
 
 
 

 

 

 

 

 

 ريتسجاملا ةلحرم تاررقم فيصوت

 ومنلا سفن ملع صصخت



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

116 

 

 

 

  
 

  ات الدراسية:توصيف املقرر  4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج
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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
 نفس (  3-0206611) مناهج وطرق البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1 .1
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 املاجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

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

  املستوى األول: . السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .4
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5 .5
  ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .6
 د يوجال. 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 اإللكرتو  .ب
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .د
    

 - النسبة: - أخر  تذكر .ه
 

 تعليقات:

 األهداف .ب
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية اخلاصة مبناهج وطرق البحث العلمي

، ت أو مراجع اإلنرتنتة املعلوماتزايد لتقني)مثل االستخدام املاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتو  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 ية.العلوم الرتبوية والنفس الرتكيز على اجلوانب التطبيقية ملناهج وطرق البحث العلمي يف جمال -

 صص.ا التخمتابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذ -
  علمي.البحث ال ج وطرقاستخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة مبناه -
 ب.يئة التدريس والطالهبل أعضاء قجعة من خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الرااملراجعة املنتظمة والدورية  -

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

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

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

 املالئم ديد املنهج البحثييقها، وحتا وتطبيهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبناهج وطرق البحث العلمي، وتدريبه على كيفية استخدامه -
 بحث.لنهائي للاتقرير جلمع وحتليل البياانت، ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نتائجها وتفسريها، وكتابة ال

 

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

 3 1   جودته( -جماالته  –خصائصه  –أهدافه  –البحث العلمي ) مفهومه
ىل املدخل إ -ليزيةواإلجن لعربيةمستخلص الدراسة ابللغة ا -خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي ) عنوان الدراسة 

ملخص   –ها وتفسري  لدراسةعرض نتائج ا –منهج وإجراءات الدراسة  -اإلطار النظري والدراسات السابقة-الدراسة
 املالحق (   –دراسة مراجع ال -نتائج الدراسة والتوصيات والبحوث املقرتحة

3 9 

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

حتليل  –ملقابلة ا –حظة املال –االستبيان  –طرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث الكمية ) االختبارات واملقاييس 
 احملتوى( 

1 3 

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

 3 1   حتليل الواثئق(. –تعمقة املالحظة امل-طرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث النوعية )املقابلة املتفاعلة 
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 3 1 خطوات إحراء البحوث النوعية
 3 1 يلي(البحث التحل –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 3اً لـالتوثيق يف قائمة املراجع ( وفق –التوثيق يف البحث العلمي ) التوثيق يف املنت 

 

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

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

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

 وجديال : سبوعياً أالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل  -عدد ساعات الدراسة  .3

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .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  -
تشكل معا  عملية لها واسرتاتيجيات تدريسها ة وطرق تقييمملستهدف: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر ااثلثاً  -

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

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

احملاضرة ابستخدام العروض  - .ناهج وطرق البحث العلميأن يتعرف على األطر العلمية مل 1-1
 التقدمية.

 -االختبارات القصرية  -
 أن يذكر خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي. 2-1 االختبارات النصفية
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 .دفاحلوار واملناقشة املوجهة اهلا - أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها. 1-3

 .األنشطة التطبيقية ومهام األداء-
 

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 تلطةملخوالنوعية وا أن يتعرف على تصاميم ومناهج البحوث الكمية 1-4
عية لنو وا الكميةأن يستعرض طرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث  1-5

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

 املهارات املعرفية 2
 تحليللثل أن يصمم خمطط لسري العمليات لتحديد املنهج البحثي األم 2-1

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

 ،وينمركزية املتعلم مثل التعلم التعا
م التعلم النشط، املعتمدة على تصمي

 لسياق احلياة. مهام األداء وفقا

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

بحثي هج اللمنلأن حيدد الكفاايت واملهارات األساسية لالختيار الصحيح  2-2
 األكثر مالئمة.

ختلطة وامل عيةأن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات البحوث الكمية والنو  2-3
 ويفسرها. 

باته وواج طتهأن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنش 2-4
 ومشاريعه. 

معقدة  شكالتل مأن ينظم العمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فعال، حل 2-5
 .لهاتوفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجية متكاملة حل

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 .ا إجيابياً ثمارهستأن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسعيه ال 3-1

 التعلم الذايت  -
 إحدى طرائق التعلم القائمة على -

 ،وينمركزية املتعلم مثل التعلم التعا
م التعلم النشط، املعتمدة على تصمي

 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(

كاماً در أحويص القضااي األخالقية املعقدةأن يتعامل بثبات وحساسية مع  3-2
 عادلة وصحيحة.

 حملددوقت اال أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف 3-3
س رى، وميار األخ عاتأن يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملمو  3-4

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

 يتم تصميمها لتقومي مهام األداء.
ع طة ومشاريألنش يدةأن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة ج 3-6

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
مل ذي يعال ضمن الفريقأن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به  3-7

 معه، وينجزه يف الوقت احملدد.
، اسبوب منسلأن يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أب 3-8

 .ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
ا تطلبهتليت ااملهمات والعمليات أن يستخدم املهارات املتصلة بتحديد  4-1

هذه  فحصصياغة املشكالت وكيفية اختيار املنهج البحثي املالئم ل
 ج.تائاملشكالت وطرق مجع البياانت وحتليلها ومن مث تقييم الن

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

 ،وينمركزية املتعلم مثل التعلم التعا
 على تصميمالتعلم النشط، املعتمدة 

 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق أسلوب 
 إحصائي ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
التقومي الذايت، وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)   لتقومي

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء 

 –مهارات االتصال 
مهارات تقنية 

املعلومات واملهارات 
 العددية (

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

ج ة لكل منهناسبامل احلاسوبيةأن حيلل البياانت البحثية ابستخدام الربجميات  4-3
 حبثي من املناهج البحثية اليت مت دراستها

مخرجات كليها  ل عأن يُعد تقريرا وافياً عن عمق الظاهرة والنتائج املتحص 4-4
  للبحوث الكمية والنوعية واملختلطة

مالئم  حبثي نهجأن ينجز مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته الستخدام م 4-5
يعرضه ملشروع، و عن ا ياً ملعاجلة بياانت يتم تطبيقها فعليًا، ويكتب تقريرًا واف

 انه.أقر و يف احملاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة 
كل انقٍد ها بشوميأن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتق 4-6

 واستقراء النتائج واالستنتاجات.
، وحبث لعلميابحث يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف الأن  4-7

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 

ة الكمية )أن يؤدي الطالب عرضاً لنماذج من مناهج البحث املختلف -
تقييم و اهتا اضوالنوعية واملختلطة ( وحتليلها للوقف على أهدافها وافرت 

 تصاميمها يف ضوء األهداف اليت ترمي لتحقيقها  
 

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
أو  ،وينمركزية املتعلم مثل التعلم التعا

م ، املعتمدة على تصميالتعلم النشط
 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
قدمي شفهي، ابة، ت، خطمهام 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 فسريهاتائجه وتنخمتلط ( ومناقشة  –نوعي  –تقدمي تقرير علمي إلجراءات حبث )كمي  3
 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي  4
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 %15 8 الدراسياختبار  منتصف الفصل  5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 .شاد األكادميي هلمتقدمي اإلر و راهتم والتفاعل مع نقاشاهتم واستفساوجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب  -
 قت حيتاجونه..ب يف أي و ع الطالتزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل م -

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ر للجامعات.. القاهرة: دار النشمناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2006أبو عالم، رجاء حممود ) -
 عامل الكتب. . القاهرة:تصميم البحوث الكيفية: ومعاجلة بيناهتا إلكرتونياً (. 2006زيتون، كمال عبداحلميد ) -
ىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم إمدخل (. 2007و عواد، فرايل حممد )عباس، حممد خليل، نوفل، حممد بكر ، العبسي، حممد مصطفي، أب -

 . عمان : دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة. النفس
 ية.ألفكار الدول(. البحث العلمي : أسسه ، مناهجه وأساليبه، إجراءاته. عمان : بيت ا2001عليان، 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.
 ي العلمية. عمان: دار اليازور  البحث العلمي: الكمي والنوعي، (.2010، السامرائي، إميان ) قنديلجي، عامر -
،  رمجة: عالم) ت املنهجية والتصميم البحث النوعي يف علم النفس :  منظور موسع يف(. 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 

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

Journal of Mixed Methods Research - 

Psychological Association (APA)American - 

-Journal of Statistics Education 

- Qualitative Research Journal 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3

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

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

 ijqqrm-methods-research 

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

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

- , ProQuest, JstorAPA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, (

)    Springer, Wiley Blackwell , Science DirectSage, Theses,  

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

  تياج :امج اإلحصائية على حسب االحجمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، والرب  -

-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 

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

https://www.maxqda.com/ 

  QSR N6برانمج  -

Windows/dp/B008443A7E-Software-Analysis-Data-https://www.amazon.com/Qualitative 

 

 

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

 املرافق املطلوبة .و
راسية القاعات الد داخل املقاعد أي عددبنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 البمقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل ط 20 -
 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1

  طالب 20يتسع لـ  لب، معمل حاسب آيلطا 20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2

 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مة هبا(:رفق قائأخاصة، فاذكرها، أو مصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية  .3

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

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

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
 .لية للطالب قارير الفصيع والتورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشار  – .ص
 اً.تلفة حملياً وإقليمامعات املخت ابجلتبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليا - .ض
 إجراءات تطوير التدريس: .ط

https://www.maxqda.com/


 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

125 

 

ظراء االستشارات بني النو اخلربات و  زايراتتكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل ال - .ظ
 )األقران( يف التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

 .لعلميةامترات إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤ  - .ع
 ستفادة منها.لتدريس لالة ىف اريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التد - .غ
وي املقرر تعديالت يف حمت ث.اخل مع إحدا ،....استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين - .ف

     لمية يف هذا اجملال.بناء على نتائج الدراسات والبحوث الع
ة تدريس عضاء هيئأاسطة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو  .ق

 ؤسسة أخر (:ريس من مئة تدمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هي
 جناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج جمتمعات التعلم ابلقسم.مراجعة معايري حقائب اإل - .ك
 خصص.تدقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي الت - .ل
 معات أخرى.جباقرر التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس امل - .م
 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير( .ن
وير والتحديث ديالت الالزمة للتطإجراء التعقرر و تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية امل - .ه

 املستقبلية.ووضع خطط التحسني 
لداخلية لعمادة ك تقرير املراجعة اامعة، وكذلة واجلمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابلقسم والكلي - .و

  التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
الدورية لنتائج  ديثة، مع  املراجعةلمعطيات احللفقًا و ستجدة يف اجملال ابستمرار حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات امل - .ي

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

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

 

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

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

 توصيف مقرر: مناهج وطرق البحث العلمي
 إعداد:
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 وذجمن

 توصيف املقرر الدراسي
 
 

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

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

 علم النفس /.الرتبية     القسم: /لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 مدارس علم النفس. اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1 .8
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9
 سختلفة لعلم النفصصات امل التخمجيع برامج املاجستري يف. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .10

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

 األول . السنة أو املستو  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
 والزاهر لعابديةر  ابجامعة أم الق. 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 اإللكرتو  .ز
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ط
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  النسبة:  أخر  .ي
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ث
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

 ر( هبا، وظهورفة وأتثلفلسمساعدة الطلبة يف التعرف على اتريخ علم النفس وبداية ظهور( وانفصاله عن ا
رسة واملنهج ر كل مدة نظالنظرايت واملدارس املختلفة يف علم النفس واختالف موضوع علم النفس من وجه
ور علم النفس داية ظهذ بمن الذي اعتمدت عليه يف الدراسة، والتطورات املتالحقة يف الفكر السيكولوجي

 إىل الوقت احلاضر. 

راجع نية املعلومات أو متزايد لتقتخدام امل)مثل االساملقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتو  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 ت اجلديدة اليتملوضوعااعلى  ابملواقع اإللكرتونية وأحدث املراجع يف مدارس علم النفس للتعرفاالستعانة 
 يتم دراستها أوال أبول.

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ج
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 وصف عام للمقرر:
اس الفلسفي سحيث يوضح األ من املقررات املهمة للباحثني يف جمال علم النفس بشكل عام، يعد هذا املقرر

األفكار  ة التباين بنييه دراستم فلعلم النفس، وكيفية انفصاله عن الفلسفة نتيجة تطور املعرفة اإلنسانية، وي
لنفس ا، وموضوع علم ء النفسماعلالسيكولوجية املختلفة، وأسباب هذا التباين، والفروق بني الرؤ  املختلفة ل

تطبيقية لعلم فروع الر اليف كل مدرسة، واملنهج العلمي الذي اعتمدت عليه كل مدرسة يف دراستها، وظهو 
 النفس يف كافة امليادين واجملاالت احلياتية.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

لفلسفة مثل ا قدميةالفلسفي لعلم النفس، والفكر السيكولوجي يف الفلسفات الاألساس 
 اليواننية وأتثر علماء املسلمني هبا.

رة على هذا املؤث واملتقدمي الستقالل علم النفس عن الفلسفة، واألساس العلمي له والع
 االستقالل وتطور( كعلم.

 بينها.مفهوم كل من: النموذج والنظرية واملدرسة والفروق 

 ية. أبرز الفروع التطبيقية لعلم النفس يف اجملاالت احلياتية احلال

1 2 

لت( شتااجل -الوظيفية -ئيةتقدمي موجز ملدارس علم النفس )املدارس األوىل املندثرة: البنا
ثة ية كقوة اثلإلنسانسة ا)املدارس القدمية املعاصرة: التحليل النفسي والسلوكية( )املدر 

 ر (األخ )املعرفية كاجتا( حديث يف علم النفس وأثر على املدارسمعاصرة( 

 عرض ملدارس علم النفس األوىل:

2 4 
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  ها علمائ أبرزو  –املدرسة البنائية: الدعوات املبكرة الستقالل علم النفس
 لدراسةاومنهج  –وموضوع علم النفس من وجهة نظر مؤسسيها  –ومؤسسيها 

 اليت واجهتها. وأهم أوجه النقد –الذي اعتمدت عليه 
  ظرها هة نوموضوع علم النفس من وج -املدرسة الوظيفية: أشهر علمائها– 

 ا.اجهتهوأهم أوجه النقد اليت و  –ومنهج الدراسة الذي اعتمدت عليه 
 س من لنفمدرسة اجلشتالت: مؤسس املدرسة وأهم علمائها، وموضوع علم ا

ليت لنقد ااوأهم أوجه  –ومنهج الدراسة الذي اعتمدت عليه  –وجهة نظرها 
 واجهتها.

 نهج ة واملعينمقارنة بني املدارس األوىل من حيث هدف وموضوع الدراسة، ال
 املستخدم.

 مدرسة التحليل النفسي:

 ها(تقدمي للمدرسة )مؤسسها وأهم مسلماهتا والعوامل املؤثرة في. 
 ه، نظريت طورنظرية فرويد يف التحليل النفسي الكالسيكي )نشأته، مراحل ت

 ية(مفاهيمه النظرية، املرض النفسي والعالج النفسي، نقد النظر 

1 2 

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

  روم/ ف/ نظرايت علم النفس التحليلي االجتماعي: أشهر العلماء )هور
ألخر  رايت النظاحتليل ومقارنة مع  -فان( اسهاماهتم يف التحليل النفسيسولي

 النقد. -التحليلية

1 

 

2 
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 بلوز( -مالر -كوت  -نظرايت العالقة ابملوضوع )كالين 
 (أريكسون -وايت -هارمتان -علماء سيكولوجية األان )آان فرويد 
  :أةالنشعرض تفصيلي نظرية أريكسون يف النمو النفسي االجتماعي- 

 لنقد.ا -رويدفية أوجه الشبه واالختالف مع نظر  -اسهاماته يف التحليل النفسي
 ايت ة لنظر وجز خامتة ملدرسة التحليل النفسي يتم من خالهلا عرض ومقارنة م

ية يكولوجن سمهذ( املدرسة مع توضيح التطور احلادث فيها من خالل التحول 
 اهلو إىل سيكولوجية األان. 

1 

 

2 

 

 املدرسة السلوكية: 

 هورها(ظلى تقدمي للمدرسة )مؤسسها وأهم مسلماهتا والعوامل املساعدة ع. 
 وجهة امل سكنر( االنتقادات -هل -قاثري -السلوكية الكالسيكية )واطسن

 إليها.

1 2 

 كل أكرب  صيل بشتفمع ال -دوالر وميلر -السلوكية االجتماعية املعرفية )توملان
 روتر( -لكل من: ابندورا

 .االنتقادات املوجهة للمدرسة السلوكية 
  ة ح كيفيوضيتخامتة موجزة يتم من خالهلا مقارنة بني نظرايت املدرسة مع

 رفية.ملعالتطور من السلوكية الكالسيكية إىل السلوكية االجتماعية ا

1 2 

 املدرسة اإلنسانية:

 دت على يت تساعال تقدمي للمدرسة )املسلمات والعوامل املؤثرة فيها والفلسفات
 ظهورها مثل: الفلسفة 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 

 2 1 املعرفية:املدرسة 
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 النقد(. -االسهامات -بياجية )النشأة 
 .)فايقاتسكي )االجتا( املعريف الثقايف 
 .برونر 
 .نظرية املعاجلة املعلوماتية 

1 2 

 نربج(ايز  -نماسلي -دميون -كولربج  -النظرايت األخالقية املعرفية: )بياجيه 
 األخر  ارسخامتة للمدرسة مع توضيح أتثريها كاجتا( حديث يف تطور املد.  

2 4 

 االجتاهات التكاملية: -
 .نظرية الفنجر 
 .نظرية كيقن 
د  أتثري بعج ومال خامتة موجزة يتم خالهلا مقارنة املدارس املعاصرة مع بعضها -

 نظرية يف مدرسة على تطور الفكر يف مدرسة أخر .

1 2 

 

 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

 يًا:سبوععدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أ .8
 ساعتان

 

 يسهاسرتاتيجيات تدر اسها واق قيطر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع  .9
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 سبة.املنا : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلمأوالً  -
 تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت اثنياً  -
يمها املستهدفة وطرق تقي علم املقرررجات ت: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خماثلثاً  -

  كل جمال من جماالتجات تعلم يفرر خمر الحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقواسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع م
 التعلم.

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
اسرتاتيجيات  تلمؤهال لخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين

 التدريس للمقرر
 طرق التقومي

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

لم عارس يوضح املنهج العلمي الذي اعتمدت عليه كل مدرسة من مد 1-2
 النفس.

 كتابة مقال احلوار واملناقشة

 دارسميفسر بعج الظواهر النفسية من وجهىة نظر كل مدرسة من  1-3
 علم النفس.

 تكليف منزيل العرض الفعال

 تكليف منزيل العرض الفعال ة.التباين بني األفكار السيكولوجية املختلفيوضح أسباب  1-4

 املهارات املعرفية 2
 نشاط عملي التعلم التعاو  .ارنةيفرق بني مدارس علم النفس املختلفة من عدة أوجه للمق 2-1

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

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

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يتعامل بشكل علمي مع التباينات الفكرية بني الناس. 3-1
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 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة .تلفةاملخيتقبل اخلالف فيما يتعلق ببعج التفسريات للقضااي  3-2

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

 النفس.
 تطبيقات عملية التعلم النشط

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

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    

5-2    

 

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10

هي، دمي شف، تقمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة 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

5    

6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ذ

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

 لكرتو .اعي واإلإلجتماعضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل تكوين جمموعة للتواصل بني  -

 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية -

 
 مصادر التعّلم .ي

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –. أدرج 1

 االجنلو قاهرة: مكتبة. الواالجتاهاتاتريخ علم النفس احلديث: املدارس (. 2009الفقي، إمساعيل ) -
 املصرية.

 شر والتوزيع.. القاهرة: دار الصحوة للناتريخ علم النفس ومدارسه(. 1986ربيع، شحاته ) -

زيع: ر والتو طباعة والنش. دار النهضة العربية للمدارس علم النفس املتعاصرة(. 2003روبرت ودورث ) -
 القاهرة.

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

: الدار نجاح اجلديدة. دار العلم النفس املعاصر: التيارات واملدارس(. 2012غريب، عبد الكرمي ) -
 البيضاء

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

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

- Henley, T. (2018). An Introduction to the History of Psychology 8th. Boston, USA: 
Cengage Learning. 
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- Hothersall, D. (2003). History of Psychology 4th.New York: McGrown-Hill. 

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

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

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

 

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

 ( 2001استكشاف علم النفس) تاريخ 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. 

  

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

 American Psychological Association )موقع الجمعية األميركية لعلم النفس )باإلنكليزية 

 Association for Psychological Science )جمعية علوم النفسية )باإلنكليزية 

  
 دجمة:مواد تعليمية أخر  مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت امل. أدرج أي 4

 

 

 املطلوبةاملرافق  .أأ
اعات ملقاعد داخل القأي عدد اات )بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

http://psychology.okstate.edu/museum/history/
http://www.apa.org/divisions/Div32/pdfs/history.pdf
http://www.apa.org/divisions/Div32/pdfs/history.pdf
http://www.apa.org/
http://www.psychologicalscience.org/
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 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4
 طالبا   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 

 هبا(: ةمأو أرفق قائ فاذكرها،مصادر أخر  )حددها: مثال  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
 بعةالتدريس املتق قييم طر تنها * تقدمي استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بي

 ملتبعة.اريس * مطالبة الطالب بكتابة تقرير يتضمن مجيع جوانب القوة والضعف يف طرق التد

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 النهائي. الختبارر وا* املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقر 

س املتبعة تيجيات التدرير اسرتالى أثحتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية حتليال كميا ونوعيا للوقوف ع* 
 يف تدريس موضوعات املقرر وترتيبها حسب فعاليتها.

تيجيات ل اسرتاأفض * احلوار والنقاش بني أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم املقرر حول
 التدريس.

 تطوير التدريس:إجراءات  .3
م سيتم يس احملببة هلق التدر  طر بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف

 تطوير التدريس

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

 وعضو هيئة التدريس له
 وير(:والتخطيط لتطِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي  .5
 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطوير( -

 متابعة الكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر. -

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

 الشريدةد/ حممد خليفة  اسم منسق الربانمج:

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

 جملنو االسالم لو  عبدإعداد: د. حممد حممود عبدالوهاب    د. س   توصيف مقرر مدارس علم النفس   
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 املقرر : علم نفس النمواسم 

 0206631-2 ورمز املقرر : من
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القر    إسم املؤسسة التعليمية: 1440-1-24 اتريخ التوصيف:

 علم النفس -الرتبيه   القسم: -لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 0206631-2 ومن الدراسي ورمز(: علم نفس النمو. اسم املقرر 1 .15
 ساعات  3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .16
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري 3 .17

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

 الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  املستو  االول. السنة أو املستو  4 .18
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد 5 .19
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:ال يوجد 6 .20
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .21

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

  

على مد   قاعات احملاضرات التقليدية .ك
 الفصل 

 %15 النسبة:

    

على مد   مجاعية \أنشطة فردية  \التعليم اإللكرتو   .ل
 الفصل 

 %15 النسبة:
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األسبوع    التقومي النصفي .م
9  

 %20 النسبة:

    

االسبوع  ورش عمل صغري( \حلقات نقاش  .ن
13  

 %10 النسبة:

    

حسب  التقومي النهائي  .س
التقومي 
 اجلامعي 

 %40 النسبة:

 

 تعليقات:

 

 األهداف .ح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ملعريف )فيجو بياجيه(، النمو املعريف )لنمو اتقدمي املفاهيم األساسية يف علم نفس النمو، طرق البحث ومجع املعلومات النمو البد ، ا
مو، طبيعة جتماعي، سياق النلنمو االافعايل، النمو املعريف )معاجلة املعلومات( + النمو اللغوي، النمو االنتسكي( + التطور املهين، 

  مجيع املراحل .يفت النمو مشكال النمو وقوانينه ومبادئه لفرتات الطفوله و املراهقة والشيخوخة، والتطرق ابلذكر اىل بعج

ع ملعلومات أو مراجلتقنية ا ملتزايدار وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام لتطوي -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتو  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

تو  حملى ات اليت تطرأ عت والتغري نرتناستخدام املواد واملراجع اجلديدة اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات ، وشبكة اال -
 البحوث والدراسات العلمية املتعلقه هبذ( املراحل ومشكالهتا يف اجملتمع السعودي .

تتوافق مع رؤية اجلامعة و و كليه حتديث الكتب واملصادر واملراجع يف تدريس املقرر مبا يواكب رؤية ورسالة القسم وال -
 . اليت تسعى هلا اململكة العربية السعودية االن  3020

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



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

142 

 

 وصف عام للمقرر:
الل مراحل منو( خا الطفل هلتعرض ييتضمن املقرر سلسله من مراحل  تطور النمو لد  الطفل و التغريات العقلية و السلوكية اليت 

ا زاء ليسهل دراستهل واىل أجمراح توضيح عالقة علم نفس النمو ومناهجة واطرق البحث فية و تقسيم علم نفس النمو اىلابإلضافة ل
ا وأيضا هبتهانه ابالهتمام ة عن االسلناجتاالهنا مرتابطة ومتشعبه لكل قسم من اقسام النوم وأيضا العوال املؤثر( يف النمو واملشكالت 

حتكمها  ني واملبادئ اليتا والقوانة فيهحلة جنينية وطفولة ومراهقة وشباب وكهولة وشيخوخة ومميزات كل مرحلتقسيم سياق النمو اىل مر 
 والنظرايت املختلفة هلا .

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 3 1 ر ابلعلوم األخمقدمة ومناقشة طبيعة ومفهوم النمو النفسي وعالقته 
 3 1  مومناهج و طرق البحث ومجع املعلومات يف علم نفس الن 

 3 1 النمو البد  
 3 1 النمو املعريف )بياجيه(

 3 1 النمو املعريف )فيجوتسكي( + التطور املهين
 3 1 النمو املعريف )معاجلة املعلومات( + النمو اللغوي

 3 1 النمو االنفعايل
 3 1 االجتماعيالنمو 

ة( الشيخوخ–باب الش–املراهقة –سياق النمو ، خصائص النمو لكل مرحلة من )الطفوله 
 ،مشكالت النمو 

2 3 

والشيخوخة  الشبابقه و عرض لقراءات وآراء الطلبة حول العنف املوجه يف الطفوله واملراه
 . فئاتالمن داخل األسرة، االحنراف الفكري وعالقته بعدوانية كل فئة من 

1 3 

 3 1 مناقشة األحباث وأعمال الدارسات.
   االمتحان النهائي -
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     14 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

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

-- 

 
 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .14

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 ناسبة.لتعلم املاالت اقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جم :أوالً  -
 هدفة.املست : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلماثنياً  -
ستهدفة ت تعلم املقرر املسق خمرجاأن تت جات التعلم بدقة، وجيب: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمر اثلثاً  -

ات ضمن كل مقرر خمرجلزم أن يتيه ال وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أن
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
 لوطينالتعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار اخمرجات 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 تطبيقات تربوية . -أ طريقة احملاضرة )اإللقاء (  التعريف بعلم نفس النمو  - 1-1

حلقات نقاشيه  -ب 
 . 

