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  :الدراسية توصيف املقررات 4 /1 /4
 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
   العقلية املعرفيةالعمليات  اسم املقرر:  

 0206623-2نفس  رمز املقرر:

 

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 ..............................جامعة أم القرى:اسم املؤسسة التعليمية 19/2/1440: اتريخ التوصيف

 قسم/ علم النفس........................................الرتبية /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .أ
 العمليات العقلية املعرفية: ورمزه الدراسي املقرر اسم. . 1 .1
 ساعتان :املعتمدة الساعات عدد. 2 .2
 ماجستري علم نفس التعلم: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .3

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

 املستوى الثالث: الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. . 4 .4
  إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .5
 ال يوجد(:وجدت .6
 ال يوجد : (وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .7
 زاهرال-قرى العابديةجامعة أم ال: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. . 7 .8
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 (:ينطبق ما كل  اخرت) املتبع  الدراسة منط. 8

 %80 :النسبة 80 التقليدية احملاضرات قاعات .أ
    

 %10 :النسبة 10 اإللكرتوس التعليم .ب
    

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

  :النسبة  ابملراسلة .د
    

  :النسبة  أخرى .ه
 

 تعليقات

 

 األهداف .ب
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 الرئيس؟ املقرر هدف ما -1

ك هبـدف وذلـ ية املعرفيةيات العقلابلعملابملوضوعات احلديثة واملستجدات املتعلقة  الطلبةيهدف هذا املقرر إىل تعريف 
ف املقــرر إىل أن هــدكمــا ي0يــةالعقليــة املعرفالعمليــات االطــالع علــى املســتجدات ذات الصــلة واإلفــادة منهــا يف جمــال 

ومعاجلــة  لـل نظريـة جتهيـزفيـه و  يكـون الطالـب قـادرا علـى أن ي عـرف العمليـات العقليـة املعرفيـة و ـدد جمـاالت الدراسـة
ضـــمل املقصــــود تذكر,ويو املعلومـــات وينـــاقش مظـــاهر اخللـــل يف عمليـــة االنتبـــاه ويصـــف مظـــاهر القصـــور يف عمليـــات ال

 0تعليم والتعلممليات العرفية وأنواعها , ويستخدم تطبيقات مدخل ما وراء املعرفة يف حتسني عابألساليب امل

 يكون الطالب قادرا على: يف هناية هذا دراسة املقرر أن وي توقع
 معرفة األساليب احلديثة يف دراسة العمليات العقلية املعرفية  -
 تصنيف العمليات العقلية املعرفية حسب أمهيتها  يف العملية التعليمية  -
 بناء تصور مقرتح مستقبلي ملعاجلة املعلومات  -
 تنمية مهارات الذاكرة وحتسني عمليات التذكر -
 تطبيق خطوات حل املشكالت يف جمال التعلم  -
 حتليل خطوات اختاذ القرار عند حل املشكالت التعليمية  -
 يس واالختبارات املستخدمة يف العمليات العقلية املعرفية معرفة املقاي -
 0معرفة التطبيقات الرتبوية للعمليات العقلية املعرفية -
  0تصنيف أنواع التفكري حسب أمهيته يف العملية التعليمية -

لومات أو زايد لتقنية املعدام املتل االستخ)مثلتطوير وحتسني  املقرر الدراسي .  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 مراجع اإلنرتنت, والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   
اك يف اجملالت راجمها , االشرت دة من بستفااالطالع على املواقع اإللكرتونية املتخصصة يف العمليات العقلية املعرفية واال

ل ويتمثل ة يف هذا اجملااحلديث ضوعاتالعلمية ذات االهتمامات البحثية ابلعمليات العقلية املعرفية للتعرف على املو 
 ذلك يف: 

 .العمليات العقلية املعرفية لتطوير وحتسني املقرر يف احلديثة املراجع استخدام

 0االستفادة من املواقع االلكرتونية يف حتسني وتطوير مهارات الطلبةالبحثية

 ملقرر.ا يتعلق ابومناقشه كل م عرضيف  لبةلتواصل بني أستاذ املقرر والطاستخدام برامج االتصاالت ل
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 علومات الرتبوية.استخدام مصادر البحث االلكرتونية وقواعد امل

ن مـــيـــة لالســـتفادة بـــات الرقمالبحـــث العلمـــي واملكت األحبـــاثيف التواصـــل مـــع مراكـــز  الســـتعانة ابلشـــبكة العنكبوتيـــةا
 مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال العمليات العقلية املعرفية.

