلة .هههه

    
 %10 النسبة:   أخرى .وووو

 

 تعليقات: 

 ما هدف املقرر الرئيس؟-1
القضااي يف ضوء مبادئ توضيح املفاهيم األساسية لألصول اإلسالمية للرتبية ومصادرها وخصائصها وأهدافها وأساليبها، وأُسسها ومؤسساهتا، وحتليل بعض 

 أصول الرتبية اإلسالمية.
املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لتطوير وحتسني -يتم تنفيذها -اذكر إبجياز أي خطط -2

 لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.
 يكتب يف املواقع العلمية يف حمركات البحث العلمي فيما خيص مفردات املقرر واالستفادة منه يف حتديث املقرر. ما تصفح -
 استخدام تقنيات التعليم أثناء احملاضرات. -
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 يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة .س

 

 

 

 استعراض بعض القضااي الرتبوية وحتليلها. -

 وصف عام للمقرر:

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .92

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس

الرتبية املفاهيم األساسية )الرتبية، أصول الرتبية، الرتبية اإلسالمية، األصول اإلسالمية للرتبية، الرتبية والتعليم، التجديد الرتبوي، 
 .الرقمية(

1 2 

 2 1 مصادر أصول الرتبية اإلسالمية
 2 1 خصائص أصول الرتبية اإلسالمية
 2 1 أهداف أصول الرتبية اإلسالمية

 2 1 اختبار نصفي
 أسس أصول الرتبية اإلسالمية:

 ( فردية: االعتقادية، التعبدية، الفكرية، األخالقية.1
 واجتماعية.(  جمتمعية: سياسية، واقتصادية، 2

4 8 

 4 2 واالستنتاج، أسلوب احلوار، الرتبية ابألحداث( أسلوب القدوة، الرتبية ابملالحظةمنها ) أساليب الرتبية اإلسالمية
 2 1 مؤسسات الرتبية اإلسالمية

 4 2 حتليل بعض القضااي الرتبوية يف ضوء أصول الرتبية اإلسالمية
 2 1 اإلسالميةتطبيقات تربوية ملبادئ أصول الرتبية 

 2 1 االختبار النهائي

 إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .93
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق

 16  2   14 ساعات التدريس الفعلية
 32  4   28 الساعات املعتمدة

 الطالب خالل أسبوعيًا:عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا  .94

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .95
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 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ملقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم ااثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر  م
 املعرفة 1
 احملاضرات، واملناقشات، . يوضح املفاهيم الرتبوية للمقرر 1-1

 اخلرائط الذهنية، احلوار،
 التعلم التعاوين.

 املشاركة أثناء احملاضرات،
 . أسس الرتبية اإلسالميةيلخص  2-1 االختبارات، الواجبات املنزلية.

  يشرح أهداف ومصادر وخصائص الرتبية اإلسالمية. 1-3
 املهارات املعرفية 2

البحث العلمي، العصف الذهين، ورش  يستخدم األساليب الرتبوية يف حياته العملية. 2-1
 العمل اجلماعي، اخلرائط الذهنية.

ملف اإلجناز، االختبارات التحريري، 
 .حيلل بعض القضااي الرتبوية يف ضوء أصول الرتبية اإلسالمية 2-2 تقييم العروض العلمية. 

 . يستنبط املبادئ الرتبوية من أسس أصول الرتبية اإلسالمية 2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

األنشطة اجلماعية، تبادل اآلراء حول بعض  .وامتنانيتقبل أراء اآلخرين برضا  3-1
املوضوعات الرتبوية، تقومي أداء الزميالت 
لبعض األنشطة، اخلرائط الذهنية، التعلم 
التعاوين تكوين فريق عمل إلجناز الواجبات 

 املنزلية.

املناقشات واملشاركات، مالحظة 
تفاعل الطالبات يف مواقف خمتلفة، 

 تقومي الواجبات.
 يتعاون إبخالص مع زمالؤه أثناء القيام ابألنشطة. 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
العصف الذهين ، التعلم التعاوين املناقشة  التواصل مع الزمالء شفهيا وكتابيا. 4-1

واحلوار، التواصل عرب الربيد اإللكرتوين، 
 .العروض العلمية

االختبارات املتنوعة ، تقومي الواجبات 
تقومي املناقشات اجلماعية، املالحظة، 
تكليف الطالبات بعروض صفية 

 وتزويدهن ابلتغذية الراجعة التقوميية

 يصنف املعلومات اخلاصة ابملقرر يف صورة أحباث ، خرائط ذهنية ، تقدمي عروض . 4-2

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .96
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ن

 مصادر التعّلم .ذذذ

 املرافق املطلوبة: .ررر

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %2 4 األسابيع الثالثة األوىل .مناقشة حول ما درس خالل  1
 % 4 6 مشروع فردي  ) خريطة مفاهيم ( 2
 % 4 7 مشروع مجاعي 3
 % 20 8 االختبار النصفي 4
 % 10 11-10-9 عرض الواجبات املنزلية ومناقشتها 5
 % 10 12 ورشة عمل 6
 % 50 15 اختبار هنائي 