 اختبارات دوريه . -ج
   عروض فعالة   عالقة النمو ابلعلوم األخر  النفسية والبيولوجية 1-2
1-3    

 املهارات املعرفية 2
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 م
 لوطينالتعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار اخمرجات 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

ئص خلصاوا الوعي مبعىن النمو النفسي وأمهيته وفهم مراحله - 2-1
 ة.رحلمالعقلية واملعرفية واالنفعالية واالجتماعية لكل 

 أن يكتسب الطالب القدرة على معرفه أهداف النمو- 
 النفسي.

ية لنظر د ازايدة الوعي خبصائص كل مرحلة وقوانينها والقواع-
 األساسية اليت 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  اكتساب مهارة تقييم خصائص كل مرحلة منائية. - 2-2
التعليمية )احلوار 
التعليمي( والذي 
يعتمد على تبادل 
األفكار للوصول إىل 

 احلقائق.
 احللقات العلمية .

لى التعرف على العوامل املؤثرة عاكتساب مهارة  - 2-3
 النمو.

  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
ه استتنميه مهارات أساليب رعاية النمو و طرق در   - 3-1

 ابلنظرايت .
 ة منحلمقدرة الطلبه على التمييز بني مظاهر كل مر   -

 مراحل النمو.

استخدام اجلماعات التعليمية 
 س. يف التحضري ملوضوع الدر

 

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 لةتنمية مهارة القدرة على حتليل خصائص كل مرح - 4-1

 إمنائية .
ستخدام التقنيات العلمية 
احلديثة)جهاز عرض الشرائح 

)over head ) ) 
 dataجهاز الداات شو )

show .) 
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 م
 لوطينالتعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار اخمرجات 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

4-2    
 (وجدت احلركية )إناملهارات النفسية  5
   ال يوجد  5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

 طابة، تقدميال، خمق مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة م
 شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

   التدريب على مهارات املالحظة. - 1

2 
يف علم  ملنهجاببطة استخدام املنهج العلمي يف البحث لدراسة إحد  املشكالت املرت-

 النفس النمو.
  

3 
كر(  تفكري والذا يف والملعر االقيام بزايرات ميدانية لتطبيق بعج املقاييس اخلاصة ابلنمو -

  لكل مرحلة  منو.
  

   ريف.املع وتطبيق بعج املقاييس اخلاصة بعلم النفس النموالقيام بتصميم - 4
   استخدام املكتبة بشكل دوري ومنتظم.- 5
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ر
الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا

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

د ر واإلرشاستفسار فيما خيص املقر عند السؤل واالساعات مكتبية خلدمة الطلبه  4يفرتض لعضو هيئة التدريس التواجد مبعدل 
 االكادميي .

 مصادر التعّلم .بب
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
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 (. علم النفس النمو، القاهرة: عامل الكتب.2007حامد زهران ) -

 (. علم نفس النمو ، دار قباء للطباعه والنشر 2010حسن مصطفى عبد املعطي ، هد  حممد قناوي )     -

 مراجع مساند(:

 .، الكويت: دار القلم2،ج1( .الطفل من احلمل إىل الرشد ج2006حممد عماد الدين إمساعيل ) -

 مة. (. النمو من الطفولة وحىت املراهقة، جد(: هتا2006حممد 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  ) -

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

 املراجع األساسية للمقررنفس  -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 يكية لعلم النفسالمري اجلمعية ا

 اجلمعيه الربيطانيه لعلم النفس 

 احتاد علم النفس الدويل  . 

 جمة:. مواد تعليمية أخر  مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املد4

 حسب املتوفر بقسم علم النفس

 املرافق املطلوبة .تت
دراسية داخل القاعات ال املقاعد أي عددبنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املبا  )قاعات احملاضرات،  .7
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 ذكية مبىن كليلة الرتبية )ي( حنتاج اىل وجود أجهزة العرض  اباختالف االستخدامات والسبورة ال

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .8
 - :املرافق  التعليمية– 

 . النفس ابلكلية معمل علم–حجرات احملاضرات 
 .أجهزة الكمبيوتر: أجهزة كمبيوتر متصلة ابلسبورة الذكية واالنرتنت -

 :ئمة هبا(رفق قاأمصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو  .9
على  لالعضاء والفنني ملسؤولنيان قبل مهناك تدريب حنن حباجة اىل جتهيز معامل متكاملة لعلم النفس عالية اجلودة واالاداء ويكون 

 استخدام خمتلف األجهزة .

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

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

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ثث
 .لضعفلي جوانب القوة واووقوفه ع ملقرريتيح أستاذ املقرر للطالب مراجعة أداؤ( إذا كان غري مقتنعا ابلدرجة اليت حصل عليها يف ا -

 إجراءات تطوير التدريس: .جج
طلوب و تطبيقه لتعلم املاسلوب أحلضور للمحاضرة األوىل حىت يستوعب الطالب وضع خطة تفصيلية للمقرر وعرضها علي الطالب منذ ا

  .يف املقرر الدراسي

زايدة الفاعيلة جلماعيه لااشات وجود أساليب حديثة وجديدة وجذابه كعروض الفيديوهات واستخدام أنواع العروض احلديثه والنق -
لى النمو وتطبيق للتعرف ع أوسع مشكالهتم واالبداع إلاتحة اجملال بشكلواحضار زائرين متخصصني يف الطب والطفولة واملراهقة و 

 . نظرايته وربط العلم واملعرفة ابحلياة اليومية 

دريس مستقلني، اء هيئة تة أعضإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسط .حح
 خر (:أؤسسة مختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح اال

 .لطالبفحص الدرجات واالختبارات النصفية والنهائية من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال ا

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير(: .خخ
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 – .اقعاشرة للمو املب علومات احلديثة للمقرر من املصادر األساسية يف علم النفس من خالل الروابطاحلصول علي امل -

 تبادل اخلربات مع أساتذة زائرين متخصصين يف نفس اجملال 

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

 للمقرر مع زمالء التخصص االتفاق علي األنشطة واجلوانب التطبيقية 
 

 

   اسم منسق الربانمج:
 د/هد  صاحل الشميمري

 25/2/1440 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر : علم نفس احلياة                           

 0206614-2 ورمز املقرر :  من                          
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرى  إسم املؤسسة التعليمية:  1440-1-24اتريخ التوصيف: 

 علم النفس -الرتبيه   القسم: -لكليةا

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .خ
 (0206614-2 و. اسم املقرر الدراسي ورمزه: علم نفس احلياة )من1

 ساعتان 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .22
 تري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجس3 .23

 لربامج(اهذه  )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل

 ل (. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر )املستوي االو 4 .24
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: نظرايت النمو  5 .25
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:ال يوجد 6 .26
 امعة ام القرىجليمية: التع . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة7 .27

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

على  قاعات احملاضرات التقليدية .ع
مدى 
 الفصل 

 %15 النسبة:

    

 %15 النسبة:على  عية مجا\أنشطة فردية  \التعليم اإللكرتوين  .ف
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مدى 
 الفصل 

    

   التقومي النصفي .ص
األسبوع 
 التاسع 

 %20 النسبة:

    

االسبوع  ورش عمل صغريه \حلقات نقاش  .ق
الثالث 
 عشر 

 %10 النسبة:

    

حسب  التقومي النهائي  .ر
التقومي 
 اجلامعي 

 %40 النسبة:

 

 تعليقات:

 

 األهداف .د
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 ما هدف املقرر الرئيس؟-1
الل ختعرض هلا الطفل ي ية اليتلسلوكيهدف اىل التعرف على مراحل  تطور النمو العقلي لدى الطفل و التغريات العقلية و ا

لذكاء و عالقة اللغوي و نمو امراحل منوه و دراسات متقدمة يف علم النفس التطوري للطفل و الذي يركز على تطور ال
 . الذكاء ابلرتبية و البياانت النفسية و طرق حتليلها

أو  تقنية املعلوماتلملتزايد ام اتخدلتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االس -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -3
   سة(. مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدرا

أ على تغريات اليت تطر رتنت والاالن استخدام املواد واملراجع اجلديدة اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات ، وشبكة -4
 . يلسعوداتعلقة هبذه املراحل ومشكالهتا يف اجملتمع حمتوى البحوث والدراسات العلمية امل

اليت  3020وافق مع رؤية امعة وتتة واجلحتديث الكتب واملصادر واملراجع يف تدريس املقرر مبا يواكب رؤية ورسالة القسم والكلي -5
 تسعى هلا اململكة العربية السعودية االن . 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .خ
لك ذلشيخوخة. ويشمل شد حىت الة الر يهدف هذا املقرر إىل دراسة اخلصائص النمائية ملرحلة املراهقة ومرح وصف عام للمقرر:

يتناول املقرر و ن تلك املظاهر. طة بكل مملرتب والنمو االجتماعي والنظرايت ادراسة النمو اجلسمي والنمو العقلي، والنمو االنفعايل
عقلي ركي، التغري الحلسي واحلسمي امرحلة املراهقة، مظاهر النمو، مشكالت املراهقة، مرحلة الرشد والشيخوخة، التغري اجل

 املعريف، التغري االنفعايل واالجتماعي. 
 

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

 2 1 ملراهقةنمو  اس التعريف ابملقرر ، واخلطة الدراسية للمقرر ، ومقدمة عن علم نف

 2 2 املراحل العمرية وخصائصها:  أوال: مرحلة الشباب وخصائصها 

 2 1 اثنيا مرحلة الكهولة وخصائصها 

 2 1 اثلثا : حملة الشيخوخة وخصائصها

 وجودي:نفس الم الالتفسري النظري ملفهوم معىن احلياة يف علم النفس الفردي وعل
 معىن احلياة يف علم النفس الفردي )التحليلي(  -أ

 معىن احلياة يف علم النفس الوجودي  -ب
 دور معىن احلياة يف العالج النفسي   -ت

2 4 
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عالج دي )الوجو العالقة بني علم النفس الفردي )التحليلي( وعلم النفس ال -ث
 ابملعىن( يف تفسريمها ملفهوم معىن احلياة

 مهارات احلياة والعمل وتشمل اآليت
 املرونة والتكيف-أوال 

لم تصال والتعثة لالحلديجتربان السرعة الكبرية للتغري التقين على التكيف مع الطرق ا
ا قيدزداد تعتشاريع لى معوالعمل واحلياة، وميكن تعلم مهارات املرونة والتكيف ابلعمل 

ت لتطوراامع  ابلتدرج وتتحدى فرق الطالب لتغري طريقتهم يف العمل، والتكيف
 اجلديدة يف املشروع.

 املبادرة والتوجيه الذايت-اثنيا
املبادرة، و لذايت اجيه ميثل توفري املستوى املناسب من احلرية لكل طالب ليمارس التو 

 التمهنو ور، ولعب الدحتداي للمعلمني، وتوفر نشاطات مثل التمثيل املسرحي، 
ه رسة التوجيا ملمافرص )التدريب على مهنة معينة(، وممارسة عمل ميداين، مجيعها ختلق

 الذايت واملبادرة.

3 6 

تمع يف مة اجملوخد اختبار نصفي و  مناقشة وتفعيل عروض ونشاط الطالبات التوعوية
 هذا اجملال

1 2 

 الثقافاتالتفاعل االجتماعي والتفاعل متعدد -اثلثا
وساطة بلتعلم اجاح أكد البحث املعاصر أمهية الذكاء االجتماعي لنمو األطفال ولن

م نشاطات طة تقدرتاببرامج ومواد متنوعة تدعم املهارات وذلك بتصميم بيئات تعلم م
ء يف ل البدعا قبحلل اخلالف بني الطالب وعقد تشكيل فريق م-على سبيل املثال -

 مشروع تعاوين.
 نتاجية واملساءلةاإل-رابعا

 تعلم، تربزال والألعممع تزايد الطلب على العاملني واملتعلمني املنتجني يف قطاع ا
ى التقنية علو عريف ل املاحلاجة إىل هاتني املهارتني جلميع الطالب، وتعمل أدوات العم
يه املشاركة فلعمل و ابعة تعزيز اإلنتاجية الشخصية وتيسري عبء املساءلة املتعلقة مبتا

 حبيث يدير الطالب العمل ويربزوا نتائجه.

2 4 
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 خامسا:القيادة واملسؤولية
حسب  ماوتوزيع امله يقدم أمنوذج األستديو )تقسيم العمل بني أعضاء فريق املشروع،

 ضو إىلعكل   نقاط قوة كل عضو، ومسامهتهم يف خمرجات مبتكرة ومن مث انتقال
مل من حت كنهممشروع آخر مع جمموعة خمتلفة( للطالب منطا قواي من التعلم مي

 . ة ملوظف املستقبلاملسؤولية وممارسة القيادة، وهي مهارات مهم

1 2 

 2 1 الا اجمل هذيفمناقشة وتفعيل عروض ونشاط الطالبات التوعوية وخدمة اجملتمع 

 1 2 

 
 
 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28       14 ساعات التدريس الفعلية
 2       2 املعتمدةالساعات 

 

 :سبوعياً أالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل  -عدد ساعات الدراسة  .18
 

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .19
 اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم 

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

 .الت التعلمال من جما كل جميفتدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم 
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 املعرفة 1

 تربوية .تطبيقات  -أ طريقة احملاضرة )اإللقاء ( الوعي الشامل ابختالفات وخصائص النمو لكل مرحلة  - 1-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م

حلقات نقاشيه  -ب  من مراحل النمو
 . 

 
 االلقاء-النقاش  طريقة احملاضرة   رات احلياة يف علم النفساالتعرف على مفهوم مه 1-2
1-3    

 املهارات املعرفية 2
أن يكتسب الطالب القدرة على معرفه خصائص كل - 2-1

 مرحلة من مراحل النمو 
جة  حايفن حنزايدة الوعي بفنون املمارسات احلياتية اليت -

 هلا على اختالف الفئات العمرية والتكوينية .

االعتماد على الواجب 
التعليمي  والذي يهدف إىل 

جتميع املفاهيم النظرية 
 للدرس

 .إمكانية تطبيقها يف املدرسة 
 

 تطبيقات تربوية . -أ
حلقات نقاشيه  -ب 

 . 
 

استخدام املناقشة التعليمية  اكتساب مهارة تقييم خصائص كل مرحلة منائية. - 2-2
)احلوار التعليمي( والذي 

يعتمد على تبادل األفكار 
 للوصول إىل احلقائق.

 احللقات العلمية .

حلقات نقاشيه  -ب
. 

ل لوصو لة الوعي بنظرايت احلياة اليت فسرت معىن احليا - 2-3
لثقايف صل اواابلفرد اىل املعرفة احلقيقية واالتصال والت

 واالجتماعي والنمو السوي.واملعريف 

  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 قعيهلواتنميه مهارات الربط بني البيئة احلياتية ا  - 3-1

 ونظرايت علم نفس النمو للحياة .
استخدام اجلماعات التعليمية 

يف التحضري ملوضوع الدر 
 س.

–حلقات نقاشية 
 العاب صفيه 

3-2    
 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4

 ستخدام التقنيات العلمية تنمية مهارة القدرة على حتليل خصائص كل مرحلة  - 4-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م

احلديثة)جهاز عرض الشرائح  إمنائية .
)over head ) ) 

 dataجهاز الداات شو )
show .) 

4-2    
 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20

 طابة، تقدميال، خمق مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة م
 شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10  التدريب على مهارات املالحظة. - 1

2 
ملنهج يف اببطة رتاستخدام املنهج العلمي يف البحث لدراسة إحدى املشكالت امل-

 علم النفس النمو.
   15% 

3 
 والتفكري ملعريفامو القيام بزايرات ميدانية لتطبيق بعض املقاييس اخلاصة ابلن-

  والذاكره  لكل مرحلة  منو.
 15% 

 %10  ريف.املع نموالقيام بتصميم وتطبيق بعض املقاييس اخلاصة بعلم النفس ال- 4
 %40 15   االختبار النهائي 5
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ز
ار الوقت الب )مع ذكر مقداص لكل طي اخلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادمي

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

اد رر واإلرشستفسار فيما خيص املقساعات مكتبية خلدمة الطلبه عند السؤل واال 4يفرتض لعضو هيئة التدريس التواجد مبعدل 
 االكادميي .

 مصادر التعّلم .ثث
 املراجع :
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 ى للثقافة.(. معىن احلياة. ترمجة: عادل جنيب بشري، القاهرة: اجمللس األعل2005آدلر، ألفرد ) 

عودية. جملة لعربة الساة  ابململكة (. معىن احلياة وعالقته ابلرضا عنها لدى طالبات اجلامع2011حنان )بنت أسعد خوج،  -
 .44 – 12(، 2، )3جامعة أم القرى، 

 -609(، 201لة األستاذ، )جم (. A,B(. املعىن يف احلياة وعالقته بنمط الشخصية )2012رحيم عبد الوائلي، مجيلة ) -
664. 

ؤمتر السنوي شباب. املى عينة من ال(. قلق املستقبل وعالقته مبعىن احلياة والضغوط النفسية لد2010أشرف )عبد احلليم، -
 .368 -335اخلامس عشر، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عني مشس، 

 وغري لعاملني الدى عينة من املسنني (. معىن احلياة وعالقته ابالكتئاب النفسي1991ن و فوزي، إميان )عبدالرمح سليمان ،-
 مشس، لنفسي،جامعة عنيإلرشاد اا، مركز ”جودة احلياة توجه قومي للقرن احلادي والعشرين” العاملني. املؤمتر الدويل السادس 

 .1095 -1031نوفمرب،  12 -10يف الفرتة من 

طلعت  . ترمجة:نفسلتسامي ابل(. اإلنساين ببحث عن املعىن ، مقدمة يف العالج ابملعىن وا1982) ، فيكتور فرانكل -
 منصور، الكويت: دار القلم.

 اثنًيا املراجع األجنبية:

- Carlos, L.(2003). The “UltImate Meaning” of Viktor Frankl.A 
Demonstration Project in Partial Fulfillment of The Requirements for The 
Diplomate Educator, Adminstrator Credential, Viktor Frankl Institute of 
Logotherapy, 1 – 40. 

- Eagleton, T. (2007). The Meaning of  Life. Britian, Oxford University 
Press. 

-Leath,Colin (1999): The experience of meaning in life from a 
psychological perspective.Junior Paper, Psychology Honors Program U of 
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W. 

-Olsen, Jakob V.(2008): Kierkegaard, kærlighedogkristendom,Credo, p.90-
91 

- Mauser, M., King, R., & Young, M. (2004). The Meaning of Life: Long 
Prison Sentences in Context. Washington, The Sentencing Project. 

-Reker, G.T.(2004): Personal meaning in life and psychosocial Adaptation 
in Youth and Emerging Adulthood.Talk given at Brock Research lnstitue 
for Yot Studies. 

[1]Carlos, L.(2003). The “UltImate Meaning” of Viktor Frankl.A 
Demonstration Project in Partial Fulfillment of The Requirements for The 
Diplomate Educator, Adminstrator Credential, Viktor Frankl Institute of 
Logotherapy, p.5. 

[5]- Leath,Colin (1999): The experience of meaning in life from a 
psychological perspective. Junior Paper, Psychology Honors Program U of 

W,p.7. 

 

[6]- Reker, G.T.(2004): Personal meaning in life and psychosocial 
Adaptation in Youth and Emerging Adulthood.Talk given at Brock 

Research lnstitue for Yot Studies,p.13. 

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

 نفس املراجع األساسية للمقرر -
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 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد 3

 اجلمعية االمريكية لعلم النفس

 اجلمعيه الربيطانيه لعلم النفس 

  احتاد علم النفس الدويل . 

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

 حسب املتوفر بقسم علم النفس

 املرافق املطلوبة .جج
دراسية داخل القاعات ال املقاعد أي عددبنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )

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

 مبىن كليلة الرتبية )ي( حنتاج اىل وجود أجهزة العرض  ابختالف االستخدامات والسبورة الذكية 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11
 - :املرافق  التعليمية– 

 . معمل علم النفس ابلكلية–حجرات احملاضرات 
 .أجهزة الكمبيوتر: أجهزة كمبيوتر متصلة ابلسبورة الذكية واالنرتنت -

 :ئمة هبا(رفق قاأمصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو  .12
 .ستخدام خمتلف األجهزة االفنني على و عضاء سئولني لألحنن حباجة اىل جتهيز معامل متكاملة لعلم النفس عالية اجلودة واالاداء ويكون هناك تدريب من قبل امل

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

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

 التدريس من قبل األستاذ أو القسم: اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية .رر
 .لقوة والضعفاجوانب  يتيح أستاذ املقرر للطالب مراجعة أداؤ( إذا كان غري مقتنعا ابلدرجة اليت حصل عليها يف املقرر ووقوفه علي -

 إجراءات تطوير التدريس: .زز
  .سييقه يف املقرر الدراطلوب و تطبعلم امليستوعب الطالب أسلوب التوضع خطة تفصيلية للمقرر وعرضها علي الطالب منذ احلضور للمحاضرة األوىل حىت 
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تخصصني ميلة واحضار زائرين ايدة الفاعاعيه لز وجود أساليب حديثة وجديدة وجذابه كعروض الفيديوهات واستخدام أنواع العروض احلديثه والنقاشات اجلم -
 . ليومية ام واملعرفة ابحلياة وربط العل ظرايتهجملال بشكل أوسع للتعرف على النمو وتطبيق نيف الطب والطفولة واملراهقة ومشكالهتم واالبداع إلاتحة ا

ضاء هيئة تدريس واسطة أعبة بإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطل .سس
من مؤسسة  ئة تدريساء هيالواجبات مع أعضمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من 

 أخرى(:
 .بال الطالن أعمفحص الدرجات واالختبارات النصفية والنهائية من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة م

 ه:طوير ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لت .شش
 – .باشرة للمواقعابط املل الرو رر من املصادر األساسية يف علم النفس من خالاحلصول علي املعلومات احلديثة للمق -

 تبادل اخلربات مع أساتذة زائرين متخصصني يف نفس اجملال 

 – . التشاور مع زمالء التخصص فيما يستجد من تطوير وحتسني للمقرر كل عام - .

 لتخصصاالتفاق علي األنشطة واجلوانب التطبيقية للمقرر مع زمالء ا 
 

 ..أ .د هشام حممد إبراهيم خميمر. . اسم منسق الربانمج:

 1440-..2-25 التاريخ ..أ .د هشام حممد إبراهيم خميمر. . التوقيع:

 

 

 

  وصيف املقررات الدراسية:ت 4 /1 /4

 
 

 

file:///C:/Users/uqu/Desktop/نموذج%20توصيف%20مقرر%20%20إحصاء%20تطبيقي.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر: إحصاء تطبيقي  

 نفس (  3-0206621) 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
 نفس (  3-0206621)   إحصاء تطبيقي. اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1 .28
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .29
 لية (املاجستري  ) متطلب ك. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .30
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذ( الربامج( .31
 املستوى الثاين: . السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .32
  مناهج وطرق البحث العلمي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5 .33
 ال يوجدذا املقرر )إن وجدت(:  . املتطلبات املتزامنة مع ه6 .34
  د يوجال. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .35

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ش
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتو  .ت
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .خ
    

 - النسبة: - أخر  تذكر .ذ
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ر
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2
 يلتطبيقإكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة ابإلحصاء ا

، ت أو مراجع اإلنرتنتة املعلوماتزايد لتقني)مثل االستخدام املاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتو  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 والنفسية.الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء يف جمال العلوم الرتبوية  -

 صص.ا التخمتابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذ -
 تطبيقي.صاء الاستخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابإلح -
 لطالب.ء هيئة التدريس واقبل أعضا جعة منوء التطورات العلمية والتغذية الرااملراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ض -

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

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

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

ومقاييس  بارات االعتدالية،بيعي واختيع الطيهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بعلم اإلحصاء، ومجع وتبويب البياانت اإلحصائية، والتوز  -
 ،صائية واختبارهايل، والفروض اإلحء االستدالاإلحصااييس التشتت ومقاييس العالقة، والدرجة املعيارية والرتبة املئينية، و النزعة املركزية ومق

 . وفرضيات استخدامهوالداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي، واختبار "ت " 

 

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

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

وسط املرجح املت – وسط التوافقياملت –املتوسط اهلندسي  –املنوال  –الوسيط  –مقاييس النزعة املركزية ) املتوسط 
 "املوزون"(

1 3 

 6 2 ئينات( امل –رايت االعشا –ت االرابعيا –معامل االختالف –التباين  –االحنراف العياري  –مقاييس التشتت )املدى
 6 2 تعدد( االرتبط امل –يلئي األصاط الثنااالرتب –االرتباط اجلزئي  -االرتباط الرتيب –مقاييس العالقة )االرتباط التتبعي 

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

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

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

 

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

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

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

 وجديال : سبوعياً أالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل  -عدد ساعات الدراسة  .23

 

 ات تدريسهااسرتاتيجيو سها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .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  -
تشكل معا  عملية لها واسرتاتيجيات تدريسها ة وطرق تقييمملستهدف: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر ااثلثاً  -

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

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

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

 .دفاحلوار واملناقشة املوجهة اهلا -

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
 يأن يتعرف على الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائ 1-2
 سةأن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدرا 1-3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 .األنشطة التطبيقية ومهام األداء- راسةع الدوضو أن حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية م 1-4

 
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

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

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2

ل ألمثلتحديد األسلوب اإلحصائي اأن يصمم خمطط لسري العمليات  2-1
 لتحليل البياانت على اختالف أنواعها. .

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

 ،وينمركزية املتعلم مثل التعلم التعا
م التعلم النشط، املعتمدة على تصمي

 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

اء وصفية قاعدة أد
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

 لصحيحاار أن حيدد الكفاايت واملهارات اإلحصائية األساسية لالختي 2-2
 لألسلوب اإلحصائي األكثر مالئمة.

 ها. فسر أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي وي 2-3
باته وواج طتهأن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنش 2-4

 ومشاريعه. 
معقدة  شكالتل مأن ينظم العمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فعال، حل 2-5

 .لهاتوفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجية متكاملة حل
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 .ا إجيابياً ثمارهستأن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته وسعيه ال 3-1

 التعلم الذايت  -
 إحدى طرائق التعلم القائمة على -

 ،وينمركزية املتعلم مثل التعلم التعا
م التعلم النشط، املعتمدة على تصمي

 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(

كاماً در أحويص القضااي األخالقية املعقدةأن يتعامل بثبات وحساسية مع  3-2
 عادلة وصحيحة.