 

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

لدماغ ابات مهمة تتعلق ن موضوعمنه ميعد هذا املقرر من املقررات املهمة للباحثني يف جمال علم نفس التعلم ملا يتض
اليت  ييس واالختباراتاملقاع أنوا  وكيفية معاجلة املعلومات , مع وصف شامل ملعظم العمليات املعرفية والتعرف على

 0تقيسه , مع التعرف على التطبيقات الرتبوية هلذه العمليات العقلية املعرفية

 

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

-اهاالنتبيف  ؤثرةل املالعوام-وظائفه-نظرايته-أنواعه-االنتباه من حيث ) املفهوم 
 مناذج الفلرتة يف االنتباه( -مشتتات االنتباه

1 2 

-كإلدرااات ثب-السمعي اإلدراك-البصري اإلدراك-من حيث)املفهوم اإلدراك
 (اإلدراكالعوامل املؤثرة يف  -اإلدراكيةاخلدع 

2 4 

لتطور ية لارخيالنشأة الت-نظرايت القياس العقلي-الذكاء من حيث ) املفهوم
 (بويةتطبيقاهتا الرت -أنواعها -الذكاءات املتعددة نظرية-الذكاء 

1 2 

بناء -للغةب ااكتسا-تطور اللغة -الوظائف-اخلصائص-اللغة من حيث) املفهوم
 (للغةالنظرايت املفسرة ملفهوم ا -عالقة اللغة ابلتفكري -اللغة

2 4 

 2 1-العقليوظائف التخيل -النظرايت-التخيل أو التصور العقلي من حيث)املفهوم
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 طبيعة التخيل العقلي(

أســـاليب -اخلصــائص -الــربامج -أنواعـــه-النظــرايت-التفكــري مــن حيـــث )املفهــوم
مهـارات -يـةإلبداعامراحل العمليـة -التفكري اإلبداعي-األساليب املعرفية-التفكري

ا وراء فكــري مــالت-خصائصــه-مهاراتــه-التفكــري الناقــد-براجمــه-التفكــري اإلبــداعي 
 مقاييس واختبارات التفكري( 0مهاراته -خصائصه-املعريف

2 4 

لذاكرة احسني لت اسرتاتيجيات-أمناط الذاكرة-قياسها-الذاكرة من حيث)املفهوم
 مقاييس الذاكرة(-النسيان ونظرايته-

1 2 

 2 1 اختبار نصفي

-تشكالخطوات حل امل-أنواع املشكالت-حل املشكالت من حيث)املفهوم
 اسرتاتيجيات حل املشكالت(-عية حلل املشكالتاحللول اإلبدا

1 2 

ني حل فرق بال-رمراحل اختاذ القرا-النظرايت-اختاذ القرار من حيث)املفهوم
 لقرار(اذ ااخت العوائق-خصائص عملية اختاذ القرار-املشكالت واختاذ القرار

1 2 

 2 1 ةعرفياملقاييس واالختبارات املستخدمة يف العمليات العقلية امل

 2 1 التطبيقات الرتبوية للعمليات العقلية املعرفية

 2 1 االختبار النهائي 

 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق

 32 - 2 - - 32 التدريس الفعلية ساعات
 2 - 2 - - 2 الساعات املعتمدة
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 :بوعياً أس خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة عدد ساعات .3
 رثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقر 

 

 دريسهات اتيجياتواسرت  قياسها قطر  مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .4
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول  دد

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 وطينال اإلطار ًاجملاالت وفق للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 اسرتاتيجيات

 للمقرر التدريس
 التقومي طرق

 املعرفة 1
 ات البحثيةيفللتكا احملاضرة اتمعرفة دور نظرايت االنتباه يف معاجلة املعلوم 1-1

 ات البحثيةيفللتكا احملاضرة يقارن بني أنواع التفكري املختلفة 1-2

 األنشطة التدريبية التعلم التعاوين يشرح مناذج الذاكرة يف متثيل املعلومات. 1-3

حل  مييز بني خطوات حل املشكالت واختاذ القرار 1-4
+العصف املشكالت

 الذهين

 ات البحثيةيفللتكا

 األنشطة التدريبية التعلم التعاوين اإلبداعية دد أمهية التخيل يف العملية  1-5

 املهارات املعرفية 2
 أنشطة تدريبية احملاضرة+املناقشة تطبيق اختبار الذكاء العقلي  2-1
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احملاضرة+ حلوار  توضيمل طرق متثيل املعلومات يف الدماغ 2-2
 ةواملناقش