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

 الساعات املكتبية املخصصة للمقرر ) ساعتان ( . -
 اً ( .االستشارات واالرشاد األكادميي ) أسبوعي -

 الكتب املقررة املطلوبة:-يف قائمة  –أدرج  .1
 هالال.السعودية، مطبعة رضا.1437ابجابر، فاطمة سامل، أبعاد النظرية الرتبوية يف األصول اإلسالمية،  (1
 هال. الرايض: دار املعرفة للتنمية البشرية.1427األصول والتطبيقات .–العجمي، حممد. الرتبية اإلسالمية  (2
 هال.السعودية: مكتبة الرشد.1424متويل، نبيل. العجمي، حممد. بنجر، آمنة. املدخل يف أصول الرتبية. (3
 هال.السعودية: مكتيه الرشد1426علي سعيد. احلامد، عبد الراضي الرتبية اإلسالمية )املفهومات والتطبيقات(.  (4

 التقارير وغريها(:املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية و -يف قائمة  –. أدرج 2
 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
1-wwwadabwafancom/dispaay/productasparticles  wwwtarbyatonanat 
2-http://wwwislam-onlinenet/muasir/arabic/mainmuslimasp 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. أدرج أي 4

 ال يوجد

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .54
ومكتبة صغرية تشتمل على املراجع واملواد العلمية قاعة دراسية تتسع خلمسني طالبة على األقل مزودة بطاوالت مستديرة ومقاعد مرحية تساعد على العمل اجلماعي، 

 املساعدة على حتقيق أهداف املقرر ويف مقدمتها مؤلفات علماء املسلمني أنفسهم.
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .55

http://www.adabwafan.com/dispaay/product.asp
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره .طططط

 د/ حممد حممود عبدالوهاب  .  اسم منسق الربانمج:
 20/2/1440 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 
  

 جهاز كمبيوتر اثبت، طابعة، نقطة اتصال ابإلنرتنت، السبورة الذكية.
 مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .56

 جهاز عرض بروجي كتور، شاشة عرض

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .26
 اعمال الطالبات، االختبارات.احلوار واملناقشة، 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .27
 احلوار والنقاش مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق هلم تدريس املقرر، ولديهم خربة ابملقرر.

 إجراءات تطوير التدريس: .28
 املشاركة والتفاعل أثناء التدريب واحلصول على شهادات معتمدة.متابعة الدورات وورش العمل اخلاصة ابلتدريس الفعال مع  -
بة تقرير حول االتصال أبعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون نفس املقرر يف أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل واالستفادة من خرباهتم وآرائهم مع كتا -

 ما يدور يف النقاش وتقدمي نسخه منه للقسم.
 االنرتنت حول املقرر والتعليم الفعال وكتابة تقرير عن ذلك وتقدميه للجنة الطوير واالعتماد األكادميي.متابعة ما يعرض يف  -

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .29
 تبادل اآلراء مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسن املقرر لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف املقرر. -
 املقرر ومتابعة كل ما هو جديد وله عالقة به.القراءة املستمرة حول  -
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 توصيف املقرر الدراسي منوذج
 
 
 
 تكوين املعلم وتطويرهاسم املقرر:   
 2-020260143رمز املقرر: هنج   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440اتريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس -الرتبيةالقسم:  -الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .زز
 2-020260143هنج    تكوين املعلم وتطويره. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
  2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .114
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري يف املناهج وطرق التدريس3 .115

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الرابع. السنة أو 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .116
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .117
 الزاهر ، وغريها( –)العابدية . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة للجامعة 7 .118

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية .زززز

    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكرتوين .حححح

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .يييي

    

  النسبة:  أخرى تذكر .كككك
 

 تعليقات:

 األهداف .سس
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 تكوين تصور علمي لدى الدارسني حول تكوين املعلم، وتنمية مهاراهتم يف تصميم برامج إعداد املعلمني وتقوميها.

 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا بعد دراسة هذا املقرر أن:    
 يلم مبفهوم تكوين املعلم.  -
 مفهوم تكوين املعلم واملفاهيم املناظرة له.يقارن بني  -
 يقف على طبيعة تكوين املعلم وأمهيته.  -
 حيلل واقع إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية.  -
 يرصد أبرز مالمح حركة إعداد املعلم يف ضوء الكفاايت.  -
 يرصد أبرز مالمح حركة إعداد املعلم يف ضوء املعايري.  -
 يقف على كيفية اإلعداد التخصصي للمعلم يف اململكة العربية السعودية.  -
 يصمم برامج إعداد معلمني قائمة على االجتاهات املختلفة يف إعداد املعلم املختلفة. -
 يوظف معلوماته حول إعداد وتكوين املعلم يف تقومي برامج إعداد املعلمني.  -
 يرصد أبرز التجارب احلديثة يف إعداد املعلمني يف الدول املتقدمة.  -

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

 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
 االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما يتعلق ابملقرر.تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية  -
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
دة من االســــــتعانة ابلشــــــبكة العنكبوتية يف التواصــــــل مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالســــــتفا -

 مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال التعليم االلكرتوين.
 التدريس ابستخدام التعليم اإللكرتوين. -

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

 ين تصور علمي لدى الدارسني حول تكوين املعلم، وتنمية مهاراهتم يف تصميم برامج إعداد املعلمني وتقوميها.يهدف املقرر إىل تكو 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .97
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التقومي.  –االسرتاتيجيات -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر: املفاهيم 
  .آليات ومهام تنفيذ املقرر 
  .العالمات املرجعية احملددة حملتوايت املقرر 
 .العمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء املطلوبة 

1 2 
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 4 2 أمهية تكوين املعلم – طبيعة تكوين املعلم –مفهوم تكوين املعلم ، واملفاهيم املناظرة 
حتليل واقع إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية ) اإلعداد التكاملي واإلعداد 

 التتابعي( . 
2 4 

 4 2 حركة إعداد املعلم يف ضوء الكفاايت . 
 4 2 حركة إعداد املعلم يف ضوء املعايري . 

 4 2 اإلعداد التخصصي للمعلم يف اململكة العربية السعودية . 
برانمج املاجستري املهين  -تقوميها  –متطلبات تنفيذها  –برامج إعداد املعلمني : ) تصميمها 

 يف إعداد املعلمني( . 
2 4 

 4 2 أبرز التجارب احلديثة يف إعداد املعلمني يف الدول املتقدمة . 
 2 1 االختبار النهائي

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .98
معامل أو  إضافيةدروس  حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32  6 - - 26 ساعات التدريس الفعلية
 32  6 - - 26 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .99
 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر

 

 للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم  .100
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

ت رتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالواس
 التعلم.

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

 االختبارات  حلقات نقاش–حماضرات  حتليل مفهوم تكوين املعلم وبرامج إعداده واالجتاهات احلدبثة إلعداده.  1-1
 املناقشات الصفية  حلقات نقاش–حماضرات  تقصي واقع برامج إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية.  1-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر لمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين ل م
 املناقشات الصفية  حلقات نقاش–حماضرات   .تقصي مفهوم اإلعداد الشخصي وأمهيته يف تكوين املعلم  1-3

 ) اإلدراكية( املهارات املعرفية 2
 تقرير .  مناقشة .  –سيمنار علمي  املقارنة بني واقع برامج إعداد املعلمني حملياً وعربياً وعاملياً .  2-1
 تقرير.  مناقشة موسعة .  -حبث اكتشاف أمهية اإلعداد الشخصي يف إعداد املعلمني .  2-2
 عرض تقدميي مناقشة .  مناقشة جتربة عاملية متميزة يف إعداد املعلم .  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين إكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن جمموعات تعاونية 3-1
 األسئلة الشفهية احلوار واملناقشة إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2
املناقشة واملشاركة اجلماعية  مهارات االنصات الفعال   3-3

 واحلوار 
 املالحظة املقننة 

قوائم تقومي ذايت  حل املشكالت  مهارات التعلم الذايت  3-4
 للمجموعات 

تكوين فرق عمل إلجناز  مهارات العمل اجلماعي والتعاون  3-5
 التكليفات 

تقومي االعمال اجلماعية 
 والفردية 

قضيا ومشكالت واقعية  دراسة احلالة .  مهارات احلوار والنقاش العلمي البناء 3-6
ومالحظة تفاعل 
 الطالب معها 

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين بكفاءةمهارة إدارة الوقت  3-7
    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

تقرير حمدد أبوصاف  أ نشطة حتليلية .  اإلحصائي لتحليل برامج إعداد املعلمني spssاستخدام برانمج  4-1
 ومؤشرات تقنية . 

تقرير حمدد أبوصاف  أ نشطة حتليلية . حتليل الوزن النسيب لساعات الربامج ومقرراته التدريسية  4-2
 ومؤشرات كمية . 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
يتم التقومي يف ضوء  مشروعات فردية.   حتليل ونقد تصميم بعض برامج إعداد املعلمني  5-1

 مؤشرات حمددة. 
معايري ومؤشرات برامج  مشروعات تعاونية .  تصميم برانمج إعداد املعلم .  5-2

 إعداد املعلمني. 
 

  جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .101
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ل، خطابة، تقدمي شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقا م
 مالحظة......اخل(

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %10 األسبوع اخلامس عشر  مشروع : تصميم برانمج إعداد املعلم .   
 %10 األسبوع الرابع عشر عرض تقديدميي : مناقشة جتربة عاملية متميزة يف إعداد املعلم .  
 %10 األسبوع الثاين عشر .  تقرير : املقارنة بني برامج إعداد املعلمني حمليًا وعربيًا وعامليًا .  1
 %10 األسبوع احلادي عشر  تقرير : اإلعداد الشخصي للمعلم يف اململكة العربية السعودية.  2
  %10 األسبوع الثامن  االختبار النصفي .  3
  %50 األسبوع األخري .  االختبار الننهائي .  4