 حملددوقت اال أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف 3-3
س رى، وميار األخ عاتأن يتقبل التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملمو  3-4

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

 يتم تصميمها لتقومي مهام األداء.
ع طة ومشاريألنش يدةأن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة ج 3-6

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
مل ذي يعال ضمن الفريقأن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به  3-7

 معه، وينجزه يف الوقت احملدد.
، اسبوب منسلأن يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أب 3-8

 .ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
ليت اائية إلحصإحصائي من األساليب اأن يعاجل بياانت مولدة لكل أسلوب  4-1

 مت دراستها يدوايً 
 التعلم الذايت  -

تقدمي تقرير علمي  -إحدى طرائق التعلم القائمة على -
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
حصائي إسلوب ل أأن حيلل بياانت مولدة ابستخدام الربجميات احلاسوبية لك 4-2

 من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 

التعلم النشط، املعتمدة على تصميم 
 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

إلجراءات تطبيق أسلوب 
 نتائجهإحصائي ومناقشة 

 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 (

يات لربجملات أن يُعد تقريرا وافياً عن النتائج املتحصل عليها كمخرج 4-3
 وايً يد ليت مت حساهبااحلاسوبية لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اب

استبانة( )قياس مانت مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياأن ينجز  4-4
، احملاضرة ضه يفيعر و يتم تطبيقه فعليًا، ويكتب تقريرًا وافياً عن املشروع، 

 ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.
انقٍد كل ها بشوميأن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتق 4-5

 واستقراء النتائج واالستنتاجات.
مي، وحبث العل بحثأن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف ال 4-6

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

 ساليبن األب مأن يستخدم الطالب الربجميات احلاسوبية ملعاجلة كل أسلو  5-1
 اإلحصائية اليت مت دراستها

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
أو  ،وينمركزية املتعلم مثل التعلم التعا

م التعلم النشط، املعتمدة على تصمي
 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

مهارات استخدام 
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

قدمي شفهي، تابة، ، خطمهام 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 هاتفسري و تقدمي تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتائجه  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 .س
الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 .شاد األكادميي هلمتقدمي اإلر و راهتم والتفاعل مع نقاشاهتم واستفساوجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب  -
 قت حيتاجونه..ب يف أي و ع الطالتزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل م -

 مصادر التعّلم .حح
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . األردن: دار البداية انشرون وموزعون.مبادئ اإلحصاء(. 2008طيبة، أمحد عبدالسميع ) -
 رة: دار النشر للجامعات.  (. القاه3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم، رجاء حممود ) -
 ملصرية.األجنلو ا قاهرة : مكتبة. ال والرتبوية واالجتماعيةاألساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية (. 2000مراد، صالح أمحد )  -
ية: البارامرتية   واالجتماع لنفسية والرتبويةااألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث ( . 2010عالم، صالح الدين حممود )  -

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

 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
دار  . اإلسكندرية: SPSSمج (. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام بران2014منسي، حممود عبداحلليم ، الشريف، خالد حسن ) -

 .اجلامعة اجلديدة
-Gurnsey, R.(2018). Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using 

Estimation. London: SAGE Publications.   

-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical 

Introduction. London: SAGE Publications.   

 -Rasch, D., Kubinger, K. & Yanagida, T. (2011). Statistics in Psychology Using R and SPSS. 

German:  John Wiley & Sons. 

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

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
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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-http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading

all/resources/statistics-for-agenda/education 

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

3476661&p=508120https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=- 

, ProQuest, Sage, JstorAPA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, ( -

)    Wiley Blackwell Springer, , Science DirectTheses,  

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

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

-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

 

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://search.epnet.com/
http://www.sciencedirect.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/
http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html
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 املرافق املطلوبة .خخ
راسية القاعات الد داخل املقاعد أي عددبنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 البمقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل ط 20 -
 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .13

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

  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مة هبا(:رفق قائأخاصة، فاذكرها، أو مصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية  .15

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

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

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .طط
 .لية للطالب قارير الفصيع والتورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشار  – .ظظ
 اً.تلفة حملياً وإقليمامعات املخت ابجلتبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليا - .عع
 إجراءات تطوير التدريس: .غغ
راء االستشارات بني النظو واخلربات  زايراتتكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل ال - .فف

 )األقران( يف التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.
 .لعلميةامترات إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤ  - .قق
 ستفادة منها.لتدريس لالة ىف ادريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة الت - .كك
وي املقرر تعديالت يف حمت ث.اخل مع إحدا ،....استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين - .لل

     علمية يف هذا اجملال.بناء على نتائج الدراسات والبحوث ال
ة تدريس عضاء هيئأاسطة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو  .مم

 ؤسسة أخر (:ريس من مئة تدمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هي
 إلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج جمتمعات التعلم ابلقسم.مراجعة معايري حقائب ا - .نن
 خصص.تدقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي الت - .هه
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 معات أخرى.جبا قررالتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس امل - .وو
 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير( .يي

وير والتحديث ديالت الالزمة للتطإجراء التعقرر و تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية امل - .أأأ
 املستقبلية.ووضع خطط التحسني 

لداخلية لعمادة ك تقرير املراجعة اامعة، وكذلة واجلمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابلقسم والكلي - .ببب
  التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.

الدورية لنتائج  ديثة، مع  املراجعةلمعطيات احللفقًا و حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار  - .تتت
 تقرير املقرر والربانمج.

 SWOTن بتعبئتها، مع حتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومو  -
Analysis  نقاط القوة/ نقاط الضعف ، الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، استنادًا ملعايريNAQAAE ألسس التخطيط االسرتاتيجي 

 .لالعتماد الوطين
 

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

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

 
 توصيف مقرر : إحصاء تطبيقي       

 إعداد:
 ين حسن حفايسر عبدهللاأ.د / ربيع سعيد طه على       د. ذايب عايض عوض املالكي        د. 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القر  إسم املؤسسة التعليمية: هال1440-2-19  اتريخ التوصيف:

 النفسقسم علم  -الرتبية القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز
 . اسم املقرر الدراسي ورمز(: بناء أدوات البحث العلمي1
 ساعة 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 تطلب قسم إجباريملتقومي، اس وا. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: الدبلوم يف القي3

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

 . السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الثا 4
 ر )إن وجدت(:  ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقر 5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: اليوجد6
 ة:. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمي7

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

 %100 النسبة:  احملاضرات التقليديةقاعات  .ض
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتو  .ظ
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .أأ
    

 - النسبة: - أخر  تذكر .بب
 

 تعليقات:

 األهداف .س
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 النظرية والتطبيقية لبناء أدوات البحث العلمي. إكساب الطالب األسس العلمية
 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
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  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتو  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
حلاصل اواكبة التطور ململختلفة مات اوانب التطبيقية لبناء أدوات البحث العلمي، ومتابعة مصادر املعلو الرتكيز على اجل

ة من قبل التغذية الراجعلعلمية و رات ايف هذا التخصص، واملراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطو 
 أعضاء هيئة التدريس والطالب.

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

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

ع الحظة واملقابلة، ماانت، املالستبيهدف املقرر إىل تعريف الطالب أبساسيات بناء أدوات البحث العلمي التقليدية وهي: االختبارات، ا
ثة يف ب ابالجتاهات احلديريف الطالىل تعإاالهتمام ابجلانب التطبيقي لبناء هذ( املقاييس والتحقق من جودة خصاصها السيكومرتية، ابإلضافة 

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

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

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

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

 معامالت صعوبة وسهولة وتباين البند 
 تباط ل االر عاممعامل متييز االختبار التحصيلي )اجملموعتني املتطرفة، م

 املتسلسل(الثنائي 
 .معايري انتقاء البنود االختبارية التحصيلية 

 .إجراءات التحقق من ثبات وصدق االختبارات 

4 8 

 ا.تعريف االستبانة، أمهيتها، جماالت استخدامها، عيوهبا ومميزاهت 
 ( الرتاكمي ،)ايز معا  ن(، متجتمامدخل ملوازين االستجابة: التقدير اجلمعي )ليكرت

 الرتتييب.املفاهيم، التصنيف 
 :طرق بناء االستباانت 

 .فحص اإلطار النظري للمتغري 
 .اجملموعات املركَّزة 
 .تطوير االستباانت 

 :خطوات بناء االستبانة 
 .معايري اختيار وصياغة العبارات 

6 12 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 .معايري اختيار ميزان االستجابة 
 .التحكيم: حساب ثبات احملكمني 

 .االستباانت الورقية واإللكرتونية 
  وإدارة التطبيق العملي لالستبانة.طرق تنظيم 
 .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.
 املالحظة. خطوات إجراء

 صدق وثبات بطاقة املالحظة.

2 4 

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

2 4 

دة دعاملقاييس مت اللفظية،اجتاهات حديثة يف بناء أدوات البحث مثل: سالمل التقدير 
 االبعاد

1 2 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .27
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو إضافيةدروس  حماضرات 

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

 2 - -   2 الساعات املعتمدة
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 ًا:أسبوعي خالل التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب -عدد ساعات الدراسة  .28

 

 ريسهااسرتاتيجيات تدياسها و رق قخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع ط .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 املناسبةأوالً  -
 ت التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجااثنياً  -
يجيات تدريسها وطرق تقييمها واسرتات ر املستهدفةاملقر  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلماثلثاً  -

 لتعلم.االت اجمات تعلم يف كل جمال من لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرج
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 
 املعرفة 1
 احملاضرات ية.البحث وحساب خصائصها السيكومرت يشرح األسس النظرية لبناء أدوات   1 -1

 التعلم النشط
 تكليف فردي
 اختبار حتصيلي

 علميتقرير 
 اختبار حتصيلي يوضح معايري انتقاء البنود االختبارية التحصيلية.  2 -1

 علميتقرير 
 تكليف مجاعي يستعرض إجراءات تطبيق أدوات مجع املعلومات.  3 -1

 اختبار حتصيلي
 علميتقرير 

 اختبار حتصيلي سبب اختيار ميزان االستجابة. يفسر  4 -1
 تكليف فردي يشرح االجتاهات احلديثة يف بناء أدوات البحث.  5 -1

 اختبار حتصيلي
 املهارات املعرفية 2
 احملاضرات يقارن بني أنواع أدوات مجع املعلومات  1 -2

 التعلم النشط
 

 تكليف فردي
 اختبار حتصيلي

 تكليف مجاعي لعلمي.بحث ات الوثبات لألنواع املختلفة ألدوا مييز بني إجراءات التحقق من صدق  2 -2
 اختبار حتصيلي

 علميتقرير 
 تكليف فردي يقارن بني أنواع موازين االستجابة يف االستبانة.  3 -2

 اختبار حتصيلي
 علميتقرير 

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

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

 التعلم النشط ه. ن صدقمحقق يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف حساب ثبات مقياس نفسي، ويف الت  6 -2
 التعلم الذايت

 تقرير علمي

 تقرير علمي التعلم النشط يبين استبانة ويطبقها وحيسب خصائصها السيكومرتية لالستباانت.  7 -2
 اختبار وحيسب خصائصه السيكومرتية.يطبق   8 -2
 تكليفات مجاعية التعلم التعاو  ة.ومرتيلسيكيستخدم استمارة مالحظة جلمع بياانت حبثية ويتحقق من خصائصها ا  9 -2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 التعلم النشط 

 
 تقرير علمي

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

 التعلم النشط
 تكليف فردي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التعلم النشط دت إليه.ذا أسنإيسهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه، وميارس دور القيادة املؤثر   1 -3

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

 يشارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشطة زمالئه.  3 -3
 يتفاعل مع أقرانه، 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 التعاو  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  - - - 

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

 
 تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام  .30

قدمي شفهي، تطابة، ، خمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال م
 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 الثا  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
قت مع ذكر مقدار الو ل طالب )اص لكترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخل

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

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 ( 2011أبوعالم، رجاء .)نشر للجامعات. القاهرة: دار المناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية. 
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 ( 1409العساف، صاحل محد .)لعبيكان.ا. الرايض: مكتبة املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةهال 
 ( 2009عسكر، علي، وآخرون .)لفالح.ويت: مكتبة االك. مقدمة يف البحث العلمي الرتبوي والنفسي واالجتماعي 
 ( 2006عالم، صالح الدين .)لعريب.. القاهرة: دار الفكر االقياس 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. 
 ارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتق2 

  Journal of Mixed Methods Research 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 املطلوبةاملرافق  .ذذ

د املقاعد داخل ت )أي عدختربابنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية وامل .16
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 مقعد، جهاز كمبيوتر لكل طالب. 20
 وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات،  .17

 قاعة دراسية، معمل حاسب آيل.
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .18

 SPSSجهاز عرض، سبورة ذكية، برجمية لتحليل البياانت مثل: 
 ة هبا(:رفق قائم، أو أخاصة، فاذكرهامصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية  .19

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

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (1
 .استمارة تقومي املقرر

 عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخر  لتقومي  (2
 العضاء هيئة التدريس حلضور عروض الواجبات الفردية اجلماعية . مسنارات مفتوحة

 إجراءات تطوير التدريس: (3
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  (4

ل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة مستقلني، والتباد

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/indexti-eng.htm
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 أخر (: 
 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني

 وير(:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتط (5
 املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.مراجعة تقرير 

 

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

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر : نظرايت النمو

 0206623-2 ورمز املقرر :من
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القر   إسم املؤسسة التعليمية: 144.-1-24  اتريخ التوصيف:

 علم النفس  -....كلية الرتبية         القسم:-لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش

 0206623-2 ومن. اسم املقرر الدراسي ورمز(: نظرايت النمو 1 .36
 وحدة دراسية  30. عدد الساعات املعتمدة: 2 .37
  . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري علم نفس منو3 .38

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

 . السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الثا  4 .39
 قرر )إن وجدت(: علم نفس منو . املتطلبات السابقة هلذا امل5 .40
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .41
 لزاهرم الفر  اباامعة . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: ج7 .42

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:

 %15 النسبة: مد  الفصل  قاعات احملاضرات التقليدية .جج

    

 أنشطة فردية -التعليم اإللكرتو   .دد
 على مد  الفصل  مجاعية \

 %15 النسبة:

    

 التقومي النصفي .هه
 %20 النسبة: 9األسبوع 
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 %10 النسبة: 13االسبوع حلقات  و ورش عمل صغري( .وو

    

 %40 النسبة: حسب التقومي اجلامعي  التقومي النهائي  .زز
 

 تعليقات:

 األهداف .ص
  ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

فرتات احليا( لف مراحل النمو و   يف خمتإلنساالتعرف على املفاهيم األساسية للنمو يف مجيع مراحلة والنظرايت التأسيسية املفسرة للنمو ا
 والبحوث العلمية اليت اهتمت بذلك . –املستمرة 

علومات أو مراجع تقنية املتزايد للتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام امل -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتو  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

و  ليت تطرأ على حمتلتغريات انت وامات، وشبكة االنرت استخدام املواد واملراجع اجلديدة اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلو  -
 البحوث والدراسات العلمية املتعلقة هبذ( املراحل ومشكالهتا يف اجملتمع السعودي .

اليت  3020وافق مع رؤية امعة وتتة واجلحتديث الكتب واملصادر واملراجع يف تدريس املقرر مبا يواكب رؤية ورسالة القسم والكلي -
 ملكة العربية السعودية االن.تسعى هلا امل

 االملام ببعج املشكالت العاملية واحملليه ومقارنتها وحتليل األسباب والنتائج . -
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .د

 وصف عام للمقرر:
رحلة، ملنفسي وخصائص كل احل النمو م مبراتعريف الطلبه املهتمني مبفهوم علم النفس النمو وأمهيته وأهدافه واإلملايتضمن هذا املقرر 

لنمو ، ه وخصائص مراحل امت بدراست اهتوالعوامل املؤثرة فيه، ومبادئ النمو، ومناهج البحث يف علم نفس النمو، و نظرايت النمو اليت
ة وعي راحل النمو لزايدسالمي مل واإللة واملراهقة، وكيفية التغلب عليها، فضال  عن التناول القرآ مع التعرض لبعج مشكالت الطفو 

 فية . البحثالطلبة بعظمة اخلالق ، واالجتاهات احلديثة النفسية والرتبوية والعلمية يف دراسة  النمو و 

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .31
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 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 لتغرياتاالتداخل يف \تفسري \وصف –اهداف –التعريف بعلم نفس النمو )مفهوم 
 السلوكيه (
 مراحل )النمو اإلنسا (  يف العلم واهلدي القرأ   –خصاص 

1 2 

 نظرايت النمو اإلنسا  
 نظرايت النضج والنمو العضوي النفسي : 
 النفسي: "آلرنولد جيزلأوال : نظرية ميكانيزمات النضج العضوي 

 اثنيا:نظرية النمو اجلسمي والتعلم االجتماعي "لروبرت ر. سريز
 اثلث ا: نظرية النمو اجلنسي النفسي: سيجموند فرويد

2 4 

 نظرايت النمو النفسي االجتماعي–
: نظرية النمو النفسي االجتماعي "إلريك هال. إريكسون"   اوال 

 ارشيااثنيا: نظرية تشكيل اهلوية "جيمس م

2 4 

 نظرية النمو املعريف  –
  hunz wenerنظرية هانز وارنر  

 jerome brunerنظرية جريوم برونر 
 jean piaget:ehgehنظرية جان بياجه  

2 4 

 نظرية النمو اللغوي–
 أوال: نظرايت التعليم والتشريط
 اثنيا :نظرية العقلية أو الفطريه

 النظرية اثلثا:عملية اكتساب اللغة والبىن العقلية 

2 4 

 نظرية النمو اخللقي : –
 أوال: نظريه التحليل النفسي )فرويد (

 اثنيا: نظرية التحليل النفسي االجتماعي )اريكسون(

2 4 

 4 2اإلملام ببعج املشكالت االجتماعية اخلاصة ابجملتمع على املستو  العاملي  -
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 واحمللي.
ثانوية العوامل ال- تماعيهئة االجالبي-اهلرموانت –الوراثة –البيئة -العوامل املؤثر( يف النمو  ) 

 خصائص املستوايت العمريه (
1 2 

كالت م املشتقييو تطبيق مهارة البحث العلمي يف جمال دراسة علم النفس النمو يف  -
 اخلاصه بكل مرحله.

1 2 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28    - 14 ساعات التدريس الفعلية
 2    -  2 الساعات املعتمدة

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

 
 ات تدريسهاسرتاتيجيها واقياسخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق  .34

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 ناسبة.لتعلم املاالت ا: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جمأوالً  -
 هدفة.املست طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسباثنياً  -
ستهدفة ت تعلم املقرر املسق خمرجاأن تت : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيباثلثاً  -

ات ضمن كل مقرر خمرجلزم أن يتيال  أنه وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 تطبيقات تربوية . -أاستخدام املناقشة التعليمية يستطيع الطلبة بعد دراسة مقرر علم نفس النمو أن يتميز  1-1
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 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 ابملهارات التالية:
 املهارات املعرفية:

ئص خلصاه واالوعي مبعىن النمو النفسي وأمهيته وفهم مراحل- 1
 ة.رحلمالعقلية واملعرفية واالنفعالية واالجتماعية لكل 

)احلوار التعليمي( والذي 
على تبادل األفكار  يعتمد

 للوصول إىل احلقائق.
 احللقات العلمية .

حلقات نقاشيه  -ب 
 . 

 اختبارات دوريه . -ج

و أن يكتسب الطالب القدرة على معرفه أهداف النم- 2 1-2
 النفسي.

  

ية لنظر اعد زايدة الوعي خبصائص كل مرحلة وقوانينها والقوا-3 1-3
 حنتاجها عند دراسة النمو األساسية اليت

 تكليفات منزلية  العرض الفعال 

 املهارات املعرفية 2
 اكتساب مهارة تقييم خصائص كل مرحلة منائية. 2-1

 
استخدام اجلماعات -

التعليمية يف التحضري ملوضوع 
 الدر س.

 تقارير مكتوبة
 قراءات مكتبية
 اختبار متعدد
 

عرض من خالل برانمج  - نمو.ال املؤثرة على اكتساب مهارة التعرف على العوامل 2-2
PowerPoint 

تعلم تعاو  من خالل -
 جمموعات عمل صغرية.

 صحيفة التفكر 
 البحث العلمي
 مالحظة طبيعية
 مالحظة مقننة

2-3    
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
ه تنميه مهارات أساليب رعاية النمو و طرق دراست 3-1

 . ابلنظرايت
  

 تلفةملخمقدرة الطلبه على التمييز بني مشكالت النمو ا 3-2
 وطرق حبثها وحتليلها وعرض النتائج 

عروض ملشكالت اجتماعية -
 )فيلم فيديو(

دراسة حالة )عمل مجاعي -
 تعاو (.

 مالحظة طبيعية-
 حتليل مشكلة-
 البحث العلمي-

دراسة حالة )أنشطة 
 صفية(
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 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4
عروض توضيحية ألدوات - ة .ائيإمن تنمية مهارة القدرة على حتليل خصائص كل مرحلة 4-1

 البحث العلمي.
 عروض للدراسات السابقة-
جمموعات عمل صغرية -

 الختيار مشكلة البحث

 تقارير مكتوبة-
 اختبار مقايل-
 اختبار متعدد-
 مالحظة طبيعية-
 مشكلةحتليل -
 البحث العلمي-

دراسة حالة )أنشطة 
 صفية(

 صحيفة التفكر 
مناقشات مجاعية حول - تطبيق مهارة البحث العلمي  4-2

املشكالت االجتماعية 
 واألسرية

حتديد موضوعات البحث -
 العلمي

البحث العلمي  -
 املنهجي

دراسة حالة )أنشطة -
 صفية/ حبث(

 تصميم مقاييس-
 (وجدت احلركية )إناملهارات النفسية  5
 ال يوجد  5-1

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35

 طابة، تقدميال، خمق مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة م
 شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

1 
درس رية للالنظ التعليمي والذي يهدف إىل جتميع املفاهيماالعتماد على الواجب 
 إمكانية تطبيقها يف املدرس

 15% 

2 
ول ألفكار للوصبادل الى تاستخدام املناقشة التعليمية )احلوار التعليمي( والذي يعتمد ع

 إىل احلقائق.
 15% 

 %5 استخدام اجلماعات التعليمية يف التحضري تطبيقات تربوية تفيد تطبيق النظرايت يف  3
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 احليا( العمليه 

4 
جهاز \(  over headاستخدام التقنيات العلمية احلديثة )جهاز عرض الشرائح( 

 (data showالداات شو )
 5% 

 %20  اختبارات دوريه ونصفيه . 5
 %40  اختبار هنائي  6
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ص

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

 ات فيها .يه الطالبتدريس لتطبيق االرشاد االكادميي ملقررات التخصص لتوجساعات مكتبية  لكل عضو هيئة  4مبعدل 

 مصادر التعّلم .زز
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .1
 النشردار قباء للطباعة و  علم نفس النمو ، (2010هد  ) ،، حممد قناويحسن مصطفى  . عبد املعطي-
 ر القلم.، الكويت: دا2،ج1إىل الرشد ، جالطفل من احلمل  (. منو2006) حممد،عماد الدين إمساعيل  -

 هتامة. (.   النمو من الطفولة وحىت املراهقة جد(:2006)، فاروقو عبد السالم ، حممدمجيل منصور -

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

 نفس املراجع األساسية للمقرر -

 اقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومو 3

   م النفس الدويلاحتاد عل    -اجلمعية الربيطانية لعلم النفس        -اجلمعية االمريكيه لعلم النفس    

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

 حسب املتوفر بقسم علم النفس .

 املرافق املطلوبة .سس
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 
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 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 وغريها(:املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل،  .20

 ذكية .مبىن كليلة الرتبية )ي( حنتاج اىل وجود أجهزة العرض املختلفة  االستخدامات والسبورة ال

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .21
 - :املرافق  التعليمية– 

 . معمل علم النفس ابلكلية –حجرات احملاضرات 
 .أجهزة الكمبيوتر: أجهزة كمبيوتر متصلة ابلسبورة الذكية واالنرتنت -

 :ئمة هبا(رفق قاأمصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو  .22
على  لألعضاء والفنني سؤولنيملان قبل محنن حباجة اىل جتهيز معامل متكاملة لعلم النفس عالية اجلودة واألداء ويكون هناك تدريب 

 استخدام خمتلف األجهزة.

م جدا قاعة أيضا امر مهمساحة الراسة و ومراعاة دراجات احلرارة والربودة والتهوية للقاعات وااثثها املوجود ان يكون مالئما للد
 للدارسات.