 أنشطة تدريبية

 األنشطة االلكرتونية احملاضرة توضيمل اخلداع اإلدراكية 2-3

 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
ت إكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن جمموعا 3-1

 تعاونية

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين

 األسئلة الشفهية ةاحلوار واملناقش إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
 أنشطة تدريبية + املناقشة  احملاضرة ماتتدريب عملي على مناذج الذاكرة ومعاجلة املعلو  4-1

 التكليفات البحثية + املناقشةاحملاضرة ةونيلكرت مهارة التعامل مع مراكز ومصادر املعلومات اال 4-2

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
5-1    

5-2    

 

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

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

  التقييم من نسبته
 النهائي

 %10 خالل الفصل التفاعل و  واملناقشة املشاركة 1

 %10 الرابع رفيةة املعجمال العمليات العقلي يف احلديثة عرض تقارير عن االجتاهات 2

 %10 الثامن عرض مناذج الذاكرة وكيفية متثيل املعلومات يف الدماغ 3
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 %15 الثاين عشر مقاييس العمليات العقلية املعرفيةمشروع مجاعي يف أحد  4

 %15 خالل الفصل لتعليميةاملية الع تفعيل التطبيقات الرتبوية يف إمكانيةكتابة مقال علمي حول  5

 %40 اخلامس عشر اختبار هنائي 6

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .د

ذكر  ص لكل طالب )معي اخلاكادميإاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األ ترتيبات
 وع(.  ل أسبمقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف ك

ساعات 3عدل دريس مبالت ةوفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئ االستشارات واإلرشاد األكادميي
 حة واملناسبة.ل املتالتواصأسبوعيا, كما يتم ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات ا

 
 التعّلم مصادر .ه

 :املطلوبة املقررة الكتب – قائمة يف–أدرج. 1

 0فكر: األردنال, دار علم النفس املعريف وتطبيقاته0(2016)0خشاوي,فاضل؛حواشني,مفيد؛سليط,حممد-

 0ي, دار الشروق: األردنعلم النفس املعرف0(2003)0الزعول, رافع ؛الزعول,عماد-

ر ر املسرية للنش, دااجتاهات حديثة يف علم النفس املعريف0(2011)0, مصطفي؛ حممد,شذيعبد الباقي-
 0والتوزيع:األردن

 0ألردنشر والتوزيع:ادار غيداء للن, دراسات معاصرة يف علم النفس املعريف0(2014)0مهند,عبد الستار-

 ن, دار املسرية للنشر والتوزيع: األردعلم النفس املعريف0(2004)0العتوم,عدانن-

Cognitive  Sternberg, Robert .J & Sternberg, Karin.(2017).
.,Wadsworth Publishingpsychology 

 غريها(:و العلمية والتقارير املواد املرجعية األساسية )اجملالت  -يف قائمة  –. أدرج 2
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 https://www.abegs.orgاخلليج لدول العريب الرتبية مكتب

 page-https://www.gaserc.com/homeاخلليج بدول الرتبوية للبحوث العريب املركز

 /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 

 /814/2932http://jordan.thebeehive.org/contentجمالت جامعة الكويت

  األردنيةواالجتماعية( اجلامعة  اإلنسانيةجملة دراسات )العلوم 

https://journals.ju.edu.jo 

 جملة العلوم الرتبوية

https://jes.ksu.edu.sa/ar 

لة العربية للعلوم الرتبوية والنفسيةاجمل  

9I-http://wp.me/P94dJH 

 جامعة القاهرة –جملة العلوم الرتبوية 

http://www.ies.cu.edu.eg 

 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية ملواد أدرجا. 3

ابط لقواعد بياانت عربية عرب موقع دار املنظومةر   
http://www.mandumah.com/databases 

قسم علم النفس  –ابط دليل الدورايت العربية اجملانية ر  

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
https://journals.ju.edu.jo/
https://jes.ksu.edu.sa/ar
http://wp.me/P94dJH-9I
http://www.ies.cu.edu.eg/
http://www.mandumah.com/databases
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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 

 https://www.rwaq.orgرواق للتعليم املفتوح منصة -

 https://www.maharah.netمنصة مهارة -

 https://www.tasmeemme.comموقع تصميمي -

 https://shms.sa/registrationمنصة مشس 

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

 تطبيقات جوجل التعليمية 

 الذكية. السبورة

 الفصول االفرتاضية

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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 املطلوبة املرافق .و
 قاعاتال داخل عداملقا عدد)أي  اتواملخترب  الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