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

 يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ساعات أسبوعيا، كما يتم ختصيص وسائل 3ضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لع
 للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 مصادر التعّلم .ززز
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1
 م(. إعداد املعلم وتدريبه. منشورات جامعة دمشق.2004األمحد، خالد طه. ) -
 . القاهرة:دار الفكر العريب . 1هـ( . معلم املستقبل حنو أداء أفضل . ط1426أمحد)مدكور، علي  -
 .عمان:دار الفكر للنشر والتوزيع.1م(.منظومة تكوين املعلم يف ضوء معايرياجلودة الشاملة .ط2003ويح، حممد عبد الرزاق.) -
 يف إعداد املعلم وتنميته مهنياً ، الكويت : وزارة الرتبية   ( : االجتاهات املعاصر2006املفرج ، بدرية وعفاف املطريي وحممد محاده ) -
  .( . معايري برامج إعداد معلم التعليم العام ، مكنب الرتبية العريب لدول اخلليج2015املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج ) -
عمان: دار الفكر للنشر . عمان. 2ة الشاملة. ط(. منظومة تكوين املعلم يف ضوء معايري اجلود2007إبراهيم، حممد عبد الرزاق ) -

 والتوزيع.
 األداء.عمان: دار الشروق. -التدريب –(. الكفاايت التدريسية املفهوم 2003الفتالوي، سهيلة حمسن ) -
 . عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.1(. إعداد املعلم تنميته وتدريبه. ط2005حممد، مصطفى وحوالة، سهري ) -
 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج 2 

 اجمللة العلمية جلمعية جسما )املناهج واإلشراف الرتبوي(. -
 جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة عني مشس -
 جملة الرتبية، كلية الرتبية جامعة األزهر،  -
 جملة كلية الرتبية، جامعة البحرين. -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
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 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 وبرجميات الواقع االفرتاضيأدوات  -
 الفصول االفرتاضية -

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

 وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات  .57

 قاعات دراسية جمهزة تقنيًا  -
 معامل الكلية والقسم. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .58
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
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 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .59

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظظظظ

 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية  .عععع
 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غغغغ
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 يم األقرانتقي -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. -

 إجراءات تطوير التدريس: .فففف
 متابعة ما يستجد يف جمال إعداد املعلم والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.  -

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .كككك
 أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا.مراجعة دورية للمقرر من قبل  -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
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م وتطوير تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة، وتصمي -
 الدروس، والتدريب امليداين.

 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

 ه1/1/1440 التاريخ  ................................................................ التوقيع:
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 جامعة أم القرى التعليمية:إسم املؤسسة  م2018سبتمرب-هال 1440حمرم    اتريخ التوصيف:

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
  (  0205622-2. اسم املقرر الدراسي ورمزه: إدارة املؤسسات الرتبوية  )1 .119

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .120
 الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط. الربانمج )أو الربامج( 3 .121

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: السنة األوىل/ املستوى الثاين4 .122
 إدارة املوارد البشرية –أسس ونظرايت اإلدارة الرتبوية  514،  512تطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. امل5 .123
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  ال توجد6 .124
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .125

 )اخرت كل ما ينطبق(: . منط الدراسة املتبع8
%80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ  

    
 %20 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب

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

    
   النسبة:   ابملراسلة .د

    
    النسبة:   أخرى تذكر .ه

 تعليقات:
 واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوينالبحث  :من أمناط الدراسة األخرى

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ادة الرتبوية وادارة املوارد يهدف هذا املقرر ايل مناقشة واقع ادارة املؤسسات الرتبوية يف اململكة العربية السعودية يف إطار اسس االدارة الرتبوية ونظرايت القي
التعليمية، وضمن مراحل التعليم، مع مقارنة  البشرية، وذلك يف اجملال الرتبوي والدور املتوقع هلا يف تطوير املؤسسات الرتبوية مبختلف املستوايت االدارية

 ذلك ببعض الدول املتقدمة والنامية. 
املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
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 االطالع الدائم على املستجدات يف جمال االدارة والقيادة الرتبوية ونظرايهتا. -  
  اجتماعات دورية وورش عملتبادل اخلربات بني أعضاء القسم عرب -  
 التدريب على وسائل االتصال احلديثة واليت تعتمد على التقنية واستخداماهتا.  -  
 تدريب الطالب على مواقف تربوية للتطبيق امليداين يف حل بعض القضااي و املشكالت املدرسية . -  

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

 -نظام ادارة املؤسسات الرتبوية يف اململكة يف إطار النظرايت اإلدارية  -يتناول هذا املقرر فلسفة وسياسة واهداف وخصائص االدارة التعليمية يف اململكة 
 -ة للنظم ...اخل( تطبيق فاعلية نظام ادارة املؤسسات الرتبوية يف اململكة يف إطار نظرايت االدارة السلوكية )نظرية االهداف، ونظرية الوظيفة االجتماعي

ملؤسسات الرتبوية من حيث السلطة االدارية يف ادارة ا -القيادة االدارية يف ادارة   املؤسسات الرتبوية من حيث )الوظائف، واملستوايت، واالمناط( 
 دراسة ومقارنة االدارة التعليمية يف اململكة مع بعض الدول العربية واالسالمية والعاملية. -)الصالحيات، واملسؤوليات( 