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

 خطة حبث علمي تعاو  بني الطالبات .   -أنشطة صفية 

جملال البحثي يف ديد يف ااهو جمجتميع ألحدث البحوث وقراءة مكتبية يف صحيفة التفكري على مدار املستو  الدراسي ملواكبة 
 (  .الحظةعدد  ، مشاريع فردية )املاختبار علمي من مت -ماخيص نظرايت النمو واملشكالت املتعلقه به 

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ححح
 تقارير -وتعلم تعاو   -مشاريع مجاعية )حبث إجرائي( 

 إجراءات تطوير التدريس: .خخخ
حل النمو و كالت مراص و مشخصائاالستعانة خبربات حماضرون زائرون ) من قسم الرتبية الرايضية والطفولة والطب لعرض • 

 مشكالهتا ومتطلباهتا يف املدرسة يف املنزل ومجيع املرافق االجتماعية (

 ملواقف(.ام على مواد مطبوعة )تتضمن مواقف تعليمية هبدف استخدامها يف عملية التحليل واالستنتاج واحلك• 
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ة تدريس عضاء هيئأاسطة نة من أعمال الطلبة بو إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عي .ددد
 ؤسسة أخر (:ريس من مئة تدمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هي

احل النمو و شكالت مر ص و ماالستعانة خبربات حماضرون زائرون ) من قسم الرتبية الرايضية والطفولة والطب لعرض خصائ-
 مشكالهتا ومتطلباهتا يف املدرسة يف املنزل ومجيع املرافق االجتماعية (

 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير( .ذذذ
 –لمواقع. لملباشرة ابط ااحلصول علي املعلومات احلديثة للمقرر من املصادر األساسية يف علم النفس من خالل الرو  -
 تبادل اخلربات مع أساتذة زائرين متخصصي يف نفس اجملال -
 التشاور مع زمالء التخصص فيما يستجد من تطوير وحتسني للمقرر كل عام . - 
 االتفاق علي األنشطة واجلوانب التطبيقية للمقرر مع زمالء التخصص  -

 

 .أ .د هشام حممد إبراهيم خميمر اسم منسق الربانمج:

 1440-.2-30 التاريخ . أ.د هشام حممد إبراهيم خميمر التوقيع:
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 منوذج   

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 مياسم املقرر: النفس اإلنسانية من منظور إسال                   
 0206631-2رمز املقرر : نفس                        
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القر  :اسم املؤسسة التعليمية هال1440-2-15:  التوصيفاتريخ 

 علم النفس   /الرتبية     :القسم -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض
 النفس اإلنسانية من منظور إسالمي: . اسم املقرر الدراسي ورمز(1 .43
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .44
 نفسفة لعلم الاملختل مجيع برامج املاجستري يف التخصصات. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .45

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

 األول ي:. السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراس4 .46
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .47
  ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .48
 زاهرعابدية والر  ابلجامعة أم الق. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .49

 كل ما ينطبق(:  . منط الدراسة املتبع )اخرت8

 قاعات احملاضرات التقليدية .حح
 :100 النسبة % 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتو  .طط

    

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

  النسبة:  ابملراسلة .كك
    

  النسبة:  أخر  تذكر .لل
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 تعليقات:

 
 

 األهداف .ط
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

نفسالالالية، للعلالالوم الرتبويالالالة وال المي املعاصالالالرابلتوجيالالاله اإلسالال املقالالرر إىل تعريالالالف طلبالالة الدراسالالالات العليالالا ابملوضالالالوعات احلديثالالة واملسالالالتجدات املتعلقالالةيهالالدف هالالالذا 
ي لالالد  ة الالالوعا يف جمالالال زايداإلفالالادة منهالالواالجتاهالالات احلديثالالة يف الدراسالالات الرتبويالالة والنفسالالية املختلفالالةال وذلالالك هبالالدف االطالالالع علالالى املسالالتجدات ذات الصالاللة و 

يالة مالن خالالل البحالث حثية والنقدية العلمملهارات البااملتعلم حنو معرفة حملات للنفس اإلنسانية كما وردت يف املنهج اإلسالمي القومي، كما يهدف املقرر إىل تنمية 
األنشالطة و ل احلالوارات الصالفية لبالة، مالن خالالة لالد  الطوالتنقيب عن النصوص النفسية يف الرتاث النفسي عند علماء املساللمني، وعلمالاء الدراسالات النفسالية احلديثال

 املتنوعة.  وذلك من خالل احلوارات الصفية وااللكرتونية 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.  -
 معرفة املفاهيم املرتبطة ابلنفس اإلنسانية يف اللغة العربية والقرآن الكرمي، والسنة النبوية . -

 ملقرر.ات اوعمعرفة مهارات البحث والتنقيب يف املعاجم والفهارس وكتب التفسري، والكتب الرتاثية املرتبطة مبوض -
 .ة والنفسيةلرتبوياحتليل ونقد دراسات علمية يف جمال التصور اإلسالمي لعلم النفس  يف ضوء املعايري العلمية للبحوث  -
 تنمية االجتاهات البحثية احلديثة حنو حتسني جودة احباث التصور اإلسالمي لعلم النفسي. -

جع املعلومات أو مرا ايد لتقنيةام املتز )مثل االستخدلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 لدراسي.استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتو  املقرر ا -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتو  املقرر. -
 ة واألكادميية.طالب البحثياالستفادة من املواقع االلكرتونية العلمية املعتمدة بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات ال -
 علق ابملقرر.ه كل ما يتومناقش تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح -
 استخدام مصادر البحث االلكرتو  وقواعد املعلومات العربية واألجنبية االلكرتونية. -
تفادة مالن كتبات الرقميالة لالسالالعلمي وامل االستعانة ابلشبكة العنكبوتية يف التواصل مع اجملالت العلمية، ومراكز االحباث واكادمييات البحث -

  البحوث املتخصصة يف جمال علم النفس.مصادر املعلومات يف
لنفس املسلمني اابت علماء ، وكتااالستفادة من املصادر العلمية  مثل القرآن الكرمي وكتب الصحاح، والتفاسري، واملعاجم اللغوية -

 واملتخصصون يف علم النفس احلديث.
 املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(.)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها وصف املقرر الدراسي ج. 
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 وصف عام للمقرر:
ية فمي حالمة يتضمن المقرر الوقوف على منطلقات ودواعي االهتمام بالتصور اإلسالمي لعلمم المنفس، والتعمرف علمى طبيعمة المنفس اإلنسمان

، والعقمل، واألحاديمث النبويمة لمفماهيم وألفماظ المنفسالسواء وعمدم السمواء )االضمطراب( ممن المنظمور اإلسمالمي، ودراسمة لمبعض ا يمات 

نفس، والقلمب، والممروو، والسمملوك، واالسممتقامة. ويتضمممن أيضمما  دراسممة بعممض اتجاهممات علممم الممنفس فممي مجمماالت متنوعممة مثممل الجسممم والمم

اهيم النفسية يل تلك المفتحلقلق الخوف ووالدوافع، واالنفعاالت والعواطف، والتفكير والتفكر، والحكمة، والعجز المتعلم، والثواب والعقاب، وال

 مماء المسملمينالتي تم تناولهما فمي كتابمات علمماء المسملمين المتقمدمين والمعاصمرين. ثمم الوصمول إلمى جوانمب االلتقماء واالخمتالف بمين وجهمات نظمر عل

 واتجاهات علماء الدراسات التربوية والنفسية الحديثة في علم النفس.

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 اهيم حديد المفت -الحاجة إلى التصور اإلسالمي للعلوم التربوية والنفسية  -: التصور اإلسالمي لعلم النفس

 -نفس العلم البدايات التاريخية للتصور اإلسالمي ل -والمصطلحات )مفهوم التصور اإلسالمي مفهوم علم النفس( 

 -فسيةدراسات النجال الواقع العالقة بين الغرب والعالم اإلسالمي في م -مراحل الكتابات النفسية في البيئة اإلسالمية 

 مواقف نحو التصور اإلسالمي لعلم النفس.
2 2 

 :لم : أوال : عم النفسالمصطلحات الشائعة بين الباحثين في التصور اإلسالمي لعل - التصور اإلسالمي لعلم النفس

سلوك. إلسالمي للاوجيه النفس اإلسالمي. ثانيا : أسلمة علم النفس. ثالثا : التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. رابعا : الت

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

 :لم : أوال : عم النفسالمصطلحات الشائعة بين الباحثين في التصور اإلسالمي لعل - التصور اإلسالمي لعلم النفس

سلوك. إلسالمي للاوجيه النفس اإلسالمي. ثانيا : أسلمة علم النفس. ثالثا : التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. رابعا : الت

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

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

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

لباحث الربط بين المفاهيم كيف يستطيع ا -بين ما ثبت عن طريق الوحي وما ثبت عن طريق العلوم االجتماعية؟  –

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

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

وجهة نظر المتعلم حول نظرية المعرفة. -إلسالميشروط التأصيل ا -النظرية  

2 4 

  2 1 التقويم النصفي 
 لكريم الٌقرآن انتقاء مفاهيم ومصطلحات تربوية ونفسية تدور حول النفس اإلنسانية؛ من مصادرها األصلية في ا

ديث النفس الح علم من  رواد والسنة النبوية المطهرة، مع اختيار عالم من علماء المسلمين تناول المفهوم، وعالم آخر

 والمقارنة بينهما.

1 2 

 لكريم الٌقرآن انتقاء مفاهيم ومصطلحات تربوية ونفسية تدور حول النفس اإلنسانية؛ من مصادرها األصلية في ا

ديث الحالنفس  د علموالسنة النبوية المطهرة، مع اختيار عالم من علماء المسلمين تناول المفهوم، وعالم آخر من  روا

 والمقارنة بينهما.

1 2 

 لكريم الٌقرآن انتقاء مفاهيم ومصطلحات تربوية ونفسية تدور حول النفس اإلنسانية؛ من مصادرها األصلية في ا

ديث النفس الح د علموالسنة النبوية المطهرة، مع اختيار عالم من علماء المسلمين تناول المفهوم، وعالم آخر من  روا

 .والمقارنة بينهما

1 2 

 لكريم الٌقرآن انتقاء مفاهيم ومصطلحات تربوية ونفسية تدور حول النفس اإلنسانية؛ من مصادرها األصلية في ا

ديث النفس الح د علموالسنة النبوية المطهرة، مع اختيار عالم من علماء المسلمين تناول المفهوم، وعالم آخر من  روا

 والمقارنة بينهما.

1 2 
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  لكريم لٌقرآن اومصطلحات تربوية ونفسية تدور حول النفس اإلنسانية؛ من مصادرها األصلية في اانتقاء مفاهيم

ديث النفس الح د علموالسنة النبوية المطهرة، مع اختيار عالم من علماء المسلمين تناول المفهوم، وعالم آخر من  روا

 والمقارنة بينهما.

1 2 

  2 1 االختبار النهائي 
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .37
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 30 - 6 - - 24 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 :سبوعياً أالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل  -عدد ساعات الدراسة  .38
 ساعتان إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر

 

 

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .39
 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 مبخرجاتأوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تشكل معا  عملية لها واسرتاتيجيات تدريسها ة وطرق تقييمملستهدفن تتسق خمرجات تعلم املقرر ا: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أاثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تجملاالت اإلطار الوطين للمؤهالخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 املعرفة 1
 التكليفات البحثية  المحاضرة أهمية الحاجة للتصور اإلسالمي للعلوم التربوية والنفسيةيوضح  1-1

وية مفهوم النفس اإلنسانية من في القرآن الكريم والسنة النبيوضح  1-2
 واللغة العربية 

األسئلة الشفهية،   ارو املناقشة واملشاركة اجلماعية واحل
 المالحظة المقننة

 المفاهيم المرتبطة بالنفس اإلنسانية من وجهتي نظر علماءيفسر  1-3

 .المسلمين وعلماء الدراسات النفسية الحديثة في علم النفس
األسئلة الشفهية،   ارو املناقشة واملشاركة اجلماعية واحل

 المقننةالمالحظة 

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

 الروو، الدم(من عدة أوجه للمقارنة.
 التعلم التعاوني

 التكليفات البحثية 

سية لنفيفرق بين التصور اإلسالمي للمفاهيم النفسية واالتجاهات ا 2-2

 الحديثة في علم النفس.
 التكليفات البحثية  التعلم التعاوني
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تجملاالت اإلطار الوطين للمؤهالخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
ء المفاهيم المرتبطة بالنفس اإلنسانية من وجهتي نظر علمايقارن  2-3

 المسلمين وعلماء الدراسات النفسية الحديثة في علم النفس
 التكليفات البحثية  التعلم التعاوني

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

ة التصور اإلسالمي لعلماء المسلين وتصور علماء الدراسات النفسي

 الحديثة في علم النفس.

كتابة مقال، تقويم  تكوين فرق عمل إلجناز التكليفات 

األعمال الفردية 

 والجماعية

يم للمفاهيتقبل وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق ببعض التفسيرات  3-2

ع معلى أن ال يتعارض  -النفسية المرتبطة بمفهوم النفس اإلنسانية

 ثوابت المنهج اإلسالمي.

كتابة مقال، تقويم  تكوين فرق عمل إلجناز التكليفات 

األعمال الفردية 

 والجماعية

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

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

قدم لتي تبة ايفكر تفكيرا  ناقدا  في كل قراءاته وكتاباته والخبرات المكتس 4-2

 له.
 قوائم تقومي ذايت للمجموعات  ورش عمل

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

 
 
 
 
 
 

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

 مالحظة......اخل(
 األسبوع احملدد لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

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

 %30 التاسع اختبار نصفي  3

 % 10 الخامس عشر –السابع  عرض عملي 4

 %40 السادس عشر اختبار نهائي 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ض
الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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صيص وسائل للتواصل خت، كما يتم سبوعياضو هيئة التدريس مبعدل ساعتان أاالستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لع
 االلكرتو  املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة وفق اخلطوات التالية:

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

 -ة التدريسهني لعضو هيئمي والمنبذة علمية النمو العل -الساعات المكتبية -نماذج لألنشطة والتكليفات -مواعيد المحاضرات باألسابيع -البريد اإللكتروني

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

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

 إعالم الطالب بأهمية مراجعة المرشد األكاديمي بالقسم للرد على استفساراتهم األكاديمية -
 مصادر التعّلم .شش

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
ة ماجستير ة الحديثة. رسال(. مفهوم الصحة النفسية من وجهتي نظر اإلمام ابن قيم الجوزية رحمه والدراسات النفسي1427عبدالعزيز)األحمد، عبدهللا 

 غير منشورة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة.

. رسالة ربية الحديثةات النفسية الغ(. مفهوم القلق واالكتئاب من وجهتي نظر اإلمام ابن القيم الجوزية وبعض االتجاه1422آمل محمد النمري.)

 ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 

 تقويم نهائي((. العالج النفسي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. دار المدني: جدة.)2005بار، عبدالمنان، مال معمور )

 رآن. الدار السعودية للنشر والتوزيع: جدة. (. خلق اإلنسان بين الطب والق1991البار، محمد علي )

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

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

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

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

 والتوزيع: عمان. 

 ي عند علماء المسلمين. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.(. التراث النفس2004ربيع، محمد شحاتة )

 (. تاريخ علم النفس ومدارسه. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.2004ربيع، محمد شحاتة )

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

 هرة.(. مفهوم السواء النفسي بين الصحة النفسية واآليات القرآنية. دار النهضة العربية: القا1414ان، عبدالرحمن سيد.)سليم

 (. التربية النفسية في المنهج اإلسالمي. مكتبة الثقافة: مكة المكرمة.1984الشرقاوي، حسن محمد.)

 يروت.بسفية إلشكالية العالقة بين العلم والدين. معهد المعارف الحكمية: (. العلم والدين صراع أم حوار. مقاربة فل2006شمص، محمد )

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

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

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

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

 اليات المتحدة األمريكية.(. اإلسالم وعلم النفس. المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الو2008العاني، نزار )

سالة ري اإلسالم. (. دراسة مقارنة للفروق بين ذوي االضطرابات النفسية )العصابية( واألسوياء في مستوى التدين ف1422عسيري، مسفر عامر.)

 ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة.

رحمه هللا وبعض االتجاهات النفسية الغربية  –هـ(. مفهوم السلوك الُخلُقي من وجهتي نظر اإلمام أبي حامد الغزالي 1435العطاس، عبدهللا أحمد.)
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 ، معهد البحوث العلمية. مطبعة جامعة أم القرى، مكة المكرمة.2الحديثة. ط

 . دار النهضة العربية للطباعة والنشر: بيروت.(. اإلسالم والعالج النفسي الحديث1988عيسوي، عبدالرحمن.)

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

 (. التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. دار الزهراء: الرياض.2014مصطفى، علي أحمد، والحديبي، مصطفى عبد المحسن )

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

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

 (. الحديث وعلم النفس. دار الشروق: القاهرة. 1409نجاتي، محمد عثمان )

 الدراسات النفسانية عند العلماء المسلمين. دار الشروق: القاهرة.(. 1993نجاتي، محمد عثمان ) 

 (. المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، القاهرة.3،ج2، ج1(. علم النفس في التراث اإلسالمي )ج1996نجاتي، محمد عثمان وآخرون ) 

ستير غير ة. رسالة ماج(. االلتزام الديني اإلسالمي ومعالم الصحة النفسية لدى طالبات جامعة أم القرى بمكة المكرم1417يسرى اليافعي، سالم.)

 منشورة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 

- Idris, Jaafar S, (1987). The Islamization of sciences: its philosopy and  methodology. The American Journal of Islamic Social Sciences, 4, 201 – 

208 . - kuhn, T. S. (1970). The structore of scientefic revolutions (2nd ed). 

- Koenig H.G (2008): religion, spirituality and health: research and clinical applications. Presented at: NACSW Convention 2008 February, 2008, 

Orlando, FL. 

- Fawzi M. (2009): psychiatry and religion: Suggestions for Future Research. Proceedings of Egyptian Psychiatric Association, 2009 annual 

conference Semiramis InterContinental Hotel Cairo. 

- Osborn I. (2008), Can Christianity Cure Obsessive-Compulsive Disorder? A Psychiatrist Explores the Role of Faith in Treatment. Grand Rapids, 

MI: Brazo. 

- Curlin FA, Odell SV, Lawrence RE, Chin MH, Lantos JD Meador KG and Koenig HG (2010): The Relationship Between Psychiatry and Religion 

Among U.S. Physicians. Psychiatr Serv. Author manuscript; available in PMC 2010 May 11 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
  peace.htm%20http://www.elazayem.com/mentalمجلة النفس المطمئنة:  -

 /.http://arabic.iiit.org wwwالمعهد العالمي للفكر اإلسالمي:  -

 http://www.elazayem.com/index.htmة: الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسي

 . .m.com/index8http://cocegypt.مركز اإلرشاد النفسي بجامعة عين شمس:  -

 /http://www.gesten.org.saالجمعية السعودية للعلوم النفسية والتربوية )جستن(  -

 http://www.elazayem.com/index.htmة: الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسي -

 

 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القر   -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -

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://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saليم يف اململكة العربية السعودية  املشروع الشامل لتطوير مناهج التع -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. قواعد املعلومات املتاحة -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة   -

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

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

 املرافق املطلوبة .صص
راسية داخل القاعات الد املقاعد أي عددبنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .23

 وجهاز حاسب آلي، وشبكة االنترنت Data Showقاعة محاضرات مجهزة بجهاز العرض 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .24

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

 ائمة هبا(:و أرفق قها، أمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكر  .25
 ، وقواعد املعلومات العربية واألجنبية بالجامعة توفري شبكة )اإلنرتنت(  للدخول على املكتبة  املركزية

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

  استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس ابلتعاون مع عمادة التطوير واجلودة النوعية ابجلامعةتقديم  -

طرق  وانب القوة والضعف يفج -لتقومي اعايري م -أهداف وموضوعات  -التغذية الراجعة املستمرة من املتعلم جتا( حمتوايت املقرر تتضمن )دليل املقرر -
 الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. التدريس املتبعة( تقيس مد  رضا

http://www.acer.edu.au/library/theses
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 مقابلة عينة من طالب املقرر. -
 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 (نهائي.ختبار الواالالمقارنة بين أداء الطالب في اختبارين أحدهما قبل البدء في تدريس المقرر نتائج الطالب )من خالل  -
 سجالت اإلجناز -
ت التدريس استراتيجيا على أثر تحليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية تحليال كمياً ونوعياً للوقوفملف تقومي املقرر )من خالل  -

 المتبعة في تدريس موضوعات المقرر وترتيبها حسب فعاليتها(.

 تقييم األقران -
 التقييم الذايت -
 لقياس التواصل اللفظي اإلجيايب داخل القاعة الدراسية.استخدام أداة  -
 دعم النظراء أو الزمالء )املعلم املساعد(. -
 لذي يقدم   ة التدريس في التخصص االحوار والنقاش بين أعضاء هيئاستطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر)من خالل  -            

 (.تراتيجيات التدريس.المقرر حول أفضل اس               
 إجراءات تطوير التدريس:

لمحببة لهم التدريس ابناء على التغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصون ومن الطالب عن طرق التدريس المتبعة واستشارتهم في طرق 

 سيتم تطوير التدريس وفق اإلجراءات اآلتية.
 ملقرر.التوجيه اإلسالمي لعلم النفس واستثمار( يف تطوير امتابعة ما يستجد يف جمال حبوث ودراسات  -
 ملف التدريس. -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 االجتماعي االلكرتو . وسائل التواصل  -

لني، يئة تدريس مستقأعضاء ه واسطةبإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة 
 خرى(:مؤسسة أ يس منوالتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدر 

تحقق من خالل ال هللتدريس ايتم الحكم على دقة تقدير انجازات الطالب من خالل االتفاق بين التقييم الذاتي وتقييم زمالئه وعضو هيئة            
 من اخلطوات التالية: 

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

 يره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطو 
 ي كيفية تطويرهاستشارة أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقرر ف -
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 متابعة الكتب والتقارير الحديثة في الموضوعات التي يتضمنها المقرر. -

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

 د. عبدهللا بن أمحد حممد العطاس  اسم منسق الربانمج:

 ه1440-3-9 التاريخ  التوقيع:
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 وذجمن                                                

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر : طرق دراسة النمو

 0206632- 2 ورمز املقرر : من
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى  إسم املؤسسة التعليمية: 14 1.4-25:  اتريخ التوصيف

 .قسم علم النفس – كلية الرتبية القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 . اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1 .50
 0206632- 2 ومن طرق دراسة النمو .51
 ساعات.3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .52
 ماجستري علم نفس منو.. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .53

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

 .الثاملستوى الث –السنة الثانية . السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .54
 ملتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. ا5 .55
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .56
 .زاهرى ابلجامعة أم لقر . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .57

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .مم
 نعم

 النسبة:
       
75% 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتو  .نن
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .عع
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  النسبة:  أخر  تذكر .فف
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ع
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 دراسة يفؤثرة والعوامل امل س الدراسة،مفايي التعرف على مناهج وطرق دراسة النمو ،ومعوقات الدراسة ، وماهيبقوم املقرر مبساعدة الطالب على  -
 النمو.

 

إلنرتنت، املعلومات أو مراجع اد لتقنية ام املتزاي)مثل االستخدلتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 توى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   والتغيريات يف احمل

 توسع يف الطرق حبيث يتم الربط بينها وبني املنهج املستخدم يف كل طريقة.  -

لى حمتوى عات اليت تطرأ ت والتغري نرتناستخدام املواد واملراجع اجلديدة اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات ، وشبكة اال .-
 البحوث والدراسات العلمية املتعلقة هبذه املراحل ومشكالهتا يف اجملتمع السعودي

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

مناهج التعرف على طبيعة النمو اإلنساين: أمهية دراسة النمو ، خصائص النمو ، ومبادئه ، وأمناطه ، و االجتاهات النظرية يف تفسري النمو ،و       
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 يف علم نفس النمو، وأخالقيات البحث ، وابعاد البحث يف علم نفس النمو ،ومقاييس التقدير ،و العوامل املؤثره يف دراسة النمو .     طرق البحث

 

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

 3      1                وأمناطه. ادئه ،و، ومبالنمو ، خصائص النمأمهية دراسة طبيعة النمو اإلنساين:                  

 3      1 النموبني الوراثة والبيئة.                    
 6     2 االجتاهات النظرية يف تفسري النمو .                 

وابعاد حث ، يات البخالقمناهج وطرق البحث يف علم نفس النمو: البحث يف علم نفس النمو، أ           
   .البحث يف علم نفس النمو

  2        6 

  أوال: الطريقة املستعرضة لفئات خمتلفة: طرق دراسة النمو

 الدراسة الطولية.اثنيا : 
 . الطريقة املستعرضة التتبعية اثلثا:

 .دراسة احلالةرابعا: 

 .خامسا: تقييم نتائج البحث

2        6 

رسوم  ،االختبارات  بلة،مقاييس التقدير: املواقف الصناعية ، االستفتاء ، املقا      
 األطفال ، لعب االطفال

1        3 

امل العو -عيه امالبيئة االجت-اهلرموانت –الوراثة –البيئة -العوامل املؤثره يف النمو  ) 
 الثانوية خصائص املستوايت العمريه (

 

1        3 

  اسبوع 15ساعة موزعة على 30 إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .42
معامل أو  دروس إضافية حماضرات        

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28  - -- - 14 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2    الساعات املعتمدة

 

 :سبوعياً أالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل  -عدد ساعات الدراسة  .43
 

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .44
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 اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تشكل معا  عملية ا واسرتاتيجيات تدريسها لوطرق تقييمه ملستهدفةاليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر ا: ضع طرق التقييم املناسبة اثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 املعرفة 1
 يةأسلوب احملاضرة ابستخدام التقن يوضح امهية دراسة النمو وخصائصه 1-1

 احلديثة
 املناقشات 

 كتابة حبث أسلوب احملاضرة واملناقشة املستخدمة فيب دراسة النمويوضح أهم الطرق  1-2
 تكليف منزيل اسوب احلوار واملناقشة يفسر كيفية استخدام الطرق 1-3

 املهارات املعرفية 2
 االحياث  واملشاريع أسلوب املناقشة واحلوار التعرف على أساليب دراسة النمو 2-1
أسلوب املناقشة واحلوار   التعرف على مقاييس الدراسة 2-2

 اهلادف
األحباث واملشاريع 
وأوراق العمل 

 وامللخصات
 االختبار النهائي أسلوب التعلم التعاوين  مييز بيناملناهج  املنهج املناسب للدراسة النمو 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
تقييم فردي من خالل  اسناد مهام فردية لكل طالب  يتعلم حتمل املسئولية يف القيام مبهام تسند الية 3-1

 املناقشات واوراق العمل
تقييم مجاعي من خالل  اشرتاكه مع جمموعة يتعلم احرتام اراء االخرين واالستفادة منها 3-2

ورش العمل والعمل 
 التعاوين

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
ق  طر يف شبكات االنرتنت يف البحث عن معلوماتيستخدم  4-1

 دراسة النمو.
 التطبيق العملي التعلم النشط

4-2    
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

5-1    
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .45
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 شفهي، ، تقدميطابةخمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال،  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 طوال الفصل املشارك الفعالة اإلجيابية  1

2 
من األسبوع الثالث  البحوث اليت يعدها الطالب ويطرحها على زمالئه.

 اىل العاشر
15% 

 %20 األسبوع الثامن اختبار نصفي 
 %15  عمل خطة لبحث يطبق فيه أحد الطرق  3
 %40 األسبوع االخري االختبار النهائي 4
5    
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ط
الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعات موزعة على أايم االسبوع 4ت الطالبوان نكون مبقدار ان يكون هناك ساعات مكتبيه يتواجد فبها املرشديني للرد على استفسارا -
 

 مصادر التعّلم .ضض
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة: 1

 ،  االردن :دار املسرية للطباعة 9(.مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس. ط 2017)، ساميملحمحممد 

 ملراهقة  جده: هتامةا(ا .النمو من الطفولة وحىت املراهقة لنمو من الطفولة وحىت 2000) ، فاروق و عبد السالمحممد  مجيل منصور 

 دورة حياة االنسان ، دار الفكر العربى ، عمان – علم نفس النمو( : 2004) ، ساميملحمحممد 

 رية.األجنلو املص( . اجتاهات نظرية يف سيكولوجية منو الطفل واملراهق. القاهرة، مكتبة 1991)، عادل  عبد هللا 

 ( . علم النفس النمو، القاهرة، مكتبة األجنلو املصري.1982) ، عادل عز الدين األشول

 

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

 اجمللة املصرية للدراسات النفسية.

 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3
www. teacher research.net 

www.eric.edu 
www.apa.org 

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

 

 املرافق املطلوبة .طط
دراسية داخل القاعات ال املقاعد أي عددبنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .26

 جموعاتحتتاج القاعات اىل سبورة ذكية  وأضاءة مناسبة وكذلك كراسي تشجع على التعلم التعاو  كم

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .27
 وشاشات عرض. دااتشو  وأجهزه كمبيوتر

 :ئمة هبا(رفق قاأمصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو  .28
 

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

 املقاييس   -2االستبياانت                    -1 

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ششش
 استبانة تقومي الطالب لعضو هيئة التدريس.-

http://www.naturnet.net/
http://www.eric.edu/
http://www.apa.org/
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 تقارير الكفاية السنوية اليت تعدها اإلدارة ابلفسم.-

 إجراءات تطوير التدريس: .صصص
 التطوير و التدريب املستمر لعضو هيئة التدريس. -1

 األدوات احلديثة الالزمة للتعلم.توفري  -2

 تطبيق وسائل التعلم االلكرتوين.  -3

 . تبادل اخلربات الداخلية واخلارجية لتقدمي بعض مفردات املقررات كأعضاء زائرين -4

ئة تدريس أعضاء هي واسطةإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .ضضض
 سة أخر (:يس من مؤسة تدر ، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئمستقلني

 طالب.فحص الواجبات والدرجات واالختبارات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال ال

 لتطوير(: ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط .ططط
 احلصول على املعلومات احلديثة للمقرر. -

 تبادل اخلربات مع أساتذة متخصصني يف نفس اجملال.  -

 التشاور مع الزمالء املختصني فيما يستجد من تطوير وحتسنب املقرر كل عام.  -

 االتفاق على األنشطة واجلوانب التطبيقية للمقرر مع زمالء التخصص. -
 

 د/ هدى صاحل الشميمري الربانمج:اسم منسق 

 التوقيع:

       

 1440-2-5 التاريخ
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

  اسم املقرر : النمو املعريف                                   

 0206633-2 ومنرمز املقرر :                                  
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 مقرر دراسيمنوذج توصيف 

 جامعة ام القر    إسم املؤسسة التعليمية: 1440-1-24 اتريخ التوصيف:

 علم النفس -الرتبيه   القسم: -لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ
 0206633-2 ومن. اسم املقرر الدراسي ورمز(: النمو املعريف  1 .58
 ساعات  2. عدد الساعات املعتمدة:2 .59
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري 3 .60

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

 لثالث(توي افس النمو )املس. السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: ماجستري علم ن4 .61
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: نظرايت النمو  5 .62
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:ال يوجد 6 .63
 لزاهرفر  اب. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: جامعة ام ال7 .64

 املتبع )اخرت كل ما ينطبق(: . منط الدراسة8

على مد   قاعات احملاضرات التقليدية .صص
 الفصل 

 %15 النسبة:

    

على مد    مجاعية\أنشطة فردية  \التعليم اإللكرتو   .قق
 الفصل 

 %15 النسبة:

    

األسبوع    التقومي النصفي .رر
 التاسع 

 %20 النسبة:
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االسبوع  ورش عمل صغري( \حلقات نقاش  .شش
الثالث 
 عشر 

 %10 النسبة:

    

حسب  التقومي النهائي  .تت
التقومي 
 اجلامعي 

 %40 النسبة:

 

 تعليقات:

 

 األهداف .ف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -6

احل ا الطفل خالل مر هل يتعرض ية اليتيهدف اىل التعرف على مراحل  تطور النمو العقلي لد  الطفل و التغريات العقلية و السلوك
و  الذكاء ابلرتبية و عالقة الذكاء ودراسات متقدمة يف علم النفس التطوري للطفل و الذي يركز على تطور النمو اللغوي منو( و 

 البياانت النفسية و طرق حتليلها .