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

 ةناسبم والتعليم املت التعلتيجياقاعات دراسية جمهزة , وتتوافر هبا طاوالت مستديرة من أجل تفعيل عدد من اسرتا

 :(وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر .2
 أجهزة الداات شو للعروض التقدمييةأجهزة حاسب آيل + 

 :(هبا ةقائم أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  إذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .3
 توفري شبكة )اإلنرتنت(

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ز

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .1
 ر(اهليئة الوطنية لتقييم املقر  استبانهلتقييم املادة وطرق تدريسها. )  استبانه

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .2
 .املقرر تدريس يف املشاركنيأعضاء هيئة التدريس  استطالع رأي

 نتائج الطالب 

 ملفات اإلجناز

 ملف تقومي املقرر 

 تقييم األقران
 التقييم الذايت 

 زايدة متبادلة بني أعضاء هيئة التدريس
 :التدريس تطوير إجراءات .3
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 ملقرر.يف ا اوالعمل على توظيفه حبوث العمليات العقلية املعرفية لمتابعة ما يستجد يف جما-

 حلقات النقاش العلمية.-

 املؤمترات والندوات العلمية يف جمال حبوث العمليات العقلية املعرفيةحضور -

 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.-

 0واألفكاراالجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات-

 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.-

 ضاءأع بواسطة لطلبةا أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات -4 .1
 تدريس يئةه أعضاء مع اجباتالو  من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني، تدريس هيئة
 (:أخرى مؤسسة من

 . القسم من خاصة جلنة بواسطة الطلبة أعمال عشوائية من عينة مراجعة-

 .املقرر نفس يدرسون الذين الزمالء بني والتدقيق التصحيمل يف والتبادل املشاركة-

 0التبادل بصورة دورية لتصحيمل االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى-

 : يرهلتطو  والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف -5

  0مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري-

 بعة املت استشارة الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر حول توزيع املوضوعات وطرق التقومي-

  0حتديث مصادر التعلم املرتبطة ابملقرر-

 0آراء املختصني يف جمال علم نفس التعلماالستفادة من -
 

  الشريدةد/ حممد خليفة ... : البرنامج منسق اسم
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 :التوقيع

 

 14..../...../..... التاريخ

 

 توصيف املقرر الدراسي
   سيكولوجية النمو املعريف :اسم املقرر  

 املعريفسيكولوجية النمو  رمز املقرر:  

 

 مقرر دراسي توصيف منوذج

 ..............................جامعة أم القرى:اسم املؤسسة التعليمية 7/3/1440: اتريخ التوصيف

 قسم/ علم النفس........................................الرتبية /لكليةا

 

 هعامة عن ومعلومات الدراسي بالمقرر التعريف .ت
 سيكولوجية النمو املعريف )نفس(: اسم املقرر الدراسي ورمزه. 1 .9

 ساعتان :عدد الساعات املعتمدة. 2 .10
 ماجستري علم نفس التعلم: الذي يقدم ضمنها ملقرر الدراسي( أو الربامج) الربانمج. 3 .11

 (فيحالوجودمقررعامفيعدةبرامج،بيّنهذابداًلمنإعدادقائمةبكلهذهالربامج)

 الرابعاملستوى : الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .12
 يوجدال (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .13
 ال يوجد : (وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .14
 اهرالز -رى العابديةجامعة أم الق: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع 7 .15
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 :(ينطبق ما كل  اخرت) املتبع الدراسة منط. 8

 %80 :النسبة 80 التقليدية احملاضرات قاعات .و
    

 %10 :النسبة 10 اإللكرتوس التعليم .ز
    

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

  :النسبة  ابملراسلة .ط
    

  :النسبة  أخرى .ي
 

 تعليقات

 

 األهداف .ث
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 الرئيس؟ املقرر هدف ما -1