 

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

 4 2 وخصائص اإلدارة التعليمية يف اململكةفلسفة وسياسة، واهداف  الوحدة األوىل:   
 4 2 نظام ادارة  املؤسسات الرتبوية  يف اململكة يف اطار النظرايت االدارية .  الوحدة الثانية
تطبيق فاعلية نظام ادارة  املؤسسات الرتبوية  يف اململكة يف اطار نظرايت االدارة   الوحدة الثالثة:

 ونظرية الوظيفة االجتماعية للنظم ....(.السلوكية )نظرية االهداف ، 
2 4 

 4 2 إدارة مؤسسات التعليم العايل الوحدة الرابعة:  
 الوحدة اخلامسة:

 السلطة االدارية يف ادارة املؤسسات الرتبوية من حيث )الصالحيات، واملسؤوليات( 
2 4 

 الوحدة السادسة: 
 بعض الدول العربية و االسالمية والعاملية .دراسة ومقارنة االدارة التعليمية يف اململكة مع 

2 4 

 الوحدة السابعة: 
 مناقشة و مراجعة التقارير البحثية املطلوبة حسب املواضيع احملددة من استاذ املقرر.

2 4 

 4 2 االختبار النهائي للمقرر
 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .3
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 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
تربوية تساعده يف  إكساب الطلبة معارف ومهارات وخربات إدارية  1-1

 التعامل مع املواقف الصفية والرتبوية .
 احملاضرة.-
 املناقشة واحلوار.-
 العرض.-
 التقارير.-
  
  

 االختبارات. -
متابعة التقارير وطريقة  -

 عرضها.
 مناقشه. -
 مالحظه -

 الوقوف على إدارة التعليم العايل. 1-2
 القرارات يف بعض القضااي الرتبوية.القدرة على حل املشكالت واختاذ  1-3
التعرف على االنظمة الرتبوية يف جمال االدارة التعليمية يف خمتلف  1-4

االنظمة الرتبوية مبختلف مستوايهتا ) التعليم العام والتعليم العام( 
 ومقارنتها ابألنظمة على املستوى االقليمي والعاملي .

 املهارات املعرفية 2
 قائمة املراجع واملصادر.- فهم واستيعاب، حتليل، تطبيق، تقييم.معرفة،  2-1

 الشبكة العاملية)االنرتنت(.-
 االختبارات. -
العرض والتقدمي  -

 للتقارير.
2-2     
2-3     

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 املناقشة واحلوار.- القدرة على االتصال الفعال واملناقشة واحلوار وتقبل اآلخر. 3-1

 طرح القضااي للنقاش.-
 كتابة التقارير والبحوث املكتبية.-

تشكيل جمموعات عمل -
 )مشروع مجاعي(.

إاتحة الفرصة للطلبة -
إبدارة احملاضرة خالل 

 عمليات املناقشة واحلوار. 
 التعاون.-
 تقسيم األعمال. - 

3-2     
 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4
4-1      
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
4-2    

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

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

 مالحظة......اخل(
احملدد األسبوع 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 الثالث االختبار األول  1
 %20 السابع املشاريع وأوراق العمل 2
 %20  التفاعل واملشاركة واحلضور والغياب 3
 %50 الثامن االختبار النهائي 4

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

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 .بساعتنيساعات مكتبية مبا يتناسب مع الساعات احملدد لكل عضو هيئة تدريس. تقدر 

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 النظرايت والعمليات والوظائف، عمان، دار وائل للنشر. -، مبادئ اإلدارة2009القريويت، حممد قاسم،  -1
 .(، اإلدارة التعليمية: مفاهيم وآفاق، عمان دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، األردن2006الطويل، هاين عبد الرمحن ) -2
 (، السلوك التنظيمي يف مؤسسات األعمال، عمان، دار وائل. 2004العميان، حممود سليمان ) -3
 ، نظرية املنظمة والتنظيم، عمان، دار وائل للنشر.2000القريويت، حممد قاسم،  -4
 دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.، السلوك التنظيمي يف إدارة املؤسسات التعليمية، عمان، 2005فلية، فاروق عبده، وعبد اجمليد، السيد حممد، -5
 سلوك األفراد واجلماعات يف النظم، عمان، دار وائل. -، اإلدارة الرتبوية والسلوك املنظمي2008الطويل، هاين عبد الرمحن،  -6
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

م، استشراف املستقبل، حتديد ومراجعة: أبو اصبع، صاحل و املناصرة، عز الدين، جامعة 2004ابريل 28-26أوراق عمل املؤمتر العلمي التاسع  -1
 فالدليفيا ،كلية اآلداب والفنون.