 جعملعلومات أو مرالتقنية ا ملتزايدالتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخدام  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -7
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتو  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

و  ليت تطرأ على حمتاالتغريات نت و استخدام املواد واملراجع اجلديدة اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات ، وشبكة االنرت  -8
 تمع السعودي .البحوث والدراسات العلمية املتعلقه هبذ( املراحل ومشكالهتا يف اجمل

اليت  3020وافق مع رؤية امعة وتته واجلحتديث الكتب واملصادر واملراجع يف تدريس املقرر مبا يواكب رؤية ورسالة القسم والكلي -9
 تسعى هلا اململكة العربية السعودية االن . 

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



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

212 

 

احل منو( ا الطفل خالل مر  يتعرض هلة اليتيتضمن املقرر سلسله من مراحل  تطور النمو العقلي لد  الطفل و التغريات العقلية و السلوكي
ل ي لد  األطفال خالاالجتماع إلدراكاملراقبة املختلفة و قياس السلوك كما يتناول أيضا التطور اللغوي و اابإلضافة لتوضيح سبل 

 ز على تطور النموالذي يرك ولطفل لمراحل النمو املختلفة كما يشمل الربانمج أيضا  مقرر دراسات متقدمة يف علم النفس التطوري 
الذي  وس السلوكي للطفل علم النف مقرر و البياانت النفسية و طرق حتليلها و يتضمن كذلك اللغوي و الذكاء و عالقة الذكاء ابلرتبية

سبل  التطور اخللقي و ة و مراحلختلفحيتوي على جمموعة من الوحدات الدراسية اليت تتناول سبل تفكري األطفال و نظرايت التعلم امل
ج  املدرسة و العاليفر التعلم و دو  يلة للتعلم و العالج كذلك لألطفالالتعامل معها و تفهم دوافعها و أمهية استخدام اللعب كوس

 السلوكي املتبع يف التعامل مع األطفال .

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .46

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

ابلعلوم  عالقتهو دئة مقدمة ومناقشة طبيعة ومفهوم النمو النفسي  ، قوانني النمو ومبا
 األخر 

1 3 

 : مفهوم علم نفس النمو املعريف ، النظرايت املفسرة للنمو املعريف
 -سنه 2-0ركية ة احلنظرية جان بياجية ) مراحل بياجية: املرحلة احلسي -نظرية برونر 

 ( تقييم نظرية جان بياجية -االنتقال–التمركز حول الذات -الرتكيز 

2 3 

 ملعريف ، نظرية النمو اللغوي :الفروق الفردية يف النمو ا 
  العمليات العقلية العليا :

الفهم و  •التعرف و االستكشاف            •االنتبا( و الرتكيز          •
 االستيعاب

اللغة و  •القدرات اإلدراكية                 •الذاكرة و النسيان        •
 األفكار

1 3 

التنشئة \صالتشخي\نمو ة لنظرايت النمو )مراحل النظرية النمو اخللقي )تطبيقات تربوي -
 املمارسة الرتبويه ابملدرسة (\االجتماعية 

1 3 

 3 1 حتليل انقد لنظرايت النمو املعريف  -
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 أتثري التغريات اإلمنائية يف املعرفة والعمليات املعرفية.
 أتثريها على األداء يف عدد من الواجبات املختلفة. 
 3 1  يف علم نفس النمو املعريف . ومجع املعلومات مناهج و طرق البحث 

والشيخوخة  الشبابقة و عرض لقراءات وآراء الطلبة حول العنف املوجه يف الطفولة واملراه
 ت .لفئامن داخل األسرة، االحنراف الفكري وعالقته بعدوانية كل فئة من ا

1 3 

 3 1 . فال العالج لألطأمهية استخدام اللعب كوسيلة لتعزيز النمو املعريف و 

 3 1 مناقشة األحباث وأعمال الدارسات.

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 42     14 ساعات التدريس الفعلية
 3     3 الساعات املعتمدة

 
 :سبوعياً أ)الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل التعلم الفردي  -عدد ساعات الدراسة  .48
 

 
 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .49

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 ناسبة.تعلم املاالت الاجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جم: قم مبلء أوالً  -
 هدفة.املست : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلماثنياً  -
ستهدفة ت تعلم املقرر املسق خمرجاأن تت م بدقة، وجيب: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلاثلثاً  -

ات ضمن كل مقرر خمرجلزم أن يتيه ال وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أن
 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
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 م
 لوطينللمقرر وفقاً جملاالت اإلطار اخمرجات التعلم 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
ئص خلصاوا الوعي مبعىن النمو النفسي وأمهيته وفهم مراحله - 1-1

 ة.رحلمالعقلية واملعرفية واالنفعالية واالجتماعية لكل 
 تطبيقات تربوية . -أ طريقة احملاضرة )اإللقاء ( 

حلقات نقاشيه  -ب 
 . 

 
1-2    
1-3    

 املهارات املعرفية 2
أن يكتسب الطالب القدرة على معرفه أهداف النمو - 2-1

 النفسي.
ية لنظر د ازايدة الوعي خبصائص كل مرحلة وقوانينها والقواع-

 األساسية اليت 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 
 . 
 

استخدام املناقشة التعليمية  اكتساب مهارة تقييم خصائص كل مرحلة منائية. - 2-2
)احلوار التعليمي( والذي 
يعتمد على تبادل األفكار 

 للوصول إىل احلقائق.
 العلمية .احللقات 

حلقات نقاشيه  -ب
. 

 لىاكتساب مهارة التعرف على العوامل املؤثرة ع - 2-3
 النمو.

  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
ه استتنميه مهارات أساليب رعاية النمو و طرق در   - 3-1

 ابلنظرايت .
 ة منحلمقدرة الطلبه على التمييز بني مظاهر كل مر   -

 مراحل النمو.

استخدام اجلماعات التعليمية 
 يف التحضري ملوضوع الدر س.

–حلقات نقاشية 
 العاب صفيه 

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

215 

 

 م
 لوطينللمقرر وفقاً جملاالت اإلطار اخمرجات التعلم 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 لةتنمية مهارة القدرة على حتليل خصائص كل مرح - 4-1
 إمنائية .

ستخدام التقنيات العلمية 
احلديثة)جهاز عرض الشرائح 

)over head ) ) 
 dataجهاز الداات شو )

show .) 

 

4-2    
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال يوجد  5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50

 طابة، تقدميال، خمق مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة م
 مالحظة......اخل(شفهي، 

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

   التدريب على مهارات املالحظة. - 1

2 
يف علم  ملنهجاببطة استخدام املنهج العلمي يف البحث لدراسة إحد  املشكالت املرت-

 النفس النمو.
  

3 
اكر(  لتفكري والذريف واملعا القيام بزايرات ميدانية لتطبيق بعج املقاييس اخلاصة ابلنمو-

  لكل مرحلة  منو.
  

   عريف.امل القيام بتصميم وتطبيق بعج املقاييس اخلاصة بعلم النفس النمو- 4
   استخدام املكتبة بشكل دوري ومنتظم.- 5
6    
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ظ

الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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د ر واإلرشاستفسار فيما خيص املقر عند السؤل واالساعات مكتبية خلدمة الطلبه  4يفرتض لعضو هيئة التدريس التواجد مبعدل 
 االكادميي .

 مصادر التعّلم .ظظ
 املراجع : 

  ( . النمو العقلي للطفل، القاهرة، الدار الشرقية.1990) ، عادل عبد هللا حممد

 ملصرية.ا لومكتبة األجن ( . اجتاهات نظرية يف سيكولوجية منو الطفل واملراهق. القاهرة،1991)حممد، عادلعبد هللا 

 (. علم النفس النمو، القاهرة، مكتبة األجنلو املصري.1982) ، عادل  عز الدين األشول-

 لعلمي.اار اجملمع د الشيخوخة، جدة، (. علم النفس التكويين: أسسه وتطبيقاته من الوالدة إىل1980) ، عبد احلميد حممد اهلامشي-

 ء الشرق.الطفولة واملراهقة، القاهرة، دار زهرا (. منو اإلنسان يف1997عبد الرمحن )،سيد سليمان -

 (. النمو النفسي. القاهرة، مكتبة مصر.1987عبد املنعم )املليجي ،-

 (. دراسات سيكلوجية. القاهرة. دار املعارف.1981عبد الرمحن )عبد الرمحن ،-

 .ون واآلدابوطين للثقافة والفنجمللس ال، سلسلة عالم املعرفة، الكويت. ا2( . الشباب العريب ومشكالته. ط1985عزت )حجازي،

 عالن.، القاهرة،: دار هجر للطباعة والنشر واإل3(. الصحة النفسية، ط1990عالء الدين )كفايف ،-

 الة.رة، مؤسة األص(. علم النفس االرتقائي. سيكولوجية الطفولة واملراهقة، القاه1997عالء الدين ي )كفايف،-

 (. تطور الطفل عند بياجيه، بريوت، دار الكتاب اللبنا 1980) غسان يعقوب ،-

 باء للطباعة والنشر (. علم نفس النمو   القاهرة :دار ق2010)، هدي حممد قناوي مصطفي ،مصطفى عبد املعطي،-   
 تنيب.الدمام: دار امل 2(.نظرايت النمو وتطبيقاهتا الرتبوية  ،ط2016) ، معاوية 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 

 نفس املراجع األساسية للمقرر -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 اجلمعية ااملريكية لعلم النفس

 اجلمعيه الربيطانيه لعلم النفس 

 احتاد علم النفس الدويل  . 

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

 النفسحسب املتوفر بقسم علم 

 املرافق املطلوبة .عع
دراسية داخل القاعات ال املقاعد أي عددبنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 واملعامل، وغريها(:املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض،  .29

 ذكية مبىن كليلة الرتبية )ي( حنتاج اىل وجود أجهزة العرض  اباختالف االستخدامات والسبورة ال

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .30
 - :املرافق  التعليمية– 

 . معمل علم النفس ابلكلية–حجرات احملاضرات 
 .كمبيوتر: أجهزة كمبيوتر متصلة ابلسبورة الذكية واالنرتنت أجهزة ال-

 :ئمة هبا(رفق قاأمصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو  .31
نني على لالعضاء والفلني ل املسؤو من قب حنن حباجة اىل جتهيز معامل متكاملة لعلم النفس عالية اجلودة واالاداء ويكون هناك تدريب

 استخدام خمتلف األجهزة .

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظظظ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ععع
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 . تغذية راجعة مباشرة من خالل  خمرجات عملية التعلم يف هذا املقرر

 من قبل األستاذ أو القسم: اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس .غغغ
ة ه علي جوانب القو رر ووقوف املقيتيح أستاذ املقرر للطالب مراجعة أداؤ( إذا كان غري مقتنعا ابلدرجة اليت حصل عليها يف -

 .والضعف

 إجراءات تطوير التدريس: .ففف
م املطلوب و وب التعلب أسلالطالوضع خطة تفصيلية للمقرر وعرضها علي الطالب منذ احلضور للمحاضرة األوىل حىت يستوعب 

  .تطبيقه يف املقرر الدراسي

لة يه لزايدة الفاعيت اجلماعلنقاشاوجود أساليب حديثة وجديدة وجذابه كعروض الفيديوهات واستخدام أنواع العروض احلديثه وا -
بيق رف على النمو وتطوسع للتعشكل أواحضار زائرين متخصصني يف الطب والطفولة واملراهقة ومشكالهتم واالبداع إلاتحة اجملال ب

 . نظرايته وربط العلم واملعرفة ابحلياة اليومية 

ة تدريس عضاء هيئأاسطة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو  .ققق
 ؤسسة أخر (:ريس من مة تدعضاء هيئمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أ

 .البل الطفحص الدرجات واالختبارات النصفية والنهائية من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعما

 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير( .ككك
 – .لمواقعباشرة لابط املاألساسية يف علم النفس من خالل الرو  احلصول علي املعلومات احلديثة للمقرر من املصادر -

 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 

 

 أد هشام حممد ابراهيم خميمر.  منسق الربانمج:اسم 

 1440-1-24 التاريخ ..أد هشام حممد ابراهيم خميمر .. التوقيع:
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 يف املقررات الدراسية:توص 4 /1 /4

 

 
 
 
 

 
 
 

 منوذج
 توصيف املقرر الدراسي

 
 اسم املقرر: مشكالت النمو يف الطفولة واملراهقة  

 0206634-2 ومنرمز املقرر:   
 
 
 
 
 

  

file:///C:/Users/uqu/Desktop/مقرر_مشكلات_الطفولةوالمراهقة%20ماجستير.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى  اسم املؤسسة التعليمية: 1440-2-14تاريخ التوصيف

 علم النفس القسم:                         التربية    -الكلية

 
 التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق

 0206634-2 ومن مشكالت النمو في الطفولة واملراهقة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .65

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .66

 ماجستيربرنامج . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .67

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

 املستوى الثالث –السنة الثانية . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .68

 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .69

 املقرر )إن وجدت(:  . املتطلبات املتزامنة مع هذا6 .70

 جامعة أم القرى/الزاهر. فرع أو فروع تقديم املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .71

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

  النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ثث

  .ظظ  .ضض  .ذذ  .خخ

  النسبة:  التعليم اإللكرتوني .غغ

  .ددد  .ججج  .ببب  .أأأ

 %95 النسبة: نعم وعن طريق اإلنرتنت(تعليم مدمج )تقليدي  .ههه

  .ططط  .ححح  .ززز  .ووو

  النسبة:  باملراسلة .ييي

  .ننن  .ممم  .للل  .ككك

  النسبة:  أخرى تذكر .سسس
 

 تعليقات:
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 األهداف .ك

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ها. و يهدف املقرر الى تزويد الطالب باملعلومات املتعلقة عن الطفولة واملراهقة وأقسامها وطبيعتها وأهميتها وخصائص

بمشكالت الطفولة واملراهقة بشكل عام  وتوضيح أهم  وأبرز  أقسام مشاكل النمو السلوكية )االنفعالية، التعريف 

واالجتماعية( في كل مرحلة من مراحل الطفولة واملراهقة، وبعض طرق تشخيص مشكالت مرحلة الطفولة  واملراهقة. 

 واستعراض ألهم املشكالت لكال املرحلتين.

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

 ج السلوكي ملشكالت الطفولة واملراهقة.االستعانة بشبكة االنترنت للتعرف على األساليب  الحديثة في العال  -

 االطالع على الدراسات الجديدة واملراجع الحديثة فيما يتعلق باملقرر  -

تدريب الطالبات على كيفية تشخيص السلوك املشكل في مرحلتي الطفولة واملراهقة من خالل إعداد بطاقة مالحظة  -

 او عمل دراسة حالة واقتراح أساليب العالج للمشكلة 

 سيق مع األعضاء املشاركين في تدريس املقرر لالتفاق على األهداف العامة للمقرر و مخرجات التعلم.التن-

 عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة  .ز
ٌ
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصف

 التعريفية أو دليل الربنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
واملراهقة واملشكالت النفسية والسلوكية التي يتعرض لها الفرد في مرحلة الطفولة التعريف عن مرحلتي الطفولة 

 واملراهقة ومعرفة أهم مظاهرها وأسبابها وطرق الوقاية منها وأساليب عالجها.

 

 املوضوعات التي ينبغي تناوهلا: .51

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

أقسام الطفولة –وطبيعتها: تعريف الطفولة مقدمة عن الطفولة وأقسامها 

 واالحتياجات النفسية واملتطلبات املرتبطة بها ؛ )مرحلة املهد، مرحلة الطفولة

 املبكرة، مرحلة الطفولة املتوسطة، مرحلة الطفولة املتأخرة(.

2 4 
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 مقدمة عن املراهقة وأهميتها وخصائصها: تعريف املراهقة.

مظاهر النمو في مرحلة املراهقة: ) النمو العضوي، النمو العقلي، النمو -

 االنفعالي، النمو االجتماعي، النمو الخلقي، النمو املنهي(. 

خصائص مرحلة املراهقة في سياق نظريات النمو )نظرية أريكسون ، نظرية  –

 سوليفان، نظرية بياجيه(

 التربية الجنسية في مرحلة املراهقة.-

 املحددات الثقافية لسلوك املراهقين. -

 االحتياجات النفسية واملتطلبات املرتبطة بها.-

2 4 

التعريف بمشكالت الطفولة بشكل عام  وتوضيح أهم  وأبرز  أقسام املشاكل 

السلوكية االنفعالية واالجتماعية: في كل مرحلة من مراحل الطفولة من حيث : 

ذه دور املدرسة في تنمية ه –نشأة هذه املشكالت دور األسرة في -عالجها–)أسبابها 

بعض طرق تشخيص بعض مشكالت مرحلة الطفولة  مثل: ) املالحظة  -املشكالت

 دراسة الحالة (. –املقابلة  –

4 8 

التعريف بمشكالت املراهقة بشكل عام  وتوضيح أهم  وأبرز  أقسام املشاكل  -

–املراهقة من حيث : )أسبابها  السلوكية االنفعالية واالجتماعية: في مرحلة

دور املدرسة في تنمية هذه  –دور األسرة في نشأة هذه املشكالت -عالجها

 املشكالت.

4 8 

أهم مشكالت الطفولة: دراسة أهم املشكالت التي تحدث في مرحلة الطفولة 

ومعرفة العوامل البيولوجية والنفسية واالجتماعية التي تسهم في تطور هذه 

 .وعالجهاوالوقاية منها  أساليب تشخيصها ، و املشكالت

1 2 

أهم مشكالت املراهقة : دراسة أهم املشكالت التي تحدث في مرحلة املراهقة 

ومعرفة العوامل البيولوجية والنفسية واالجتماعية والثقافية التي تسهم في 

تطور هذه املشكالت، وأساليب تشخيصها وعالجها، ومعرفة العالقة بين 

والسلوكية نفسية خصائص النمو النفس ي ومظاهره في هذه املرحلة باملشكالت ال

 
ً
 وتشخيصا

ً
 ووقاية التي تعتري املراهقين توصيفا

ً
 ، في إطار التدقيق فيوعالجا

الظروف والسياقات االجتماعية والثقافية املسببة لها، والتركيز على أهم هذه 

 املشكالت مثل مشكلة أزمة الهوية، وأبعادها و االغتراب النفس ي.

1 2 
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   ( أسبوع15( ساعة مقسمة على )30)إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .52

 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     14 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات املعتمدة

 

 الطالب خالل أسبوعيًا:التعلم الفردي )الذاتي االضايف( التي يقوم بها  -عدد ساعات الدراسة .53

 

 

ت خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيا .54
 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 .تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث: أوالً  -
-  ً  .ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة: ثانيا

-  ً ة وطرق لمستهدفالمقرر ا ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم: ثالثا

 ي كل مجال منفت تعلم تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجا

 .مجاالت التعلم

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقويم

 املعرفة 1

من املتوقع بعد إنهاء دراسة هذا املقرر أن تحقق  - 1-1

 الطالبة النتائج التالية:

تحدد أعراض السلوك املشكل في مرحلة الطفولة  -

 واملراهقة

 

 املحاضرة 

  الحوار

 واملناقشة

 التعلم التعاوني 

  االختباااااااااااااااااارات الشااااااااااااااااافوية

 الدورية 

  تكليااااااااااااااااااااااااااااااف الطالبااااااااااااااااااااااااااااااات

بقاااااااراءات موجهاااااااة حااااااااول 

بعااااااااااااااااااااااااااض موضاااااااااااااااااااااااااااوعات 

املقاااااااااااااااااااااااااااارر باالسااااااااااااااااااااااااااااتعانة 

بشااااااااااااااااااااااااااااااااااابكة االنترناااااااااااااااااااااااااااااااااااات 

 وعرضها على اآلخرين.

  تقاااويم أعماااال الطالباااات

توضح العوامل املسببة للسلوك املشكل في مرحلة  - 1-2

 الطفولة واملراهقة

 

تحدد أنواع املشكالت التي يمكن ان تالحظها على   - 1-3

 األطفال واملراهقين. 
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقويم

) مااااااااااااااااان خاااااااااااااااااالل دراساااااااااااااااااة  

الحالااااااة املعاااااادة ، بطاقااااااة 

 املالحظة املعدة(
تحدد  أساليب العالج لبعض مشكالت الطفولة  - 1-4

 واملراهقة .

 

 املهارات املعرفية )اإلدراكية( 2

 توصيف للمهارات اإلدراكية املراد تنميتها: بعد االنتهاء- 2-1

دراسة هذا املقرر من املتوقع أن تحقق الطالبات من 

 النتائج التالية:

  تصمم نشرات توعوية لبعض املشكالت السلوكية

 لدي األطفال واملراهقين.

 

 املحاضرة 

  الحوار

 واملناقشة

 التعلم التعاوني 

  االختباااااااااااااااااارات الشااااااااااااااااافوية

 الدورية 

  تكليااااااااااااااااااااااااااااااف الطالبااااااااااااااااااااااااااااااات

بقاااااااراءات موجهاااااااة حااااااااول 

بعااااااااااااااااااااااااااض موضاااااااااااااااااااااااااااوعات 

باالسااااااااااااااااااااااااااااتعانة املقاااااااااااااااااااااااااااارر 

بشااااااااااااااااااااااااااااااااااابكة االنترناااااااااااااااااااااااااااااااااااات 

 وعرضها على اآلخرين.

تقويم أعمال الطالبات ) 

من خالل دراسة الحالة 

املعدة ، بطاقة املالحظة 

 املعدة(

2-2   تصمم نشرات توعوية لبعض املشكالت السلوكية

 لدي األطفال واملراهقين.

 

2-3   تصمم نشرات توعوية لبعض املشكالت النفسية

 واملراهقين.لدي األطفال 

 

   تصمم أنشطة تربوية لتخفيف حدة بعض

املشكالت السلوكية واالنفعالية عند االطفال 

 واملراهقين

  

   تصمم  بطاقة مالحظة لبعض مشكالت األطفال

 واملراهقين .

  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على تحمل  3-1

 املسؤولية املطلوب تطويرها:

املناقشات  -

الصفية حول 

بعض مشكالت 

الطفولة واملراهقة 

  مالحظة الطالبات أثناء

 عرض األعمال .

  تقويم األقران ) من  تحمل مسئولية العمل ضمن فريق . 

القدرة علي التعامل مع بعض  أسر األطفال ذوي  
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 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

اسرتاتيجيات 
 التدريس للمقرر

 طرق التقويم

 وطرق العالج. املشكالت.

قراءات موجهة  -

للتوصل لكل ما 

هو جديد عن 

مشكالت األطفال 

 واملراهقين.

خالل تقويم الطالبات 

لبعضهن البعض ( أثناء 

 العمل.
املناقشات الصفية حول بعض مشكالت الطفولة وطرق  

 العالج.

قراءات موجهة للتوصل لكل ما هو جديد عن مشكالت  

 األطفال.

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4

 املحاضرة  - توصيف للمهارات المراد تنميتها في هذا المجال: 4-1

 الحوار واملناقشة  -

توجيه الطالبات  -

لبعض املواقع 

على شبكة 

االنترنت وكيفية 

االستفادة منها في 

 موضوعات املقرر 

طرق تقويم املهارات 

العددية ومهارات 

 التواصل لدى الطالب:

تكليف الطالبات 

الواجبات  ببعض

باالستعانة بشبكة 

املعلومات وعرض ما 

توصلن إليه من 

 معلومات .

استخدام شبكة االنترنت للحصول علي  معلومات حول  4-2

 بعض مشكالت االطفال والمراهقين.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

   ال  يوجد 5-1

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:.55

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من 
 التقييم النهائي

 %5 أسبوعيا  االختبارات الشفوية األسبوعية  1

 %5 السابع   قراءات موجهة حول بعض موضوعات املقرر ومناقشتها 2

 %30  االختبار الفصلي 3

 % 10  تقويم أعمال الطالبات . 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ع

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

م .غغ
ّ
 مصادر التعل

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .علم نفس النمو الطفولة واملراهقة. دار أشبيليا. الرياض(. 2000هشام مخيمر )

 (. علم نفس الطفولة واملراهقة. املكتب الجامعي الحديث. اإلسكندرية .مصر.2004رمضان محمد القذافي. )

اسسها الفسيولوجية والنفسية . الناشر: دار  مشكالت الطفولة واملراهقة (.1993عبد الرحمن محمد العيسوي. )

 العربية للطباعة والنشر الطبعة: االولى العلوم

 (. سيكلوجية النمو الطفولة واملراهقة. دار الفكر الجامعي. اإلسكندرية.2001خليل ميخائيل معوض )

 (: املشكالت النفسية عند األطفال ، دار الفكر العربى ، القاهرة 2005زكريا الشربينى ) 

 لة واملراهقة(. دار املعارف(: علم نفس النمو  )الطفو 1986حامد زهران )

 ة.علم نفس النمو الطفل و املراهق، برامج التكوين عن بعد، الجامعة الجزائري (.2008بوحوش وداد، قديسة فدوی. )

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 دورة حياة االنسان ، دار الفكر العربى ، عمان  –( : علم نفس النمو  2004سامى محمد ملحم ) 

 والتوزيع (. مشكالت االطفال السلوكية والتربوية )وكيفية مواجهتها ومعالجتها(. دار الزهراء للنشر 2002فادية حمام . )

 لجنين إلى املسنين. مكتبة االنجلو املصرية.من مرحلة ا –(. نمو االنسان 2012آمال صادق؛ فؤاد أبو حطب )

يز ( : املرشد العملي لحل املشاكل السلوكية في مرحلة ما قبل املدرسة ، ترجمة عبد العز  1993عيس ى ) .ايفال  -

 الدخيل وآخرين ، الرياض ، مكتب التربية لدول الخليج 

 يروتفال واضطراباتهم النفسية ، دار النفائس ، ب( : سيكولوجية األطفال : دراسة في سلوك األط 2004رأفت بشناق ) 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

line journal for teacher research-www. on 
research.netwww. teacher  

www.eric.edu 
www.apa.org 

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

 ال يوجد.