ف ديهــوذلــك  ملعــريفالعقلــي ا ابلنمــوابملوضــوعات احلديثــة واملســتجدات املتعلقــة  الطلبــةيهــدف هــذا املقــرر إىل تعريــف 
هـــدف املقـــرر أن يكـــون ا يكمـــ0النمــو العقلـــي املعـــريفاالطــالع علـــى املســـتجدات ذات الصـــلة واإلفـــادة منهـــا يف جمـــال 

بويــة يف التطبيقــات الرت و , و العقلــيالنظــرايت املتعلقــة ابلنمــ و ــددمراحــل النمــو املعــريف , الطالــب قــادرا علــى أن ي عــرف 
 0هذا اجملال

 يكون الطالب قادرا على: يف هناية هذا دراسة املقرر أن وي توقع
 خصائصه-أمهيته-معرفة مفهوم النمو العقلي املعريف -
 معرفة األساليب احلديثة يف جمال دراسة النمو املعريف -
 حتديد العوامل املؤثرة يف النمو العقلي املعريف -
 نظرايت النمو العقلي املعريف معرفة  -
 املتأخرة( -املتوسطة-مراحل النمو العقلي املعريف خالل مرحلة الطفولة)املبكرةمعرفة  -
 تأخرة( امل-املتوسطة-معرفة مراحل النمو العقلي املعريف خالل مرحلة املراهقة)املبكرة -
 خرة(ملتأا-ةاملتوسط-معرفة مراحل النمو العقلي املعريف خالل مرحلة الشباب)املبكرة -
 معرفة املقاييس واالختبارات املتعلقة ابلنمو العقلي املعريف -
 الرتبوية املرتبطة بعملية النمو العقلي املعريفالتطبيقات  -

لومات أو زايد لتقنية املعدام املتل االستخ)مثلتطوير وحتسني  املقرر الدراسي .  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 مراجع اإلنرتنت, والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 اجملالت ا , االشرتاك يفبراجمه دة منطالع على املواقع اإللكرتونية املتخصصة يف النمو العقلي املعريف واالستفااال
ثل ذلك ذا اجملال ويتمهيثة يف احلد ات البحثية ابلنمو املعريف العقلي للتعرف على املوضوعاتالعلمية ذات االهتمام

 .النمو العقلي املعريف لتطوير وحتسني املقرريف  احلديثة املراجع يف: استخدام

 0االستفادة من املواقع االلكرتونية يف حتسني وتطوير مهارات الطلبةالبحثية-

 ملقرر.ا يتعلق ابمومناقشه كل  عرضيف  لبةلتواصل بني أستاذ املقرر والطت لاستخدام برامج االتصاال-

 استخدام مصادر البحث االلكرتونية وقواعد املعلومات الرتبوية.-

 يف التواصــل مــع مراكــز األحبــاث البحــث العلمــي واملكتبــات الرقميــة لالســتفادة مــن الســتعانة ابلشــبكة العنكبوتيــةا-
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 0البحوث املتخصصة يف جمال النمو العقلي املعريفمصادر املعلومات يف 

 

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

لنمو ابات مهمة تتعلق موضوع نمنه مد هذا املقرر من املقررات املهمة للباحثني يف جمال علم نفس التعلم ملا يتضيع
نواع املقاييس ف على أالتعر و العقلي املعريف ونظرايته املعرفية مع وصف شامل ملراحل النمو العقلي املعريف 

 0واالختبارات اليت تقيسه , مع التعرف على التطبيقات الرتبوية 

 

 :املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا .6
 التدريسساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

ؤثرة فيه ل املعواممقدمة حول مفهوم  النمو عامة ومفهوم التطور وقوانينه وال
 وجماالته املختلفة 

1 2 

يات االسرتاتيجو رفية ملعالبنية ا-قوانينه-أمهيته -النمو العقلي املعريف  )التعريف
 البناء العقلي احملتوى(-املعرفية

2 4 

 2 1 متطلبات النمو العقلي واملعريف

 4 1 خصائص النمو العقلي

 2 2 يف النمو املعريف  نظرية جان بياجيه-

 2 1 فيكوتسكينظرية -

 2 1 نظرية برونر يف النمو املعريف

 2 2مناذج بديلة لنظرية أصل املعرفة كنموذج كيس وكالر ووالس وسيجلر وسترينربج 
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 وغريهم