 م(. دورية علمية متخصصة وحمكمة يصدرها كل ثالثة أشهر معهد اإلدارة العامة، الرايض: اململكة العربية السعودية.2009جملة اإلدارة. ) -2
 نخبة اإلدارية، يصدرها من أمريكا مركز النخبة لإلعالم اإلداري الوكيل يف اململكة العربية السعودية: دار املصادر للنشر والتوزيع.نشرة ال -3



 

320 
 

ية للتنمية اإلدار ت العالقة، تصدرها املنظمة العربية اجمللة العربية لإلدارة، جملة نصف سنوية حمكمة متخصصة يف التنمية اإلدارية والعلوم االجتماعية ذا -4
 جبامعة الدول العربية، القاهرة: مجهورية مصر العربية.

 أفاق اإلدارة، جملة فصلية تصدر عن اجلمعية السعودية لإلدارة. -5
 www.fikrconferences.orgمؤسسة الفكر العريب، النشرة اإلعالمية الشهرية، الناشر يف اململكة العربية السعودية مؤسسة الفكر العريب،  -6
 الرايض. –اجمللة االقتصادية السعودية، فصلية تصدر عن مركز النشر االقتصادي  -7
 خالصات، كتب املدير ورجل األعمال، نشر نصف شهرية تصدر عن: الشركة العربية لإلعالم العلمي )شعاع( القاهرة، مصر. -8
 اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع 3

   WWW.ju.edu.jo 
   -  WWW.yu.edu.jo   

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

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

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:  .1
 قاعة دراسية بعدد الطالبات  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2

 جهاز عرض –جهاز حاسب 

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

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

 االستباانت، واملقابالت. -
 تفاعل الطالب أثناء احملاضرة. -
 التقييم االلكرتوين للمقرر من قبل الطالب يف هناية الفصل الدراسي )موقع اجلامعة(. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 اختبارات -
 استبياانت  -

 إجراءات تطوير التدريس: .ص
 تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس. -
 إقامة ورش عمل. -
 حضور املؤمترات والندوات املتخصصة. -

http://www.fikrconferences.org/
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ة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئ .ض
 دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 عرض مناذج من اجنازات الطالب لتقييمها من قبل الزمالء ابلقسم . – .ط
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ظ

 على التغذية الراجعة من قبل أساتذة املقرر والطلبة.إجراء التعديالت الالزمة بناء  -
 اسم منسق الربانمج :     د/ حممد حممود عبدالوهاب

م 2018سبتمرب  -هـ  1440التوقيع:                                                        التاريخ : حمرم   
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 علم نفس الشخصية اسم املقرر:  

 (0206651-2رمز املقرر: )نفس   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-3-4 اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .شش
 (0206651-2علم نفس الشخصية )نفس . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .126
 ماجستري )مقرر اختياري جلميع التخصصات ابلقسم(. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .127

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

  املستوى الثالثفيه املقرر الدراسي: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى 4 .128
 ال يوجد( 1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .129
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .130
العابدية، والطالبات يف مقر اجلامعة الطالب يف مقر اجلامعة يف . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .131

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

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .لللل

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .مممم

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

  النسبة:  ابملراسلة .سسسس

  النسبة:  أخرى تذكر .عععع
 

 ال يوجد  تعليقات:
 

 األهداف .صص
 ما هدف املقرر الرئيس؟  -1 -

والنظرايت املفسرة الشخصية، وطرق قياس  وثباهتا الشخصية تطورتعريف الطالب مبفهوم الشخصية وابعادها األساسية ومساهتا، وحمدداهتا، و 
 الشخصية، واختبارات الشخصية.
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تقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات لتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد ل -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

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

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

 .إدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتوين للجامعة وإاتحة الفرصة للطالب للتعلم الذايت 
 .املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب 
  علم النفس االجتماعي، وطالب مرحلة املاجستري إلجراء دراسات تقوميية جتريبية ملعرفة تشجيع أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف الشخصية و

 نواحي القوة والضعف للمقرر وأثره يف تطوير معارف ومهارات طالب الدراسات العليا واقرتاح إجراءات للتطوير.

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

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

مسات الشخصية، ، وحمددات الشخصية، و عالقة علم نفس الشخصية بفروع علم النفس األخرىتطور دراساهتا، و يتناول هذا املقرر مفهوم الشخصية ومراحل 

 النظرايت املفسرة للشخصية، وطرق قياس الشخصية، واختبارات الشخصية املختلفة.وثباهتا، و  الشخصية الشخصية، أبعاد الشخصية األساسية، ومنو عوامل
 

 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي  .102
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 : الشخصية
 تعريف علم نفس الشخصية. -
 طرق دراسة علم نفس الشخصية. -
 عالقة علم نفس الشخصية بفروع علم النفس األخرى: -

o  .علم النفس الرتبوي 
o .علم نفس النمو 
o .االرشاد النفسي 
o .القياس والتقومي 

2 4 

 :حمددات الشخصية
 احملددات البيولوجية: -

2 4 
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o .الوراثية 
o .بنية اجلسم 

 احملددات البيئية:   -
o .اخلربات املشرتكة 
o .اخلربات الفردية 

 التفاعل بني حمددات الشخصية. -
  مسات الشخصية:

 مفهوم السمة -
 أنواع السمات  -
 الفردية  الفروق وتفسري السمات  -
 .والسلوك السمات بني العالقة  -