 املرافق املطلوبة .فف

ن متطلبات املقرر الدراسي من املرافق 
ّ
ت ل القاعامبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخبي

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباني )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .32
 ال يوجد.

http://www.naturnet.net/
http://www.naturnet.net/
http://www.eric.edu/
http://www.apa.org/
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 واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات،   .33
 جهاز بروجكتر. -

 كمبيوتر محمول. - -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .34

 

 تقويم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .للل

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

 استطالع آراء الطالبات حول محتوى املقرر واالستراتيجيات املتبعة في التدريس. -

 تقييم أعمال الطالبات -

 االختبارات  الفصلية والنهائية-

 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ننن

 قاموا بتدريس املقرر .استطالع أراء أعضاء هيئة التدريس ممن 

 إجراءات تطوير التدريس: .ههه

 االطالع على كل ما هو جديد من دراسات ومراجع حديثة خاصة بموضوعات املقرر  -

 املراجعة الدورية للمقرر  -

 التطوير املستمر ملسايرة االتجاهات الحديثة في أساليب عالج مشكالت طفل الروضة  -

 استطالع آراء الطالبات حول استراتيجيات التدريس األكثر فعالية   -
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ووو

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

 إطالع الطالبات على نتائج تقويمهم، ويحق لهم  مناقشتها مع أستاذ املقرر 

 صِف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ييي

 فحص الكتب واملراجع الحديثة التي تتناول موضوعات املقرر  -

 االطالع على االتجاهات الحديثة في عالج مشكالت طفل الروضة املنشورة في املجالت العلمية والدوريات  -

 استطالع آراء الطالبات حول املقرر. -

، إعداد تقرير تدريس املقرر بعد نهاية الفصل الذي يتم فيه تدريسه، يتضمن تحليل نتائج تقويم الطالبات -

 والصعوبات التي واجهت التدريس.

تطبيق استطالع رأى الطالبات في كل الخطط اإلجرائية للتحسين والعمل على تنفيذها وحشد التأييد لها  -

 .وتقويم أداء أستاذ املقرر والتسهيالت اإلدارية والتقنية املتاحة

 .مراجعة املقرر ضمن املراجعة الدورية للبرنامج مقارنة باملعايير املرجعية ومواصفات الخرجين -
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 أ.د هشام محمد الربنامج:اسم منسق 

 إبراهيم مخيمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ف املقررات الدراسية:توصي 4 /1 /4

 
 

file:///C:/Users/uqu/Desktop/مقرر_مشكلات_الرشد_والشيخوخة%20ماجستير.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 :  مشكالت النمو يف الرشد والشيخوخة اسم املقرر               

 0206642-2 ورمز املقرر من                         
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 أم القرى.إسم املؤسسة التعليمية..جامعة  1440 – 2.-.2.اتريخ التوصيف:  

 .............................قسم علم النفس..................... -............الرتبية................................ القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل
 0206642-2منو. اسم املقرر الدراسي ورمز(: مشكالت الرشد والشيخوخة1 .72
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .73
 والنم . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري علم نفس3 .74

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

 . السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الرابع4 .75
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: علم نفس الطفولة واملراهقة5 .76
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .77
 ة: . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمي7 .78

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

 احملاضرات التقليديةقاعات  .ععع
 

 %80 النسبة:

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتو  .ففف

    

تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  .صصص
 اإلنرتنت(

 

 %20 النسبة:
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  النسبة:  ابملراسلة .ققق

    

  النسبة:  أخر  تذكر .ررر
 

 تعليقات:

 

 األهداف .م
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 مشكالهتائصها و واملفاهيم املتعلقة ابلنمو النفسي ملرحلة  الرشد والشيخوخة وخصاتزويد الطالب ابملعلومات 

 

، ت أو مراجع اإلنرتنتة املعلوماتزايد لتقني)مثل االستخدام املاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  ال الدراسة(.  والتغيريات يف احملتو  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جم

 يف اجملال. ث العلميةألحبااالستعانة ابملواقع االلكرتونية للمجالت العلمية يف التخصص للتعرف على أحدث املوضوعات وا

 

 

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

الشيخوخة  الشيخوخة/ مرحلةالرشد و  رحلةملمعرفة املفاهيم املرتبطة بعلم نفس الراشدين واملسنني/ معرفة مظاهر النمو املختلفة 
 والرشد من املنظور االسالمي
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .56
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 السنسيكولوجية التقدم يف 
 2 1 نشأة واتريخ االهتمام بسيكولوجية الكبار

 2 1 امهية و اهداف دراسة سيكولوجية الراشدين واملسنني
 2 1 دراسات وحبوث يف سيكولوجية الراشدين واملسنني

ايل االنفع –ي اللغو  –لي دراسة مظاهر النمو املختلفة ملرحلة الكبار السن: النمو العق
 اجلسدي واالجتماعي –

4 8 

 4 2 مشكالت النمو اخلاصة مبرحلة الرشد والشيخوخة
 2 1 نظرايت ومبادئ ارشاد الكبار واملسنني

 2 1 دراسة حاالت خاصة لكبار السن 
 2 1 مرحلة الشيخوخة والرشد يف املنظور االسالمي

–دين الت–ة اعيمصادر التغلب علي مشكالت الرشد والشيخوخة ) املساندة االجتم
 االنشظة السارة واملبهجة (–املرونة النفسية والتكيفية 

1 2 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .57
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     14 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 :سبوعياً أاالضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل  التعلم الفردي )الذايت -عدد ساعات الدراسة  .58
 

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .59
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تشكل معا  عملية لها واسرتاتيجيات تدريسها ة وطرق تقييمملستهدفوجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر ا : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة،اثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تؤهالوفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمخمرجات التعلم للمقرر  م
 املعرفة 1
 االختبارات احملاضرة سننيأن يعرف عدد من املفاهيم املرتبطة بسيكولوجية الكبار وامل 1-1
1-2    
1-3    

 املهارات املعرفية 2
 أوراق عمل احملاضرة توضيح مشاكل النمو يف مرحلة الشيخوخة والرشد 2-1
 أوراق عمل احملاضرة سننيأن يتطلع على دراسات وحبوث يف سيكولوجية الراشدين وامل 2-2
2-3    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تطبيق عملي العمل يف جمموعات أن يقوم الطالب مبشاريع مجاعية ملهمة 3-1
 تطبيق عملي العمل يف جمموعات أن يتعاون مع زمالئه يف االنشطة اجلماعية  3-2

 ورقة عمل املناقشة أن يقدم عرض شفهي وكتايب بشكل فعال 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تطبيق عملي ورش العمل أن يتواصل الطالب مع زمالئه وأستاذه بشكل فعال 4-1
4-2    

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 تطبيق عملي + تقرير  أن يقوم بزايرات ميدانية لدور املسنني 5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .60

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %25 8 اختبار نصفي 1
 %10 9-7-5-3 تقدمي شفهي 2
 %10 12 مشروع مجاعي 3
 %40 15 اختبار هنائي 4
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 %15 14-13 زايرات ميدانية + تقرير 5
 %100  اجملموع 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .غ
 ل طالب )مع ذكرخلاص لكادميي ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكا

 .  سبوع(مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أ
 الساعات املكتبية ألعضاء هيئة التدريس -
   اللكرتو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل االجتماعي و اتكوين جمموعات للتواصل بني عضو  -
 وجود مرشد أكادميي للطالب ابلقسم -
 مصادر التعّلم .قق

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

لطباعة لالثقافة  .  القاهرة :دار(  .اسرار الشيخوخة ، مشكالت املسنني وكيفية العالج2010لطفي عبدالعزيز الشربتلي )
 ر باعة والنشدار قباء للط(، ،علم نفس النمو   القاهرة :2010والنشر  حسن مصطفى عبد املعطي، هدى حممد قناوي)

 تنيب.الدمام: دار امل 2قاهتا الرتبوية  ،ط(.نظرايت النمو وتطبي2016معاويه أبو غزاله)  
 القاهرة دار الفكر للنشر  1( .نظرايت النمو  ، ط 2011سامح اخلفش واخرون )

 نشر( .منو الطفل واملراهق  ، ط األوىل ، القاهرة :دار الفكر لل2015الفرحايت حممود  )

 

 وغريها(: . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير2 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها3

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

 عروض ابوربوينت حملتوى املقرر    

 املرافق املطلوبة .كك
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد 
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 داخل القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 ها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغري  .35

 ات احملاضراتقاع       

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .36
 (Data showأدوات عرض البياانت)    

 و أرفق قائمةأذكرها، ة، فامصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاص .37
 هبا(:

 زايرات ميدانية لدور ومؤسسات املسنني/ املكتبة املركزية /املكتبة االليكرتونية       

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .أأأأ
 :دريساسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية الت .بببب

 ةقرر وطريقة التدريس الفعالاستبانة تقييم عضو هيئة التدريس /مناقشة سلبيات وإجيابيات امل    

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .تتتت
 مناقشة أفضل االساليب املتبعة لتقدمي املقرر بطرق متطورة ومناسبة للطالب 

 إجراءات تطوير التدريس: .ثثثث
مبا  وير طريقة التدريسساليب  تطديد أواإلجيابيات وحت بعد احلصول على التغذية الراجعة من الطالب ومناقشتهم سيتم حتديد السلبيات

 يناسب املتعلمني

بواسطة  الطلبة عمالأإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من  .جججج
لواجبات مع نة من او عيأعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أ

 تدريس من مؤسسة أخرى(:أعضاء هيئة 
 هللتدريس ئة ايتم من خالل االتفاق بني التقييم الذايت للطالب وتقييم زمالئه وعضو هي

 ويره:طيط لتطالتخِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي و  .حححح
 من خالل أداء الطالب يف االختبارات -
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 رهاستشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطوي  -
 متابعة أحدث التطورات يف جمال املقرر الذي يتم تدريسه -

 

 أ .د هشام حممد إبراهيم خميمر اسم منسق الربانمج:

 أ .د هشام حممد إبراهيم خميمر.  التوقيع:

. 

 1440-2.-30 التاريخ

 

 

 

 املقرر الدراسيتوصيف 
 

 

 

 النمو  جودةاملقرر:  اسم                                

 0206643-2 ورمز املقرر من                             
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 علم النفس /.الرتبية     القسم: /لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن
 0206643-2 ومنجودة النمو . اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1 .79
 ساعتا 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .80
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .81

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

 الرابع . السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .82
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .83
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .84
 والزاهر لعابديةر  ابجامعة أم القن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . موقع تقدمي املقرر، إن مل يك7 .85
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 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ششش
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتو  .تتت
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .خخخ

    

  النسبة:  أخر  .ذذذ
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ه
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

فة نظرايت املختلظهور الو رية مساعدة الطالب يف التعرف على املستو  األعلى من النمو جلميع املراحل العم
لبياانت  حتقيق مجع ايفجياهتا اتيواسرت يف علم النففي تفسري ظاهرة اجلودة ابلنسبة للنمو وموضوعاهتا املختلفة 

رتبطة بنا لة العلمية امل احلصيه اىلوإظهار النتائجة، والتطورات املتالحقة يف جمال النمو من بداية االهتمام ب
 اليوم .

راجع نية املعلومات أو متزايد لتقتخدام امل)مثل االساملقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتو  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

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

 

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

ت النفسية لتفسريايث احيعد هذا املقرر من املقررات املهمة للباحثني يف جمال علم النفس بشكل عام 
هي لصحة العامة و جودة ا اىل ق جودة النمو اإلنسا  واليت تصل بناوالفلسفية والطبية واالجتماعيه لتحقي

 يه والقيمية .اجملتمعية و الرضى ابلقدرة على القيام أبداء األدوار املوكلة ، مما حيقق اجلودة النفس

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .61

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

ر الفصل لى مداعوبة مناقشة توصيف املقر واخلطة الزمنية والبحثية والتكليفات املطل
 الدراسي 

1 2 

 2 1 التفسري الفلسفي ، النفسي ، الطيب ، االجتماعي جلودة النمو 

اإلنسا  ،  عريف ،امل احملددات النظرية يف جودة النمو من  وجهة نظر العلماء )التوجة
 التكاملي (

2 4 

العوامل املؤثرة فيه و البيولوجي   -1أدوات حنتاجها يف قياس جودة النمو ) جودة النمو
 من الناحية الطبية (

2 4 
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 2 1 .نفسية ة الجودة النمو النفسي اإلنسا  والعوامل املؤثرة فيه من الناحي-2

 2 1 ئية(والبيسرية ية )االتماعجودة النمو االجتماعي والعوامل املؤثرة فيه من الناحية االج-3

 4 2 النمو  ة جودةاهيمناقشة التكليفات واخلدمة اجملتمعية لزايدة التعية والثقافة مب

 4 2  اجتاهات حديثة نفسية علمية طبية اجتماعيه يف دراسة جودة النمو

 2 1 قضااي ومشكالت تعيق من جودة النمو اإلنسا  

 4 2   عالقة جودة النمو بنوعية ) جودة ( احلياة 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .62
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30 - 6 - - 14 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 يًا:سبوععدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أ .63
 

 

 ريسهااسرتاتيجيات تدياسها و رق قخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع ط .64
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 بة.املناس املطلوب يف جماالت التعلم: 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  -
مها تقيياملستهدفة وطرق  علم املقرررجات ت: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خماثلثاً  -

  كل جمال من جماالتجات تعلم يفرر خمر واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مق
 التعلم.
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 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
اسرتاتيجيات  تؤهالللم خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين

التدريس 
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
 كتابة مقال احلوار واملناقشة  األسس الفلسفية والنفسية اليت تبىن عليها جودة النمو  1-1

 كتابة مقال احلوار واملناقشة األسس الطبية اللزمة لتعزيز جودة النمو  1-2

 تكليف منزيل الفعالالعرض   فعلياألسس االجتماعية ودورها القوي يف خمرج جودة النمو ال 1-3

    

 املهارات املعرفية 2
 نشاط عملي التعلم التعاو   ية والطبيةلنفساحية معرفة احملددات النظرية جلودة النمو اإلنسا  من النا 2-1

 نشاط عملي التعلم التعاو  الوعي مبعوقات النمو الفعلية ووجوب االهتمام هبا  2-2

    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة الفعلي لنمودة امناقشة القضااي واملشكالت احلديثة اليت هلا عالقة جبو  3-1

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة .تلفةيتقبل اخلالف فيما يتعلق ببعج التفسريات للقضااي املخ 3-2

  ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4
قة ه عاليستخدم شبكات االنرتنت يف البحث عن معلومات عن كل مال 4-1

 له عليه.لدخية واعن جودة النمو يف مراحلة املختلفة وكل العوامل املؤثر 
 تطبيقات عملية التعلم النشط

 تطبيقات عملية التعلم النشط ه.تقدم ليفكر تفكريا انقدا يف كل قراءاته واخلربات اليت  4-2
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 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    

5-2    

 

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .65

هي، دمي شف، تقمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %15 9،  4،  3 تكليفات منزلية  1

 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 15 اختبار هنائي 4

5    

6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ف

ار الب )مع ذكر مقدطاص لكل ي اخلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادمي
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس. -

 لكرتو .ي واإلعضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعتكوين جمموعة للتواصل بني  -

 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية -
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 مصادر التعّلم .لل
 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –. أدرج 1

ل جودة احلياة لد  أبناء املناطق العشوائية: م(، التوجهات البحثية يف جما2015قشقوش، إبراهيم زكي علي، ) .1
 ، مصر.4، ج39دراسة نظرية، جملة كلية الرتبية، عني مشس، ع 

ية يف لة الوالدبعج أساليب املعام( . العالقة بني الضبط الداخلي / اخلارجي، و 1989أبو انهية، صالح الدين حممد .) -2
 .73 – 59، 10اهرة، اهليئة املصرية العامة للكتاب ابلقاألسرة الفلسطينية بقطاع غزة، جملة علم النفس، 

  خلمسالالة الكبالالر العوامالالل العادة النفسالالية وا(. النمالالوذج البنالالائي للعالقالالات بالالني السال 2010أبو هاشم، السالاليد حممالالد. )-3
-210، ( 81) 20بنها.  ة، جامعةبيلرت اللشخصالالية وتقالالدير الالالذات واملسالالاندة االجتماعية لد  طالب اجلامعة، جملة كلية 

274. 

 امل الكتب.. القاهرة: ع4(. الصحة النفسية والعالج النفسي.ط2005زهران، حامد عبد السالم. ) -4

 امل الكتالب للطباعالة والنشر..القاهرة: ع1(. علم النفس النمو.2002زهران، حامد عبد السالم، وسد ، إجالل حممد. )

 غري ة ماجستريراهق. رسالجبودة احلياة لد  مريج السكر املعالقتها اندة االجتماعية و(. املس2009جمدي، حنان. )
 منشورة، جامعة الزقازيق، كلية الرتبية،قسم الصحة النفسية.

 لقلم.االكويت: دار .2(. الصحة النفسية يف ضوء علم النفس واإلسالالم. ط1986حممد، عودة، ومرسي، كمال. )

 ع.تنشئة االجتماعية للطفل. عمان: دار الصفاء للنشر والتوزي(. ال2003اهلمشري، عمر. )

WOOLFOLK, ANITA E, PERRY, NANCY( .2015 (. منو الطفل واملراهق، )ترمجة معاوية أبو
 (.1غزالة، الفرحايت السيد حممود(، عمان: دارالفكر، ط )

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

 ( 2001استكشاف علم النفس) تاريخ 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. 

http://psychology.okstate.edu/museum/history/
http://www.apa.org/divisions/Div32/pdfs/history.pdf
http://www.apa.org/divisions/Div32/pdfs/history.pdf
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Dewsbury (Ed.), Unification through division: Histories of the divisions of 

the American Psychological Association , Vol. V. Washington, DC: 

American Psychological Association. 

  

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

 American Psychological Association )موقع الجمعية األميركية لعلم النفس )باإلنكليزية 

 Association for Psychological Science )جمعية علوم النفسية )باإلنكليزية 

  
 دجمة:مواد تعليمية أخر  مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت امل. أدرج أي 4

 

 

 املرافق املطلوبة .مم
عات قاعد داخل القاي عدد املات )أمن املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب بنين متطلبات املقرر الدراسي 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .38

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

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .39
 وجهاز حاسب آيل Data Showجهاز العرض 

 ة هبا(:رفق قائمأ، أو مصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها .40
 املركزية ابجلامعة  املكتبة

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .خخخخ

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .6
 تبعةق التدريس املقييم طر تنها * تقدمي استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بي

http://www.apa.org/
http://www.psychologicalscience.org/
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 ملتبعة.ريس اتقرير يتضمن مجيع جوانب القوة والضعف يف طرق التد* مطالبة الطالب بكتابة 

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .7
 النهائي. الختبارر وا* املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقر 

يس املتبعة اتيجيات التدر ثر اسرت لى أة حتليال كميا ونوعيا للوقوف ع* حتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائي
 يف تدريس موضوعات املقرر وترتيبها حسب فعاليتها.

تيجيات ل اسرتاأفض * احلوار والنقاش بني أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم املقرر حول
 التدريس.

 إجراءات تطوير التدريس: .8
م سيتم يس احملببة هلق التدر  طر من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف بناء على التغذية الراجعة

 تطوير التدريس

اء هيئة تدريس اسطة أعضبة بو إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطل .9
من مؤسسة  ئة تدريساء هيواجبات مع أعضمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من ال

تقييم زمالئه و لذايت اتقييم يتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني الأخر (: 
 وعضو هيئة التدريس له

 :طوير(ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لت .10
 التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطوير(استشارة أعضاء هيئة  -

 متابعة الكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر. -

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

أ.د  اسم منسق الربانمج:
 هشام حممد إبراهيم خميمر
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 14..../...../..... التاريخ  .أ.د هشام حممد إبراهيم خميمر . التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر : قضااي معاصرة يف دراسة النمو                 

 0206645-2 ورمز املقرر :  من                 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرى  إسم املؤسسة التعليمية:  1440-1-24التوصيف: اتريخ 

 علم النفس -الرتبيه   القسم :  -لكلية ا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و
 0206645- 2 ومن:. اسم املقرر الدراسي ورمزه : قضااي معاصرة يف علم نفس النمو 1 .86
 ساعات  3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .87
 تري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجس3 .88

 لربامج(اهذه  )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل

 بع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الرا4 .89
 ملتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . ا5 .90
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:ال يوجد 6 .91
 ليمية: التع . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة7 .92

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

على مد   قاعات احملاضرات التقليدية .ضضض
 الفصل 

 %15 النسبة:

    

على مد   عية مجا\أنشطة فردية  \ التعليم اإللكرتو  .ظظظ
 الفصل 

 %15 النسبة:

    

األسبوع    التقومي النصفي .غغغ
 التاسع 

 %20 النسبة:
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االسبوع  ورش عمل صغري( \حلقات نقاش  .أأأأ
الثالث 
 عشر 

 %10 النسبة:

    

حسب  التقومي النهائي  .بببب
التقومي 
 اجلامعي 

 %40 النسبة:

 

 تعليقات:

 

 األهداف .ي
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -10

حدث تضمن موضوعات و أرية ، وتل العميتضمن املقرر دراسة جمموعة من القضااي املعاصرة ذات العالقة مبجال النمو جلميع املراح
ومرحلة النضج   املدرسة ما قبل النفسي والفكري ملرحلةالبحوث والدراسات، واملستجدات، والقضااي اجلدلية يف جمال النمو 

ذلك من خالل ل إبداعية هلا، و جياد حلو اولة إواملراهقة والشباب ......اخل ،ويف العالقة مابني الروضة والبيت والبيئة ومشكالهتا حمل
إلجياد حلول   حماولةروض ىفلفالتعمق ىف احد  القضااي وجتميع االدبيات والدراسات حول القضية وصياغة املشكلة وفرض ا

قافية والفكرية ربات الثيع اخلومقرتحات للعمل على حلها وخلق الطرق أالسرتاتيجيه و االبداعيه من خالل االطالع على مج
 والنفسية املختلفة اليت ختدم جمال النمو .

تقنية املعلومات تزايد لخدام املتلتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االس -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -11
 .   أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتو  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(

لى غريات اليت تطرأ عنت والتاالنرت  استخدام املواد واملراجع اجلديدة اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات ، وشبكة -12
 ي .املتعلقة هبذ( املراحل ومشكالهتا يف اجملتمع السعودحمتو  البحوث والدراسات العلمية 

 ة وتتوافق مع رؤيةواجلامع الكليةو حتديث الكتب واملصادر واملراجع يف تدريس املقرر مبا يواكب رؤية ورسالة القسم  -13
 اليت تسعى هلا اململكة العربية السعودية االن .  2030

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ش
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 وصف عام للمقرر:
اجملتمع ، و ايف لد  الطلبة  لوعي الثقاايدة يتضمن املقرر سلسله من مراحل  تطور سري البحوث والقضااي النفسية املعاصرة، مما يفيد يف ز 

فسي م على النمو النثري االعال،وأت  أو االجتاهات  اخلاطئة حول قضااي مثل قضية العنف ، واإلساءة لألطفال وتصحيح بعج األفكار 
 .القضااي  الهلا  وغريها منخببها ومن رأ بسوالقضااي اليت ختتص ابلنمو العقلي والفكري والتغريات السلوكية والعقلية والفكرية اليت تط

 

 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي  .66
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 العصر احلديث  للمملكة مع مستجدات 2030مقدمة عن املقرر والنمو اإلنسا  يف ضوء الرؤية 
مو تبحث يف الن رة اليتعاصمفهوم مهارات القرن الواحد والعشرين للنمو بصفة عامة  ،  اهم القضااي امل

 املراحلالنفسي يف مجيع 
1 2 

 قضااي القرن احلادي و العشرين
 املراهقةو لطفولة ليت اقضااي االمن النفسي والفكري وارتباطها ابلنمو السوي يف مرح -أوال: 

لى نوعية أيضا اتثري عو رجيا ، وخا أمهية االمن النفسي والفكري واتثرية املباشر على النمو يف االسرة داخليا
الشباب و حلة الطفولة  يف مر فكرايوذج من قضااي االمن املتعلقة نفسيا وجسداي و احلياة وجودة النمو هبا ، من

 والشيخوخة .