 2 1 املتأخرة(-طةاملتوس-النمو العقلي املعريف خالل مرحلة الطفولة)املبكرة 

 4 2 تأخرة(امل-ةوسطاملت-النمو العقلي املعريف خالل مرحلة املراهقة )املبكرة 

 2 1 رة(ملتأخا-ةاملتوسط-النمو العقلي املعريف خالل مرحلة الشباب املبكرة 

 2 2 عريفجمال النمو العقلي املاملقاييس واالختبارات املستخدمة يف 

 2 1 التطبيقات الرتبوية يف جمال النمو العقلي املعريف

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .7
 دروس إضافية حماضرات 

 أو معامل
 اجملموع أخرى تطبيق استديو

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

 

 :خالل أسبوعيا الطالب بها يقوم التي( اإلضافي) التعلم الفردي/  الدراسة ساعاتعدد 

 ساعتان إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر

 

 دريسهات اتيجياتواسرت  قياسها قطر  مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .8
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول  دد

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

 جماالت من الجم كل  يف تعلم خمرجات رمقر  كل  يتضمن أن يلزم ال أنه مالحظة مع متكاملة، وتعليم تعلم عملية معاً  لتشكل تدريسها واسرتاتيجيات
 .التعلم
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 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 وطينخمرجات التعلم للمقرر وفقا جملاالت اإلطار ال

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات 

 التدريس للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 ات البحثيةيفللتكا احملاضرة خصائص النمو العقلي املعريفمعرفة  1-1

ه تشابال حيث نظرايت النمو العقلي املعريف منيقارن بني  1-2
 0والتمايز

 ات البحثيةيفللتكا احملاضرة

 األنشطة التدريبية التعلم التعاوين مراحل النمو املعريف لدى جان بياجيهيشرح  1-3

حل  عريفالعوامل املؤثرة يف النمو العقلي املمييز بني  1-4
+العصف املشكالت

 الذهين

 ات البحثيةيفللتكا

 األنشطة التدريبية التعلم التعاوين املعريف لدى الطفولةالنمو العقلي  دد أمهية  1-5

 املهارات املعرفية 2
 أنشطة تدريبية احملاضرة+املناقشة م تطبيق مفاهيم نظرية جان بياجيه يف جمال التعل 2-1

احملاضرة+ حلوار  ابلشباتوضيمل مراحل النمو العقلي املعريف لدى مرحلة  2-2
 ةواملناقش

 أنشطة تدريبية

 األنشطة االلكرتونية احملاضرة اهقةملر اتفسري مراحل النمو العقلي املعريف لدى مرحلة  2-3

 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
ت إكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن جمموعا 3-1

 تعاونية

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين
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 األسئلة الشفهية ةاحلوار واملناقش إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات  4
 أنشطة تدريبية + املناقشة  احملاضرة تدريب عملي على مناذج االكتشاف لربونر  4-1

 التكليفات البحثية + املناقشةاحملاضرة ونيةلكرت املعلومات االمهارة التعامل مع مراكز ومصادر  4-2

 (وجدت إن) النفسية احلركية املهارات 5
5-1    

5-2    

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .9
 شفهي, تقدمي خطابة, مقال, كتابة  مجاعي, مشروع اختبار,: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %10 خالل الفصل التفاعل و  واملناقشة املشاركة 1

 %10 الرابع عريفقلي املجمال دراسة النمو الع يف احلديثة عرض تقارير عن االجتاهات 2

 %10 الثامن عرض مناذج نظرية جان بياجيه للنمو العقلي املعريف  3

 %15 الثاين عشر مقاييس النمو العقلي املعريف  تطبيقمشروع مجاعي يف  4

5 
مو العقلي ت النظرايتفعيل التطبيقات الرتبوية لن إمكانيةكتابة مقال علمي حول 
 املعريف يف العملية التعليمية

 %15 خالل الفصل

 %40 اخلامس عشر اختبار هنائي 6

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ذ
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ذكر  ص لكل طالب )معي اخلاكادميإاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األ ترتيبات
 وع(.  ل أسبمقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف ك

ساعات 3عدل دريس مبالت ضو هيئةوفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لع االستشارات واإلرشاد األكادميي
 حة واملناسبة.ل املتالتواصأسبوعيا, كما يتم ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات ا

 
 التعّلم مصادر .ي

 :املطلوبة املقررة الكتب – قائمة يف–أدرج. 1

  0وزيع:األردن,دار وائل للنشر والت3,طالنمو املعريف عند األطفال 0(2015)0,نبيلهلادياعبد -