1 2 

  : الشخصية عوامل
 لدى جيلفورد  الشخصية عوامل -
 لدى كاتل الشخصية عوامل -

1 2 

 العوامل اخلمسة الكربى:
 العوامل اخلمسة الكربى لدى ) كوستا، وماك كري(. -
 تطبيقات العوامل اخلمسة الكربى. -
 نقد العوامل اخلمسة الكربى. -

1 2 

 2 1 : أبعاد الشخصية عند أيزنكأبعاد الشخصية األساسية

 : وثباهتا الشخصية تطور
 وتطورها  الشخصية منو -
 وتغريها. الشخصية ثبات  -
 طرق قياس الثبات والتغيري يف الشخصية. -

1 2 

 :النظرايت املفسرة الشخصية
 نظرايت السمات للشخصية  -
 النفسي  التحليل منظور من الشخصية  -
 والتعلم. السلوكية منظور من الشخصية  -

2 4 

 : النظرايت املعاصرة املفسرة الشخصية
 النظرية املعرفية  -

2 4 
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 املعرفية  االجتماعية النظرية  -
 النظرية االنسانية.  -

 قياس الشخصية:
 االستخبارات  -
 الصفات  وقوائم التقدير مقاييس  -
 للشخصية  املوضوعية االختبارات  -
 اإلسقاطية. الطرق  -

2 4 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .103
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     15 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .104
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .105
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف على:  
احملاضالالالالالرة واإللقاء ابسالالالالالتخدام  - مفهوم الشخصية وأبعادها األساسية 1-1

 جهاز عارض البياانت
االختبارات القصرية والنصفية 

 أثر الوراثة والبيئة يف تشكيل شخصية الفرد. 2-1 واخلتامية.
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 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات   للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
احلوار واملنالالالاقشالالالالالالالالالالالالالالالالة املوجهالالالة  - مفهوم السمات الشخصية وانواعها 1-3

 اهلادف، واألنشطة التطبيقية.
 العصف الذهين. -
 اسالالالالالالالالالالتخدام أسالالالالالالالالالاللوب التعليم -

 اجلماعي والتعاوين.

 الواجبات املنزلية.
 عوامل الشخصية املختلفة 1-4 

 طرق القياس يف جمال الشخصية. 1-5
 لتفسري الشخصيةالنظرايت املختلفة  1-6
 وتطورها الشخصية املقصود بنمو 1-7
 وتغريها.  الشخصية املقصود بثبات 1-8

 االختبارات الشخصية املختلفة  
 املهارات املعرفية 2

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 
التعلم التعالالالالالالاوين، أو التعلم  - يصوغ املقصود ابلشخصية وأبعادها 2-1

 النشط.
 البحث واالستنتاج. -
 احلوار واملناقشة. -

 

تقومي األنشالالالالالالالالالالالالالطالة واملهالام  -
 والتكليفات.

 املالحظة.  -
 األحباث واألعمال. -
االختبالالالالالالارات القصالالالالالالالالالالالالالرية  -

واالخالالتالالبالالالالالالار الالالنصالالالالالالالالالالالالالالفالالي 
 واالختبار النهائي.

 حيلل العوامل املؤثرة يف تشكيل شخصية الفرد 2-2
 مييز بني أنواع السمات الشخصية. 2-3
 يقارن بني عوامل الشخصية لدى جيلفورد وعوامل الشخصية لدى كاتل 2-4
 يقيم طرق قياس الشخصية. 2-5
 يقرتح تفسريات خمتلفة للشخصية وفق خمتلف النظرايت اليت تناولتها 2-6
 يقرر كيف تنمو الشخصية وتتطور 2-7
 يطبق بعض االختبارات الشخصية ويفسر نتائجها. 2-8

 العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية مهارات 3
يتعامل بثبات وحسالالاسالالية مع القضالالااي األخالقية املعقدة ويصالالدر أحكاما  3-1

 عادلة وصحيحة.

الالالتالالعالاللالالم الالالتالالعالالالالالالاوين، أو الالالتالالعالاللالالم 
النشالالالالالالط، املعتمدة على تصالالالالالالميم 

 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

التقومي الالذايت، وتقومي األقران 
وتقوم األسالالالالتاذ لألنشالالالالطة، و 
مالالالالالالالالهالالالالالالالالارات الالالالالالالالالعالالالالالالالالالقالالالالالالالالات 
الشالالالالخصالالالالية، ومهارات حتمل 
املسالالالالالالالالالالؤولية، والعمل ضالالالالالالالالالالمن 

 فريق. 