3 6 

 اثنيا : مهاريت االتصال والتشارك/  االبتكار واالبداع  
 االتصال والتشارك

شارك أكثر ال والتالتصاستدعت األدوات الرقمية ومتطلبات عصران احلايل خمزوان شخصيا من مهارات ا
رين ملباشر مع آختعاون اوال عا لتشجيع التعلم، وميكن تعليم وتنمية هذ( املهارات من خالل االتصالاتسا

 .واقعيا أو افرتاضيا بواسطة الشبكة

 االبتكار واإلبداع
اد، وميكن لالقتص سنةيتطلب القرن احلادي والعشرين االستمرار يف ابتكار خدمات جديدة ومنتجات حم

األفكار  تاح علىاالنفو واإلبداع عن طريق بيئات تعليم تشجع على إاثرة التساؤالت رعاية االبتكار 

 .اجلديدة، وتصميم مشاريع للطالب تؤدي إىل اخرتاع حلول ملشكالت واقعية

2 4 

 اثلثا: مهارات الثقافة الرقمية وتشمل اآليت

 الثقافة املعلوماتية-
إن الوصول للمعلومات بفاعلية وكفاءة وتقوميها واستخدامها بدقة وإبداع، ميثل بعج املهارات اليت حتدد 
الثقافة الرقمية، ومن الضرورة مبكان توجيه الطالب إىل فهم كيفية استخدام أنواع خمتلفة من الوسائل 

2 4 
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 .لتوصيل الرسائل وكيفية اختيار املناسب من بينها

 والصحافيةالثقافة اإلعالمية -
ب آخرينال ا مع طالركتهتوفر مهارات تصميم ونقل الرسائل واختيار طرق التواصل لنشر األعمال و مشا

 .وير الذايتة والتطشخصيثقافة إعالمية تبين وتعزز فهم دور اإلعالم يف اجملتمع وتنمي املهارات ال
 

 2 1 لجملايف هذا امناقشة وتفعيل عروض ونشاط الطالبات التوعوية وخدمة اجملتمع 

 ثقافة تقنية املعلومات واالتصال-
ألفضل ال االستخدام وجيه حو الت على الرغم من متيز جيل عصر املعرفة ابلتقنية إال أهنم حيتاجون دائما إىل
طالب جتماعي، فالواصل االالت لتطبيق األدوات الرقمية يف مهام التعلم، وإىل تقومي خماطر استخدام مواقع

 .من نصائح وتوجيهات الكبار سيستفيدون
لنمو االمهية يف او خلطورة الغ أما منظمة الشراكة من أجل القرن احلادي والعشرين واليت هلا دور أساسي واب

 جلميع املراحل نلخصها كالتايل : 
 اإلبداع- 
 .استخدام تقنيات إبداع األفكار كالعصف الذهين-
 .توصيل األفكار اجلديدة لآلخرين على حنو فعال-
 .لتطويريد أو التجدتطبيق األفكار اجلديدة لتقدمي إسهامات جديدة يف اجملال الذي حيدث فيه ا-
 التفكري الناقد وحل املشكالت-
 .لتعليميملوقف اااسب إخل( مبا ين…استخدام أنواع خمتلفة من االستنباط )االستقراء، واالستدالل-
 .حتليل وتقييم البدائل ووجهات النظر املختلفة-
 .جلمع والربط بني املعلومات وتفسريها وبناء االستنتاجاتا-
 .نقد وحتليل أنواع خمتلفة من املشكالت بطرق تقليدية ومبتكرة –
 .حتديد وطرح أسئلة توضح وجهات النظر املتنوعة، وتؤدي إىل أفضل احللول-
 التواصل-
 .تنوعةت مسياقااستخدام مهارات التواصل اللفظية واملكتوبة وغري اللفظية يف أشكال و -
 .قومي أتثريهاسبقا وتها ماستخدام تكنولوجيا ووسائل إعالم متعددة، ومعرفة كيفية احلكم على فعاليت-
 .التواصل الفعال يف بيئات متنوعة ولغات متعددة-
 التعاون-
 .إظهار القدرة على العمل مع فرق خمتلفة-
 .ق األهدافاملرونة والرغبة يف مساعدة اآلخرين يف الوصول إىل حتقي-

4 8 
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 فريق. إن هذ(و يف الل عضكحتمل مسؤولية مشرتكة يف العمل التعاو ، وتثمني املسامهات اليت يقدمها  -
من ه وأتهيله، فىل بنائإليم املهارات األربع السابقة، حتدد مسات طالب املستقبل الذي تسعى وزارة التع

 :2030ضمن أهداف الوزارة يف حتقيق رؤية 
 .بداعيوالتفكري اإل الت،بداع عن طريق تنمية مهارات: التفكري الناقد وحل املشكدعم االبتكار واإل-
 :هاراتممية تزويد الطالب ابملهارات الالزمة لسوق العمل ووظائف املستقبل عن طريق تن-

  .التعاون أو العمل التعاو ، ومهارات التواصل مع اآلخرين
 2 1 ل جملاامناقشة وتفعيل عروض ونشاط الطالبات التوعوية وخدمة اجملتمع يف هذا 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .67
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     14 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 :سبوعياً أالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل  -عدد ساعات الدراسة  .68
 

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .69
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تشكل معا  عملية لها واسرتاتيجيات تدريسها ة وطرق تقييمملستهدفمي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر ا: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقو اثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 املعرفة 1
النمو  تعيق ليتاالوعي الفعلي والنفسي الفكري ابلقضااي املعاصرة  - 1-1

 من مرحلة الطفولة اىل مرحلة النضج والبلوغ 

يع عيل مجتف الوعي بدور االعالم والتلفزيون كمدرسة موازية يف -
 ة ابياجتاهات النمو وما يرتتب عليها من ااثر سلبية وإجي

 تطبيقات تربوية . -أ ضرة )اإللقاء ( طريقة احملا
 حلقات نقاشيه .  -ب 

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

255 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
يف  تؤثر ويةحقيقة الواقعي االفرتاضي وبناء بيئة تعليمية تنم -

 شخصيات األطفال 

 (طفي العا–العقلي –قضااي االمن النفسي والعنف )اجلسدي  -

 املهارات املعرفية 2
 ي.نفسأن يكتسب الطالب القدرة على معرفه أهداف النمو ال- 2-1

رية لنظازايدة الوعي خبصائص كل مرحلة وقوانينها والقواعد -
 األساسية اليت حنتاجها عند دراسة النمو

التعليمي  االعتماد على الواجب 
 والذي يهدف إىل جتميع املفاهيم

 النظرية للدرس
 إمكانية تطبيقها يف املدرسة .

 

 تطبيقات تربوية . -أ
 حلقات نقاشيه .  -ب 

 

استخدام املناقشة التعليمية  اكتساب مهارة تقييم خصائص كل مرحلة منائية. - 2-2
 )احلوار التعليمي( والذي يعتمد

إىل  على تبادل األفكار للوصول
 احلقائق.

 احللقات العلمية .

 حلقات نقاشيه . 

   .لنمواكتساب مهارة التعرف على العوامل املؤثرة على ا - 2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 ت .ظرايابلن تنميه مهارات أساليب رعاية النمو و طرق دراسته  - 3-1
احل ن مر ممقدرة الطلبه على التمييز بني مظاهر كل مرحلة   -

 النمو.

 استخدام اجلماعات التعليمية يف
 التحضري ملوضوع الدر س.

العاب –حلقات نقاشية 
 صفيه 

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

ستخدام التقنيات العلمية  ية .ائإمن تنمية مهارة القدرة على حتليل خصائص كل مرحلة - 4-1
احلديثة)جهاز عرض الشرائح 

)over head ) ) 
 dataجهاز الداات شو )
show .) 

 

4-2    
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

   ال يوجد  5-1
5-2    
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .70

ابة، تقدمي ل، خطمقا اختبار، مشروع مجاعي، كتابةمهام التقومي املطلوبة )مثال:  م
 شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10   2،3،4    التدريب على مهارات املالحظة. - 1

2 
ملنهج يف بطة ابرتاستخدام املنهج العلمي يف البحث لدراسة إحدى املشكالت امل-

 النمو.علم النفس 
    15% 

3 
 والتفكري ملعريفامو القيام بزايرات ميدانية لتطبيق بعض املقاييس اخلاصة ابلن-

  والذاكره  لكل مرحلة  منو.
   6،7 15% 

 %10   8     ريف.املع نموالقيام بتصميم وتطبيق بعض املقاييس اخلاصة بعلم النفس ال- 4

5 
مدار على  استخدام املكتبة بشكل دوري ومنتظم.-

 الفصل
  10% 

 %40 15       االختبار النهائي 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ق
كل لادميي اخلاص اد األكإلرشترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات وا

 الغرض يف كل يس هلذالتدر طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة ا
 أسبوع(.  

 
ص خيسؤل واالستفسار فيما عند الساعات مكتبية خلدمة الطلبه  4يفرتض لعضو هيئة التدريس التواجد مبعدل 

 املقرر واإلرشاد االكادميي .

 مصادر التعّلم .نن
 املراجع : 

(. عالقة النمو املعريف بنمو التفكري اخللقي لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي، 1985) ، عادلعبد هللا حممد -1
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 رسالة ماجستري "غري منشورة"، كلية الرتبية، جامعة الزقازيق.

 ( .النمو العقلي للطفل، القاهرة، الدار الشرقية.1990)" ، عادل عبد هللا حممد  -2

 (. اجتاهات نظرية يف سيكولوجية منو الطفل واملراهق. القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية.1991) عادل، حممد  عبد هللا -3

 .لو املصري(. علم النفس النمو، القاهرة، مكتبة األجن1982")، عادلعز الدين األشول -4

ماجستري  ل. رسالةللغوي لألطفا(. دراسة العالقة بني املستوى الثقايف لألسرة واملستوى ا1983") عبد الباسطخضر ،-5
 "غري منشورة"، كلية الرتبية، جامعة عني مشس.

ر ، جدة، داالدة إىل الشيخوخة(: علم النفس التكويين: أسسه وتطبيقاته من الو 1980") ، غبد احلميد حممد اهلامشي-6
 اجملمع العلمي.

 (. منو اإلنسان يف الطفولة واملراهقة، القاهرة، دار زهراء الشرق.1997) ،عبد الرمحن سيد سليمان -7

 (. النمو النفسي. القاهرة، مكتبة مصر.1987)،عبد املنعماملليجي -8

 (. دراسات سيكلوجية. القاهرة. دار املعارف.1981عبد الرمحن ")وي ،عيس-9

، سلسلة عالم املعرفة، الكويت. اجمللس الوطين للثقافة 2(. الشباب العريب ومشكالته. ط1985عزت حجازي ) -10
 والفنون واآلداب.

 نشر واإلعالن.وال، القاهرة، دار هجر للطباعة 3(. الصحة النفسية، ط1990)" ، عالء الدين كفايف  -11

 لة.ؤسة األصاة، القاهرة، م"(. علم النفس االرتقائي. سيكولوجية الطفولة واملراهق1997عالء الدين )"،كفايف -12

 . تطور الطفل عند بياجيه، بريوت، دار الكتاب اللبناين1980غسان يعقوب)" -13

 دار قباء، النموغلم نفس (. 2010) هدي، حممد قناوي ،، حسنمصطفى عبد املعطي   -14
  للطباعة والنشر

مهارات القرن احلادي و العشرين : التعلم يف زمننا، )ترمجة بدر عبدهللا  .(2013تريلنج، بريين، وفادل، تشارلز )-15
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 .م(2009الصاحل(. الرايض: جامعة امللك سعود، النشر العلمي واملطابع. )العمل األصلي نشر يف عام 
 -ميةجملة الطفولة والتن .بل: إطار عمل للتعلم من أجل املستق21مهارات القرن الـ  .(2018)مخيس، ساما فؤاد  -16

 ,149:163، 1، ج31مصر، ع

رايض: وسي(. البالل اجلي (. تدريس مهارات القرن احلادي والعشرين أدوات عمل، )ترمجة حممد2014بريز، سيو )-17
 .م(2011نشر يف عام  مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج. )العمل األصلي

 شر والتوزيع ، دار املسرة للن 1( .وسائل االعالم والطفل ، ط 2012الدليمي،عبدالرزاق حممد ) -18

 ن : عمان توزيع ، األرد( قضااي معاصرة يف تربية الطفل ، دار املناهج للنشر وال2013احلريري ، رفيدة ) -19

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

 نفس املراجع األساسية للمقرر -

 ا:غريهو . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي 3

 اجلمعية االمريكية لعلم النفس

 اجلمعيه الربيطانيه لعلم النفس 

  احتاد علم النفس الدويل . 

 :ملدجمةانت ابية، الربجميات، واألسطوامواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسو . 4

 حسب املتوفر بقسم علم النفس

 املرافق املطلوبة .هه
عدد  ملختربات )أيسية والدرابنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات ا

 ، وغريها(:ملتاحةيل ااملقاعد داخل القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآل
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 غريها(:ل، و املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعام .41
 كية ة الذ مبىن كليلة الرتبية )ي( حنتاج اىل وجود أجهزة العرض  ابختالف االستخدامات والسبور 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .42
 - :املرافق  التعليمية– 

 . معمل علم النفس ابلكلية–حجرات احملاضرات 
 .أجهزة الكمبيوتر: أجهزة كمبيوتر متصلة ابلسبورة الذكية واالنرتنت -

 و أرفق قائمةأذكرها، ة، فامصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاص .43
 هبا(:

ستخدام اعضاء والفنني على ؤولني لالل املسة اجلودة واالاداء ويكون هناك تدريب من قبحنن حباجة اىل جتهيز معامل متكاملة لعلم النفس عالي
 خمتلف األجهزة .

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .دددد
 س:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدري .ذذذذ

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .رررر
 .وانب القوة والضعفجقوفه علي قرر وو يتيح أستاذ املقرر للطالب مراجعة أداؤه إذا كان غري مقتنعا ابلدرجة اليت حصل عليها يف امل -

 إجراءات تطوير التدريس: .زززز
وب و تطبيقه يف علم املطللوب التعلي الطالب منذ احلضور للمحاضرة األوىل حىت يستوعب الطالب أسوضع خطة تفصيلية للمقرر وعرضها 

  .املقرر الدراسي

ار دة الفاعيلة واحضماعيه لزايات اجلوجود أساليب حديثة وجديدة وجذابه كعروض الفيديوهات واستخدام أنواع العروض احلديثه والنقاش -
ط العلم تطبيق نظرايته وربى النمو و عرف علفولة واملراهقة ومشكالهتم واالبداع إلاتحة اجملال بشكل أوسع للتزائرين متخصصني يف الطب والط

 . واملعرفة ابحلياة اليومية 

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .سسسس
دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة 
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 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 .عمال الطالبنة من ألعي فحص الدرجات واالختبارات النصفية والنهائية من قبل عضو هيئة تدريس مستقل

 ويره:طيط لتطالتخِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي و  .شششش
ة وابط املباشر الل الر خس من احلصول علي املعلومات احلديثة للمقرر من املصادر األساسية يف علم النف -

 – .للمواقع

 تبادل اخلربات مع أساتذة زائرين متخصصي يف نفس اجملال 

 – . التشاور مع زمالء التخصص فيما يستجد من تطوير وحتسني للمقرر كل عام - .

 اجلوانب التطبيقية للمقرر مع زمالء التخصصاالتفاق علي األنشطة و  
 

 . أ .د هشام حممد إبراهيم خميمر. . اسم منسق الربانمج:

 14404-2-18 التاريخ ..أ .د هشام حممد إبراهيم خميمر.. . التوقيع:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 ...................جامعه أم القر ....................أسم املؤسسة التعليمية: 1440../2.../...20..اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أأ
 فردية الفروق ال. اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1 .93
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .94
 . الربانمج )او الربامج( الذي يقدم ضمنها املقرر الدراسي: ماجستري  يف علم النفس3 .95

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

 الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الرابع  . السنة أو املستو 4 .96
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:ال يوجد5 .97
 . . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .98
 غريها(الزاهر و -العابدية)لجامعة لئيسة املقرات الر -. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .99

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

 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية .جججج
    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكرتو  .دددد
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .وووو
    

  النسبة:  أخر  .زززز
 

 تعليقات:
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 األهداف .بب
 على قادر يكون أن المقرر هذا دراسة نهاية في العليا الدراسات طالب من يتوقع

 - : على قادرا   الطالب يكون أن

 .دراستها وطرق وأهميتها الفردية الفروق ماهية الى التعرف 

 .المعرفية األساليب وفي الشخصية وفي الجنسين بين الفردية الفروق مناقشة 

 الفئات ورعاية األداء وتقويم التدريس مجاالت في الفردية للفروق التربوي التطبيق

 تقنية املعلوماتلملتزايد ستخدام ااملقرر الدراسي. )مثل االلتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -1
 (. دراسةالأو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتو  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال 

 راستخدام الكمبيوتر يف العثور على مجيع املواقع اليت قد تساعد يف تطوير املقر  -1
 استخدام الشبكة الداخلية للبحث عن أفكار وتطورات جديدة يف هذا اجملال -2
 قدمةاستخدام الربامج املختلفة اليت تساعدهم على االستفادة من مجيع املواضيع امل  -3

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ص
ئصها ة وأنواعها وخصات العقليلقدراوصف عام للمقرر: يهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبفهوم   الفروق الفردية يف جمال ا

رفية ة والنماذج املعالتصنيفيكية و اذج التحليل العاملي الكالسيوطرق قياسها وطرق مجع البياانت عن الفروق الفردية ومن
  لتجهيز املعلومات والنماذج املعرفية التصنيفية وقدرات العمليات املعرفية

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .71
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

ئصها ا وخصابعادهالفروق الفرديةال مفهومها و نشأهتا   وطبيعتها وتصنيفها وأ  
 لمني بني املتع لفرديةاوق وأمهية دراستها للقائمني على العملية الرتبوية ،مراعاة الفر 

2 4 

 2 1 طرق البحث في الفروق الفردية
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 2 1 ....وغريها التعليم ..لعمر و وا العوامل املؤثرة يف الفروق الفردية كالبيئة والوراثة واجلنس

 القدرات العقلية العامة يف الفردية أنواع   الفروق

 القدرات العقلية اخلاصة  يف الفردية أنواع   الفروق 

2 4 

النظرايت املفسرة للفروق الفردية     1 2 

 6 3  الشخصية في الفردية الفروق

 2 1 الجنسين بين الفردية الفروق 

 4 2 الفروق الفردية يف الذكاء اإلنسا 

 2 1 قياس الفروق الفردية 

 والتوجيه األداء وتقويم التدريس في الفردية للفروق التربوية التطبيقات

 الخاصة الفئات مجال وفي المهني

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .72
دروس  حماضرات 30

 إضافية
معامل          

 اجملموع أخرى تطبيق أ و استديو

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

 

 عاتسا3يًا:سبوععدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أ .73
 ابملقررثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة 
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 اسرتاتيجيات ياسها و رق قخمرجات التعلم للمقرر وفق ًاجملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع ط .74

 تدريسها .75
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 بة.املناس للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم: 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  -
يمها تهدفة وطرق تقياملس علم املقرررجات ت: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خماثلثاً  -

  كل جمال من جماالتجات تعلم يفرر خمر واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مق
 التعلم.

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
1-1  

معرفه النظرايت املفسرة للفروق الفردية- . 

  

 الشرو والمناقشة .-

  

الواجبات الفردية 
 واجلماعية

لفروق الفردية معرفة املقاييس واالختبارات وأمهيتها  يف قياس ا 1-2  يةردالتطبيق العملي ملقاييس الفروق الف 
 املتوفرة 

العروض الصفية -
 للنظرايت

االختبارات -
 النصفية والنهائية

 املهارات املعرفية 2
 دية لفر أن يتعرف الطالب على النظرايت املفسرة للفروق ا- 2-1

 وغريها

 مناقشة-

 حماضرة ابستخدام البور بوينت

 االختبارات

 النصفية والنهائية 

 املناقشة-

 التطبيقات العملية-

ال جم أن يتعرف الطالب خصائص القياس وشروطه وأمهيته يف 2-2
 الفروق الفردية 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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شطة ألنأن يظهر الطالب قدرته على العمل ضمن جمموعه يف ا 3-1
 التعاونية

املالحظة املباشرة  التعلم التعاو 
خالل  للطالبة

 الفصل الدراسي

المناقشات  الحوار والمناقشة تبادل اآلراء بعيدا  عن االنفعال 

الصفية 

العروض 

الجماعية 

 والفردية. 

 الحوار والمناقشة.  التواصل مع اآلخرين بفاعلية ووضوح 

 اتخاذ القرار

الواجبات 

الفردية 

والجماعية. 

.مالحظة 

 السلوك

 الحوار والمناقشة واالعتماد على الذاتحتمل املسؤولية الفردية  

 دراسة الحالة

العروض -

الفردية. 

الواجبات 

 الفردية. 

استمارة تقيم العمل  املناقشات..احملاضرات أن يظهر الطالب فدرته يف احلوار واملناقشة 3-2
 اجلامعي والفردي

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 ت عنيظهر الطالب مهارته يف البحث يف شبكة االنرتنأن  4-1

 ابرزو ية املواضيع احلديثة  املتعلقة أبمهية الفروق الفرد
 املستجدات يف هذا اجملال

 

 

 التكليفات والتطبيقات املختلفة

عرض ومناقشة 
املقاالت واملعلومات 
اليت مت احلصول 
 عليها من االنرتنت

واستخدام ال 
PowerPoint 

 ثة أن يظهر الطالب مهارته يف استخدام التقنية احلدي 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
قلية الع ايتجيمع املعلومات لدعم التعليم املستند على النظر - 5-1

 ودورها يف منو قدرات الطالب

استخدام ال  التكليفات والتطبيقات املختلفة
power point 
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 الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي  .76
هي، دمي شف، تقمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة 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%عرض إحد  نظرايت الدوافع عن طريق 2

 %25 14-11 تطبيق إحد  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

ار الب )مع ذكر مقدطاص لكل ي اخلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادمي
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ساعات  3دل دريس مبعالت ضو هيئةاالستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لع

 .ناسبةاحة واملاملت أسبوعي يتم ختصيص وسائل للتواصل االلكرتو  املتزامن ابستخدام شبكات التواصل

 مصادر التعلم .وو
 الكتب املقررة املطلوبة:–يف قائمة–أدرج-1

 .(. الفروق الفردية. جدة: مطبعة احملمودية2007بدر، فائقة حممد. )-

يع شر والتوز ار املسرية للند(. سيكولوجية الفروق الفردية يف الذكاء . األردن : 2016الشيخ ، سليمان اخلضري .)-
 والطباعة 

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

 املصرية للطباعة والنشر(. مصر : األجنلو 6(. القدرات العقلية .)ط1996أبو حطب ، فؤاد .)-
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 ( األردن : دار وائل للنشر والتوزيع2(. سيكولوجية الفروق الفردية .)ط2008اخلالدي ، أديب .)-

 اإلمارات . (. اختبار القدرات العقلية، دار الكتاب اجلامعي، العني،1999الطريري عبد الرمحن) -

 ريها(:العلمية والتقارير وغاملواد 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 

 814/2932an.thebeehive.org/content/http://jordجمالت 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 

لة العربية للعلوم الرتبوية والنفسيةجمل  

9I-http://wp.me/P94dJH 

 جامعة القاهرة –جملة العلوم الرتبوية 

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
http://wp.me/P94dJH-9I
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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 

لنفسية )جسنت(االصادرة عن اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية و ” 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 

 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة

 https://www.edraak.org_منصة أدراك 

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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 https://www.rwaq.orgمنصة رواق للتعليم املفتوح -

 https://www.maharah.netمنصة مهارة -

 https://www.tasmeemme.comموقع تصميمي -

 https://shms.sa/registrationمنصة مشس 

 املرافق املطلوبة .يي
اعات ملقاعد داخل القأي عدد اات )بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب 

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

 قاعات دراسية جمهزة تقنيا-

 معامل القسم والكلية -

 (طالب10قاعة اجتماعات مبقاعد متحركة سعة)-

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(::-2 
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية-

 مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرراستخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدمية أو أي -

 السبورات الذكية-

 ئمة هبا(:أرفق قا ا، أومصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكره-3
 توفر شبكة االنرتنت

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

 مناقشة الطالبات حول ما ورد يف املقرر -
 مستو  التطبيقات العملية لنظرايت الدافعية يف التعلم واالجناز  -
 نتائج استبانه تقومي األداء التدريسي -
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 نتائج االختبار النهائي -
 متملا  رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر وفهمه واستيعابه وتقبله استبانه تقيس مد -

 استبانه للحصول على التغذية الراجعة -

 مقابلة عينة من طالب املقرر-

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .1
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية-

 تقرير رئيس القسم حول أداء عضو هيئة التدريس -

 حلقة نقاش مع الزميالت اللوايت درسن املقرر سابقا   -

 نتائج الطالب-

 سجالت االجناز-

 ملف تقومي املقرر-

 تقيم األقران-

 التقييم الذايت-

 إجراء لتطوير التدريس: .2
 ملقرراه يف العمل على توظيفمتابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم اللغة االجنليزية و -

 اللتحاق بدورات وورش عمل حول اسرتاتيجيات التدريس الفعال والتقومي-

 ملف التدريس-

 السمينارت العلمية-

 حضور املؤمترات والندوات التخصصية-
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 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(-

 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتو -       

ضاء هيئة واسطة أعبطلبة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال ال -4
ة تدريس من عضاء هيئأت مع تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبا

 مؤسسة أخر (:
 ق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسمتدقي-

 التبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخر -

 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر-
 ردن. مقارنة أداء الطالب مبثيالهتن يف جامعة الريموك /األ-      
لنهائية لدرجات ااوك ومقارنة توحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس يف جامعة الريم -      

 املمنوحة للطالب.
 
 

 (:تطوير لِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط  -5
 يقياراي وتطبتجد نظيف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يسراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر م

 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر-

 االستفادة من أراء املختصني يف العمل الرتبوي-

تصميم و اخلاصة  تدريستعرف مد  إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخر  ذات الصلة به مثل طرق ال-
 والتدريب امليدا  وتطوير الدروس

 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(-

 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر-
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 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخر -       

 
 

 

 د.حممد خليفة الشريدة . اسم منسق الربانمج:

 20/2/1440 التاريخ ................................................................ التوقيع:
 

 

 

 

 

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

file:///C:/Users/uqu/Desktop/توصيف%20مقرر%20مجالات%20الارشاد%20النفسي%20(2).docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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 :   جماالت اإلرشاد النفسياسم املقرر

 رمز املقرر: .............................
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 اسم املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى 2/3/1440  اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس –كلية الرتبية القسم:   /لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .تت
 . اسم املقرر الدراسي ورمز(: جماالت اإلرشاد النفسي )   (1 .100
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتني نظري2 .101
 علم النفس تيع ختصصام جلم. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املادة اختياري عا3 .102

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

 سالنف . السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: اختياري قسم علم4 .103
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .104
 هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع 6 .105
 يف اجلامعة الرئيسي ملبىن. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: داخل ا7 .106
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .حححح
    

 % 20 النسبة: √ التعليم اإللكرتو  .طططط
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .كككك
    

  النسبة:  أخر  .لللل
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 ال يوجدتعليقات: 

 

 األهداف .ثث
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

  منها: اإلرشاد  ادي اليتإلرشاالتعريف مبفهوم علم النفس العام، وعلم النفس اإلرشادي، وجماالت علم النفس
ي كبار، وإرشاد ذو شباب والوال الرتبوي، اإلرشاد املهين، اإلرشاد الزواجي، اإلرشاد األسري، إرشاد األطفال

 االحتياجات اخلاصة.
 ه النفسي، وء توافقىل سمساعدة الطالب على فهم مشكالته الشخصية واالنفعالية والسلوكية اليت تؤدي إ

 لتوافق.والعمل على حل املشكالت مبا حيقق أفضل مستو  ل
 يت تار األساليب ال، وأن خيدافهتعريف الطالب بكيفية رسم اخلطط الرتبوية اليت تتالءم مع قدراته وميوله وأه

ه لنجاح يف برانجمدته يف امساعتساعد( يف اكتشاف اإلمكاانت الرتبوية فيما بعد املستو  التعليمي احلاضر، و 
 .صفة عامةببوي وية مبا حيقق توافقه الرت الرتبوي واملساعدة يف تشخيص وعالج املشكالت الرتب

 وله وظروفه راته وميوقد مساعدة الطالب يف التعرف على كيفية اختيار مهنته مبا يتالءم مع استعداداته
يق أفضل مستو  يه، وحتقفقي االجتماعية وجنسه، واإلعداد والتأهيل هلا، والدخول يف العمل، والتقدم والرت 

 ممكن من التوافق املهين.
 ل فيها، ، والدخو وجيةساعدة الطالب على كيفية اختيار الشريك )زوج، زوجة( واالستعداد للحياة الز م

 ج وأثناء(.بل الزوا ية قواالستقرار والسعادة، وحتقيق التوافق الزواجي، وحل ما يطرأ من مشكالت زواج
 فردي أو   األقارب(، و دمساعدة الطالب يف التعرف على كيفية مساعدة أفراد األسرة )الوالدين، األوال

 األسرية. توحل املشكال سري،كجماعة، يف فهم احلياة األسرية ومسؤولياهتا لتحقيق االستقرار والتوافق األ
   اعيا ، وحل تهم اجتمتربيو مساعدة الطالب يف التعرف على كيفية املساعدة يف رعاية منو األطفال نفسيا

 مشكالهتم اليومية.
 ومهنيا   وتربواي  فسيا  لى كيفية املساعدة يف رعاية وتوجيه منو الشباب نمساعدة الطالب يف التعرف ع 

 واجتماعيا ، واملساعدة يف حل مشكالهتم.
   جتماعيا ، وحل هنيا  وا وممساعدة الطالب يف التعرف على كيفية املساعدة يف رعاية وتوجيه الشيوخ نفسيا

 مشكالت آخر العمر.
  ياجات وي االحتية لذاخلدمات الصحية والنفسية والرتبوية واالجتماعمساعدة الطالب يف التعرف على

 اخلاصة، هبدف متكينهم من التوافق النفسي واملهين واالجتماعي يف احلياة.
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جع املعلومات أو مرا يد لتقنيةدام املتزا)مثل االستخاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتو  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 النفسي. رشاداستخدام التقنية يف البحث عن املادة العلمية املتخصصة لكل جمال من جماالت اإل 
 لتقين والعلمي.حتديث موضوعات املقرر مبا يتوافق مع التطور ا 
 سي.توظيف مواقع اإلنرتنت املتخصصة، واملكتبة اإللكرتونية يف حتسني املقرر الدرا 
 .استخدام التقنية يف عرض احملاضرات الصفية 

 

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

رشاد الرتبوي، طة به ومنها: اإلت املرتبااليتناول املقرر املفاهيم األساسية لعلم النفس العام وعلم النفس اإلرشادي، واجمل     
ة، الحتياجات اخلاصاشاد ذوي ، وإر اإلرشاد املهين، اإلرشاد الزواجي، اإلرشاد األسري، إرشاد األطفال والشباب والكبار

 ية اليت ميكن أن تقدم لكل جمال من هذ( اجملاالت.واخلدمات اإلرشاد

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .77
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

ملطلوبة طات النشاالتعريف مبحتو  املقرر وطبيعته )توصيف املقرر( والتكليفات وا
لعالجي دي واإلرشااالنفس التعريف مبفهوم علم النفس العام وعلم وأساليب التقومي. 