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

 بطريقة ذكية إىل أقرانه يف جمموعة العمل يوصل استنتاجاته 3-3
أيخذ زمام املبادرة يف تعديل املعايري احلالية اخلاصالالالالالالالالالالالالالة ابلتعلم والتقومي إذا  3-4

 احتيج لذلك.
يشالالالالالالالالالالالالالارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشالالالالالالالالالالالالالطة ومشالالالالالالالالالالالالالاريع  3-5

 اجملموعات األخرى.
به ضالالالالالالالالالمن الفريق الذي يعمل يتحمل املسالالالالالالالالالؤولية يف أداء العمل املكلف  3-6

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

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 0أن يتقن الطالب مهارات البحث يف أوعية املعلومات 4-1
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 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات   للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
التعلم التعلم التعالالالالالالاوين، أو  - أن يتقن الطالب مهارات التعامل مع التقنية املعلوماتية 4-2

الالنشالالالالالالالالالالالالالالط، املالعالتالمالالالالالالدة عاللالى 
تصالالالالالالالالالالالالالميم مهالالالام األداء وفقالالالا 

 لسياق احلياة.
واسالالتخدام احلاسالالب اآليل يف  -

 الربامج املعدة لذلك

مواقف تدريبية يطلب  -
من الطالالالالالب إعالالدادهالالا 
وعرضالالالالالالالالالالالها، عن طريق 
مجالالالالالالع املالالالالالالعالالالالالاللالالالالالالومالالالالالالات 
ابسالالالالالالالالالالالالالتخالالالالدام التقنيالالالالالة 
واالتصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال املتوفرة 

 ابجلامعة.
التقومي الالالالذايت، وتقومي  -

 األقران وتقوم األستاذ 
حقيبة إجناز جتمع مجيع  -

 األنشطة

يتقن الطالب أسالاليب االتصالال مبراكز البحث واملسالئولني للحصالول على  4-3
 0املعلومات

بعض الطرق احلديثة لقياس  يسالالالالالتخدم الطالب احلاسالالالالالب اآليل يف تطبيق 4-4
 السمات الشخصية.

ينجز الطالب مشالالالالالالالالروعا حبثيا يف جمال علم نفس الشالالالالالالالالخصالالالالالالالالية، ويكتب  4-5
تقريرا وافيا عنه، ويعرضالاله يف القاعة الدراسالالية، ويتلقى التغذية الراجعة من 

 استاذه وأقرانه، ويدافع عن وجهة نظره حبجج منطقية مقبولة.
 أفكاره بطريقة تزيد من فعالية الرسالة اليت يريد توصيلها.ينظم الطالب  4-6

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال يوجد 

 

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .106
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 12و  5 اختبارات قصرية  1
 %15 8 اختبار نصفي  2
 %25 16 اختبار هنائي 3

حقيبة االجناز جلميع األنشالالالطة والنتاجات واملشالالالاريع واألنشالالالطة ومهارات العالقات الشالالالخصالالالية وحتمل  4
 %50 مجيع األسابيع املسؤولية ومهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات.

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

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

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

 مصادر التعّلم .ششش
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 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

مؤسسة طيبة (. مصر: 1(. قراءات يف علم نفس الشخصية: الشخصية يف سواءها واحنرافها. )ط2012براهيم، سليمان عبد الواحد يوسف. )إ -
 .للنشر والتوزيع

 (. علم نفس الشخصية. عمان: دار املسرية.2013ربيع، حممد شحاته. ) -
 (. علم نفس الشخصية. القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.2016عبد اخلالق، أمحد حممد. ) -
 (. القاهرة: مكتبة الفالح.1الشخصية. )ط نفس علم (.1998العنزي، فريح عويد. ) -
 جدة: خوارزم العلمية.(. علم نفس الشخصية. 2013غامن، حممد حسن والقليويب، خالد حممد. ) -
 دار الفكر انشرون وموزعون. . عمان:جالل كايد ضمرة ترمجة: (.1الشخصية. )ط نفس علم(. 2017كريفون، دانيل. ) -
 عمان: دار املسرية. .(. ترمجة: انيف بن حممد احلريب1األسس والنتائج. )ط الشخصية: نفس علم(. 2015مسرندينو، ماراين. ) -
 (. علم نفس الشخصية )مدخل ونظرية( . جدة: خوارزم العلمية.2014يويب، خالد حممد. )هريدي، عادل حممد والقل -
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

 اجملالت والدورايت العلمية املتخصص يف علم النفس وخاصة علم نفس الشخصية.  -
 اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع 3

WWW.apa.org   موقع اجلمعية النفسية األمريكية 

psycinfo 

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

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

www.jigsaw.orgwww.questia.com 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

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

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .60

 طالبا. 20قاعة حماضرات تتسع ل 
 وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات   .61
 Data Showجهاز عارض البياانت  .62

http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
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 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر. .63
 مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .64

 ال يوجد
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .لللل

 التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس واملتمثلة يف: استخدام أساليب احلصول على
 بريد الكرتوين أو رسالة واتساب. -
 ورقة الدقيقة الواحدة. -
 التغذية الراجعة والسريعة. -

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

 إجراءات تطوير التدريس: .نننن
( تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران -

 يف التدريس، واالستشارة يف التدريس واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل  .هههه

 الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من 
تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، وكذلك مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير  -

 الوصفية ضمن برانمج جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس يف القسم.
 الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة 

 تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس وهو برانمج يهتم بتكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس -
 .إجراء األحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل

 

 توصيف مقرر: علم نفس الشخصية

 هاين سعيد حسنإعداد   د . مرمي محيد اللحياين                د.   
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