 واجملاالت املرتبطة هبما.

1 2 

  2 1 اإلرشاد الرتبوي واملهين

 2 1  اإلرشاد الزواجي واالسري

 2 1 الكبار -الشباب -إرشاد األطفال

 2 1 املوهوبني ..(-إرشاد غري العاديني )ذوي االحتياجات اخلاصة
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 2 1 إرشاد االزمات

 2 1 ارشاد ذوي الفكر املنحرف

تام، مجعية األي عياتزايرات ميدانية ملؤسسات تقدم هبا اخلدمات اإلرشادية مثل: )مج
 األطفال املعوقني، مركز الدعم الطاليب يف اجلامعة(

1 2 

 

   15 إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .78
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 15 2 - _ _ 13  ساعات التدريس الفعلية
  2 - - _ _ 2 الساعات املعتمدة

 

 يًا:سبوععدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أ .79
 ساعتان أسبوعيا  

 

 ريسهااسرتاتيجيات تدياسها و رق قخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع ط .80
 اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد 

 سبة.املنا : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلمأوالً  -
 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع اثنياً  -
يمها املستهدفة وطرق تقي علم املقرررجات ت: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خماثلثاً  -

  كل جمال من جماالتجات تعلم يفخمر  ررواسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مق
 التعلم.

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي
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 املعرفة 1
  احملاضرات الدراسية. - لى:بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف ع 

 الزايرات امليدانية. -  

 احلوار واملناقشة. -

األسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالئلة -
 املباشرة.

املناقشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات -
واملشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاركات 
الفاعلالالة والنقالالاش 
اجلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد يف 

 احملاضرات.

واجبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات  -
العالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالروض 

 اجلماعية.

البحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوث  -
والتقالالالالالالالالالارير عالالالالالالالالالن 
بعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالج 
موضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوعات 

 املقرر.

االختبالالالالالالالالالالارات  -
الدوريالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
والفصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاللية 

 التحريرية.

 مفاهيم علم النفس العام وعلم النفس اإلرشادي.  1-1

ري، ألسااجملاالت املتعددة لإلرشاد النفسي وهي: اإلرشاد  1-2
اإلرشاد  ين،اإلرشاد الزواجي، اإلرشاد الرتبوي، اإلرشاد امله
 ذوي شادالعالجي، إرشاد األطفال واملراهقني واملسنني، ار 

 اخلاصة.الفكر املنحرف، وإرشاد ذوي االحتياجات 

 اسرتاتيجية العمل يف كل جمال من اجملاالت.  1-3

1-4    

 املهارات املعرفية 2
  احملاضرة واحلوار واملناقشة. - :بنهاية املقرر يتوقع من الطالب القدرة على 

 اسرتاتيجية العصف الذهين. -

عالالالالالالالالالالالالالالالالن طريالالالالالالالالالالالالالالالالق 
االختبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالارات 
الدوريالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  أن يقارن بني علم النفس اإلرشادي وعلم النفس العام والعلوم  2-1
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 طريقة التعلم التعاو . - املرتبطة هبما.

طالالالالالالالالالالرح بعالالالالالالالالالالج املشالالالالالالالالالالكالت  -
أثنالالالالالالالالالالاء الواقعيالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالن امليالالالالالالالالالدان 

احملاضالالالالالالالالرة والالالالالالالالاليت تتطلالالالالالالالالب مالالالالالالالالن 
الطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب إدراك أبعادهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 
وجوانبهالالالا وكيفيالالالة التعامالالالل معهالالالا 
إرشالالالالالالالالالالاداي ، ومالالالالالالالالالالد  صالالالالالالالالالالالالحية 
تناوهلالالالالالالالا مالالالالالالالالن خالالالالالالالالالل اإلرشالالالالالالالالاد 
اجلمالالالالالالالالالالالالالالاعي، وإدراك جوانالالالالالالالالالالالالالالب 
اخلطالالالورة علالالالى الصالالالحة النفسالالالية 
واجلسالالالالالالالالالالالالالالمية والعقليالالالالالالالالالالالالالالة هلالالالالالالالالالالالالالالذ( 
 املشكالت واقرتاح حلول هلا.

 البحث واالستقصاء. -

 ملشكالت.أسلوب حل ا -

 جمموعات النقاش الصغرية. -

 التغذية الراجعة. -

والنصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالفية 
والنهائيالالالالالالالالالة الالالالالالالالالاليت 
تتضالالمن جمموعالالة 
من األسئلة الاليت 
تقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليس 

)اإلدراك، 
التحليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل، 
االسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتنتاج، 
علالالالالالالالالالالالالالل، اذكالالالالالالالالالالالالالر 

 السبب(.

شاد إلر اأن يوضح اجملاالت املتعددة لإلرشاد النفسي وهي:  2-2
هين، امل شاداألسري، اإلرشاد الزواجي، اإلرشاد الرتبوي، اإلر 
 اجاتحتياإلرشاد العالجي، اإلرشاد الديين، إرشاد ذوي اال

ل اخلاصة، ارشاد ذوي الفكر املنحرف، وإرشاد األطفا
 واملراهقني واملسنني.

 على اديأن يطبق مهارات العمل يف جماالت علم النفس اإلرش 2-3
 مواقف احلياة املختلفة.

 ة.تلفأن يستنتج احللول املناسبة ملواجهة املواقف املخ 2-4

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
تقسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليم الطالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالب إىل - تنمية القدرة على العمل اجلماعي والتعاو . 3-1

جمموعالات صالالغرية والعمالالل معهالالا 
 من خالل ورش العمل.

ة املناقشات اجلماعية والفردي -
مع الطالب للتأكد من 

 حتملهم املسؤولية.

تقيالالالالالالالاليم قالالالالالالالالدرة  -
الطالالالالالالالالالب علالالالالالالالالى 
االسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتنتاج 
والتحليالالالالالالالالل مالالالالالالالالن 
خالالالل األعمالالالال 

ألنشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالطة وا
املختلفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
ابإلضالالالالالالالالالالالالالالالالالافة إىل 

 العمل كفريق لتنمية مهارات حل املشكالت. 3-2

 العمل كفريق لتنمية مهارات التفكري الناقد. 3-3

 اإلبداعي.العمل كفريق لتنمية مهارات التفكري  3-4

 قيادة فريق العمل. 3-5
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لعب األدوار أبن يضع  - الشعور ابملسؤولية واألمانة العلمية. 3-6
الطالب نفسه موضع اآلخر 
صاحب املشكلة أو الرأي 
املختلف وردود األفعال 
 وانعكاساهتا املختلفة لديهم.

 الفعال.اسرتاتيجية التعليم  -

 .اسرتاتيجية التعليم التعاو  -

اسالالالرتاتيجية التعلالالاليم ابلنشالالالاط  -
 واملشاركة.

اسالالالرتاتيجية العصالالالف الالالالذهين  -
إلجيالالالالالالالالاد احللالالالالالالالالول للمشالالالالالالالالكالت 

 الرتبوية.

اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرتاتيجية البحالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالث  -
واالستقصالالاء ابلبحالالث يف أوعيالالة 

 املعلومات.

البحالوث الفرديالة 
 واجلماعية.

مالحظالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة  -
تفاعالالل الطالالالالب 
يف مواقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف 
خمتلفالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
ابسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتخدام 
بطاقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات 

 املالحظة.

   

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرتاتيجية التعلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليم  - القدرة على استخدام التقنية يف البحث العلمي. 4-1

 اإللكرتو .

 .التعاو اسرتاتيجية التعليم  -

اسالالالالالالالالالالالالالالالالرتاتيجية اجملموعالالالالالالالالالالالالالالالالات  -
 الصغرية.

مواقالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف  -
تدريبيالالالالالة يطلالالالالالالب 
مالالالالالالالالالالالن الطالالالالالالالالالالالالب 
إعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدادها 
وعرضالالالالالالالها، عالالالالالالالن 
طريالالالالالالالالالالالالالالالق مجالالالالالالالالالالالالالالالع 
املعلومالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات 

 استخدام التقنية يف التواصل مع اآلخرين. 4-2
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ابسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتخدام 
التقنيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
واالتصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
املتالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالوفرة 

 ابجلامعة.

تكليالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالف  -
الطالالالب إبجالالراء 
أحبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاث 
ابسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتخدام 
الوسالالالائل التقنيالالالة 

 احلديثة.

اسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالتخدام  -
الربيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد 
اإللكالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرتو  
إلرسالالالالالالالالالال حالالالالالالالالالالل 
الواجبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالات 
لعضالالالالالالالالالالالالالو هيئالالالالالالالالالالالالالة 

 التدريس.

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    

5-2    
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .81

هي، شفدمي ، تقمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة 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 % 

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ك

ار الب )مع ذكر مقدطاص لكل ي اخلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادمي
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

اهتم وتقدمي استفسار م و عل مع طلباهتوجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة التدريس ختصص للقاء الطالب والتفا -
 اإلرشاد األكادميي هلم.

تقدمي اإلرشاد و نقاشات يس للتكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطالب يف املقرر مع عضو هيئة التدر  -
 األكادميي للطالب يف أي وقت حيتاجونه.

 ألكادميي.إلرشاد ااتقدمي و هيئة التدريس للتواصل تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتو  ورقم اجلوال اخلاص بعضو  -
 

 
 مصادر التعّلم .أأأ

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –. أدرج 1

 يب.علم النفس اإلرشادي املبادئ واملهارات. الدمام: مكتبة املتن(. 2017أمحد، جماهد ) -
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عمنان:  لشريفني(.اسعد، وأمحد  )ترمجة مراداملدخل إىل اإلرشاد النفسي من منظور فين وعملي. (. 2015انيستول، م. ) -
 (.2011دار الفكر. )العمل األصلي ُنشر يف عام 

 عمنان: دار املسرية.مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي. (. 2007ملحم، سامي ) -

 القلم.. الكويت: دار مبادئ اإلرشاد النفسيأبو عيطة، سامية.  -

 . مركز االسكندرية للكتاب.التوجيه واإلرشاد النفسي(. 2000أمحد، سهري ) -

 ة( . سيكولوجية االطفال غري العاديني .مقدمة يف الرتبية اخلاص2012الروسان 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. 

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

 

 . 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. -
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 دورايت وجمالت عربية وأجنبية يف علم النفس. -

 عرض شرائح تعليمية. -

 البحث يف املواقع العلمية على شبكة اإلنرتنت. -

 اخلاصة ابجلامعة.املكتبة الداخلية يف الكلية، واملكتبة املركزية  -

 شبكة قواعد املعلومات املتوفرة مبكتبة امللك عبد هللا املركزية. -

 http: //www.eawraq.com/download.php?action=list&cat_id=23 

 دجمة:مواد تعليمية أخر  مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت امل. أدرج أي 4

 

 

 املرافق املطلوبة .ببب
عات قاعد داخل القاي عدد املات )أمتطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب بنين 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .44

 قاعة حماضرات 

 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .45
 جهاز كمبيوتر حممول/ شاشة عرض/ ماسح ضوئي. /Data Showجهاز عارض البياانت 

 ة هبا(:رفق قائمأ، أو مصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها .46
 ال يوجد

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ضضضض

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .11
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 تعبئة االستمارة اإللكرتونية على موقع اجلامعة )تقومي أعضاء هيئة التدريس(. -

 مناقشة الطلبة وأخذ أرائهم بطريقة تدريس املقرر وحمتوا(. -

 أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات  .12
 التقييم الذايت. -

 تبادل اآلراء مع الزمالء حول املقرر الدراسي. -

 إجراءات تطوير التدريس: .13
 حضور الدورات وورش العمل سواء داخل اجلامعة أو خارجها.  -

 يدة.كتب اجلدتبع الشبكة اإلنرتنت، وتاالطالع على اجلديد بصفة مستمرة فيما يتعلق ابملادة من خالل   -

اء هيئة تدريس اسطة أعضبة بو إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطل .14
من مؤسسة  ئة تدريساء هيمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعض

 أخر (:
 ة من أعمال األوراق اليت مت تصحيحها من قبل أستاذ املادة.مراجعة عين -

ئة تدريس آخر ع عضو هيمورية دالقيام من قبل أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة  -
 لنفس املقرر يف مؤسسة تعليمية أخر .

 ب.ال الطالن أعممتدريس مستقل لعينة  فحص الدرجات واالختبارات النصفية والنهائية من قبل عضو هيئة -

 :طوير(ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لت .15
 اشرة للمواقع.ابط املبالرو  احلصول على املعلومات احلديثة للمقرر من املصادر األساسية يف علم النفس من خالل -

 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.وتعز قوة اط الاالجتماع الدوري ألعضاء هيئة تدريس املقرر للوقوف على نقاط الضعف ومعاجلتها ونق -
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 ل.االطالع املستمر على مواقع خاصة ابملقرر للتعرف على كل ما هو جديد يف هذا اجملا -

 لتدريس.اوطريقة  ملقررأخذ آراء الطالب حاول املقرر من خالل استبياانت تعكس وجهات النظر حول موضوعات ا -

 تقييم مقرر دراسي. -

 مراجعة اخلطط الدراسية. -

 ية يف ضوء التوجهات املعاصرة وحاجات اجملتمع.تطوير اخلطط الدراس -

 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. -

 بداع التقين(.تطوير اإلمكانيات البشرية )اإل -

 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. -

 ليم.االستفادة من دورات التطوير اجلامعي وتفعيلها يف األداء التع -

 متابعة اجلديد يف اسرتاتيجيات التفكري والبحث العلمي يف جمال املادة. -
 

 د. حنان عبد الرحيم املالكي اسم منسق الربانمج:

 2/3/1440 التاريخ ................................................................ التوقيع:

  قررات الدراسية:توصيف امل 4 /1 /4

 
 
 

file:///C:/Users/uqu/Desktop/توصيف%20مقرر%20المقاييس%20النفسية.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 اسم املقرر:    املقاييس النفسية   
 2-0206634قياس    رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القر  إسم املؤسسة التعليمية: ه 1440 / 3 / 4  اتريخ التوصيف:

 علم النفس /.الرتبية     القسم: /لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .جج
 . اسم املقرر الدراسي ورمز(: املقاييس النفسية1 .107
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .108
جستري مي وبرانمج املاس والتقو القيا برانمج الدبلوم يف. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .109

 فس م النيف القياس والتقومي ومقرر اختياري لطالب املاجستري يف  التخصصات األخر  يف قسم عل
 الثالث  . السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .110
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .111
 ال يوجداملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  . 6 .112
 ابدية والزاهرر  ابلعالق جامعة أم. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .113
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .مممم
    

  النسبة:  اإللكرتو التعليم  .نننن
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .عععع

    

  النسبة:  أخر  .فففف
 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

289 

 

 تعليقات:

 

 األهداف .حح
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

وتشخيص ل وامليو  اهاتاكساب الطالب معلومات عن أشهر املقاييس املستخدمة يف جمال الشخصية واالجت
 موكذلك اكساهب اانهتا،ل بيذوي االحتياجات اخلاصة ، وكيفية بنائها وتقنينها وتطبيقها وتصحيحها وحتلي

 مهارات القياس النفسي عند التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة.

راجع نية املعلومات أو ملتق تزايدتخدام امل)مثل االساملقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتو  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

فسية ر والسمات النللظواه اييسمتابعة املقاييس اجلديدة يف جمال علم النفس يف كافة ختصصاته، وتوفري املق
ة يف لبحوث املنشور امتابعة ة، و جملتمعية املتالحقاليت يكثر انتشارها يف اجملتمع مع التطورات والتغريات ا

 موضوعات املقرر يف أحدث اجمللدات واألعداد للدورايت العاملية يف التخصص.

 

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

ية ملقاييس النفسيول وات واملهذا املقرر عرض ا الهم املقاييس النفسية يف جمال الشخصية واالجتاهايتضمن 
أو  حماورهااس و املستخدمة لتشخيص ذوي االحتياجات اخلاصة، من حيث تعريف الظاهرة موضع القي

ص ن توفر اخلصائمقق التحو ينه مكوانهتا أو أبعادها املختلفة، وكيفية بناء املقياس وتطبيقه وتصحيحه وتقن
 السيكومرتية له

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .82
ساعات عدد  قائمة املوضوعات
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 التدريس  األسابيع

 اللفظية ية وغريللفظامفهوم الذكاء وتطور قياسه وتصنيف االختبارات املختلفة للذكاء 
 واجلمعية والفردية

 اختبار الذكاء اللفظي 

 اختبار الذكاء املصور 

2 4 

س النفسية ملقاييها امفهوم الشخصية، ومساهتا املختلفة، وأشهر التصنيفات اليت حتتوي
 اخلاصة بقياس مسات الشخصية.

 مقياس مسات الشخصية لكاتل -

 مقياس الشخصية متعدد األوجه. -

 مقياس العوامل اخلمسة الكرب  للشخصية -

 استخدام املقاييس االسقاطية يف قياس مسات الشخصية.  -

2 4 

 هات.جتاوتصنيف مقاييس اال مفهوم االجتاهات، ومكوانهتا، وكيفية قياسها،

 أساليب قياس االجتاهات أحادية البعد  -

 * أسلوب الفرتات املتساوية ظاهراي  )ثرستون(.     

 * أسلوب التقدير اجلمعي )ليكرت(.     

 * األسلوب الرتاكمي )جتمان(.     

 متعددة االبعاد.أساليب قياس االجتاهات  -

2 4 
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 أساليب قياس العالقات االجتماعية -

 مع أمثلة تطبيقية لكل أسلوب منها

ة مليول وكيفياأنواع و صة، مفهوم امليول، والفرق بينها وبني االجتاهات واالستعدادات اخلا
 قياسها وأمهية الكشف عنها.

 استبيان سرتونج كامبل للميول

 استبيان كيودر للميول

 جاكسون للميول املهنيةاستبيان 

 املشكالت السيكومرتية الستخدام االستباانت يف قياس امليول

2 4 

لكشف عنهم طرق ااو عني مفهوم املوهبة واإلبداع وأهم السمات املميزة للموهوبني واملبد
ستخدمة ية امللنفسوأهم املقاييس النفسية يف تشخيص هذ( الفئات، وأشهر املقاييس ا

 النفسية والقدرات العقلية لديهم. للتعرف على السمات

2 4 

 4 2 مفهوم اإلعاقة العقلية طبي ا وسيكومرتاي  واجتماعي ا، واالجتا( التكاملي يف تشخيص 

وأبرز احملكات اجلوهرية يف مفهوم صعوابت التعلم، وأنواعها النمائية واألكادميية، 
تشخيص ذوي صعوابت التعلم وأهم املقاييس النفسية املستخدمة يف تشخيص ذوي 

 صعوابت التعلم.

1 2 

، وطرق توحدينية للمفهوم االضطراب الذاتوي )التوحد(، وأهم السمات النفسية املميز 
 ك.الكشف عن التوحد، وأشهر املقاييس النفسية املستخدمة يف ذل

2 4 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .83
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30 - 6 - - 24 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 يًا:سبوععدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أ .84
 ساعتان

 

 ريسهااسرتاتيجيات تدياسها و رق قخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع ط .85
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 بة.املناس للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم: 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  -
يمها املستهدفة وطرق تقي علم املقرررجات ت: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خماثلثاً  -

  كل جمال من جماالتجات تعلم يفرر خمر واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مق
 التعلم.

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
يجيات اسرتات تلمؤهال لخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين

 التدريس للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
ت بارااخت يعرف الذكاء وحيدد تطور القياس العقلي اترخييا ويصنف 1-1

 الذكاء املختلفة يف ضوء عدة حمكات
 أسئلة موضوعية التعلم النشط

ييس يعرف الشخصية ومسات الشخصية املختلفة وحيدد أشهر مقا 1-2
 الشخصية.

 منزيلتكليف  العرض الفعال
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 أسئلة موضوعية احلوار واملناقشة يوضح مفهوم االجتا( ومكوانته وكيفية قياسه. 1-3

 تكليف منزيل العرض الفعال ية.ملهنيعرف امليول وحيدد أهم مقاييس امليول املهنية وغري ا 

ذ( ية هلعامليعرف ذوي االحتياجات اخلاصة ويذكر أحدث التصنيفات ال 1-4
 الفئات. 

 تكليف منزيل الفعالالعرض 

ذوي ني و وهوبيوضح أهم املقاييس املستخدمة يف تشخيص املبدعني وامل 1-5
ابت ضطرااإل اإلعاقة العقلية وذوي صعوابت التعلم والتوحديني وذوي

 السلوكية واالنفعالية.

 أسئلة موضوعية العرض الفعال

 املهارات املعرفية 2
ات عين على يتحقق من اخلصائص السيكومرتية لبعج املقاييس النفسية 2-1

 من اجملتمع السعودي. 
 تكليف منزيل التعلم النشط

ة شخصيينقد عينة من املقاييس النفسية املستخدمة يف قياس ال 2-2
 واالجتاهات وامليول

 نشاط عملي التعلم التعاو 

 أساليب قياس يصيغ جمموعة من الفقرات وفق كل أسلوب من 2-3
 االجتاهات.

 تكليف منزيل التعلم النشط

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة ةنفسييتحر  الدقة يف اختيار املقاييس املناسبة للظواهر ال 3-1

 تطبيقات عملية واملناقشةاحلوار  فةختليتحر  املوضوعية يف تفسري نتائج املقاييس النفسية امل 3-2

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 تطبيقات عملية التعلم النشط  لكرتونيا  ية النفسايقوم جبمع البياانت املستمدة من تطبيق بعج املقاييس  4-1

ستمدة من امل اانتيستخدم الربامج الكمبيوترية اإلحصائية يف حتليل البي 4-2
 تطبيق بعج املقاييس النفسية.

 تطبيقات عملية التعلم النشط
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 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    

5-2    

 

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .86

ي، مي شفه، تقداختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابةمهام التقومي املطلوبة )مثال:  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %15 9،  4،  3 تكليفات منزلية  1

 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 16 اختبار هنائي 4

5    

6    

 
 ودعمهماإلرشاد األكادميي للطالب  .ل

ار الب )مع ذكر مقدطاص لكل ي اخلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادمي
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس.

 لكرتو .عي واإلجتمابني عضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلتكوين جمموعة للتواصل 

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

 
 مصادر التعّلم .تتت

 املطلوبة:الكتب املقررة  -يف قائمة  –. أدرج 1

 الرياض، مكتبة الرشد. القياس النفسي والتربوي: نظريته، أسسه، تطبيقاته.(. 1997الطريري، عبد الرحمن سليمان )

 األسكندرية: دار المعارف الجامعية. استخبارات الشخصية.(. 2001عبد الخالق، أحمد محمد )

ار الفكر القاهرة، د(. 1)ط فسي: أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرةالقياس والتقويم التربوي والن. (2000) صالح الدين محمودعالم، 
 العربي. 

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. 

 ها(:املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغري  -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. 

Westen, D., & Rosenthal, R. (2005). Improving construct validity: Cronbach, Meehl, and 
Neurath’s Ship. Psychological Assessment, 17, 409-412. 

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

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 

 دجمة:مواد تعليمية أخر  مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت امل. أدرج أي 4

 SPSS, AMOSبرانمج 

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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 املرافق املطلوبة .ثثث
عات قاعد داخل القاي عدد املات )أواملخترب بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .47

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

 و  املقرر.بيق حمتلتط وحدة اإلحصاء والبحوث مع تزويدها ابلربامج الكمبيوترية اإلحصائية الالزمة

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .48
  وجهاز حاسب آيل Data Showجهاز العرض 

 ة هبا(:رفق قائم، أو أجتهيزات خمربية خاصة، فاذكرهامصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل  .49
لوبة يف النفسية املط ملقاييساكافة توجد حاجة ملعمل يف القياس والتقومي جمهز ب -املكتبة  املركزية ابجلامعة 

راسي اييس كل عام دذ( املقيث هبرامج القياس والتقومي يف مراحل الدبلوم واملاجستري والدكتوراة، ويتم حتد
 التقدم احلادث يف اجملال. وفق

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .طططط

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .16
 تبعةق التدريس املقييم طر تنها * تقدمي استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بي

 ملتبعة.ريس ابكتابة تقرير يتضمن مجيع جوانب القوة والضعف يف طرق التد* مطالبة الطالب 

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .17
 النهائي. الختبارر وا* املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقر 

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

تيجيات ل اسرتاأفض * احلوار والنقاش بني أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم املقرر حول
 التدريس.

 إجراءات تطوير التدريس: .18
سيتم  س احملببة هلمالتدري  طرقالراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يفبناء على التغذية 
 تطوير التدريس

ضاء هيئة واسطة أعبطلبة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال ال .19
دريس من تاء هيئة ع أعضمتدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات 

 مؤسسة أخر (: 
عة الئه وجممو مز  وتقييم لذايتاالتفاق بني التقييم يتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل ا

 من أعضاء هيئة التدريس يف التخصص املنوط به تدريس املقرر.
 :طوير(ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لت .20
 (استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطوير  -

 قرر.متابعة البحوث والكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها امل -

 لتخصص.اص ابمتابعة أداء الطالب يف االختبار الشامل ملرحلة الدكتوراة يف احملور اخل -

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

   اسم منسق الربانمج:

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

  عبد الوهاب د حممودحمم /دتوصيف مقرر املقاييس النفسية:                                 إعداد       

 