  0:األردن, دار األهلية للنشر والتوزيعمنو الطفل املعريف واللغوي 0(2000)0قطامي,يوسف-

  0,دار الرشاد:القاهرة5,طالنمو العقلي للطفل0(2011)0حممد, عادل عبدهللا-

 0األردنلنشر والتوزيع:العلمي ل, دار اإلعصار علم نفس منو الطفل املعريف 0(2015)0ميالد, حممود حممد-

لعلمي للنشر ار ا,دار اإلعصواملعريف للطفل اللغويالنمو 0(2015)0النوايسة,أديب؛القطاونه,إميان-
  0والتوزيع:األردن

ة والنشر ة للطباعر العاملي,الداالنمو العقلي والتطور املعريف,وجهة النظر التكوينية0(2005)0وقيدي ,حممد-
 0والتوزيع

Galotti ,Kathleen M.(2010). Cognitive Development: Infancy Through 
Adolescence, USA. 

 

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

 https://uqu.edu.sa/libالقرى أم جبامعة هللا عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة

https://www.amazon.com/Kathleen-M.-Galotti/e/B001IODO7S/ref=dp_byline_cont_book_1
https://uqu.edu.sa/lib
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 https://www.abegs.orgاخلليج لدول العريب الرتبية مكتب

 page-https://www.gaserc.com/homeاخلليج بدول الرتبوية للبحوث العريب املركز

 /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 

 jordan.thebeehive.org/content/http//:814/2932جمالت جامعة الكويت

  األردنيةواالجتماعية( اجلامعة  اإلنسانيةجملة دراسات )العلوم 

https://journals.ju.edu.jo 

 جملة العلوم الرتبوية

https://jes.ksu.edu.sa/ar 

لة العربية للعلوم الرتبوية والنفسيةاجمل  

9I-http://wp.me/P94dJH 

 جامعة القاهرة –جملة العلوم الرتبوية 

http://www.ies.cu.edu.eg 

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

 ر ابط لقواعد بياانت عربية عرب موقع دار املنظومة
http://www.mandumah.com/databases 

قسم علم النفس  –ابط دليل الدورايت العربية اجملانية ر  
http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/details&i=7 

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
https://journals.ju.edu.jo/
https://jes.ksu.edu.sa/ar
http://wp.me/P94dJH-9I
http://www.ies.cu.edu.eg/
http://www.mandumah.com/databases
http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/details&i=7
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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 

 https://www.rwaq.orgرواق للتعليم املفتوح منصة -

 https://www.maharah.netمنصة مهارة -

 https://www.tasmeemme.comموقع تصميمي -

 https://shms.sa/registrationمنصة مشس 

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

 تطبيقات جوجل التعليمية 

 الذكية. السبورة

 الفصول االفرتاضية

 

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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 املطلوبة املرافق .أأ
 قاعاتال داخل عداملقا عدد)أي  اتواملخترب  الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

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

 ناسبةم والتعليم املت التعلتيجياقاعات دراسية جمهزة , وتتوافر هبا طاوالت مستديرة من أجل تفعيل عدد من اسرتا

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر .2
 أجهزة الداات شو للعروض التقدمييةأجهزة حاسب آيل + 

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

 توفري شبكة )اإلنرتنت(

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .س

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .1
 ر(اهليئة الوطنية لتقييم املقر  استبانهلتقييم املادة وطرق تدريسها. )  استبانه

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات -2
 .املقرر تدريس يف املشاركنيأعضاء هيئة التدريس  استطالع رأي

 نتائج الطالب 

 ملفات اإلجناز

 ملف تقومي املقرر 

 تقييم األقران
 التقييم الذايت 

 زايدة متبادلة بني أعضاء هيئة التدريس
 :التدريس تطوير إجراءات .2
 .ملقرريف ا اوالعمل على توظيفه حبوث النمو العقلي املعريف لمتابعة ما يستجد يف جما-
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 حلقات النقاش العلمية.-

 والندوات العلمية يف جمال حبوث النمو العقلي املعريف حضور املؤمترات-

 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.-

 0واألفكاراالجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات-

 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.-

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

 . القسم من خاصة جلنة بواسطة الطلبة أعمال من  عشوائية عينة مراجعة-

 .املقرر نفس يدرسون الذين الزمالء بني والتدقيق التصحيمل يف والتبادل املشاركة-

 0التبادل بصورة دورية لتصحيمل االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى-

 :ويرهلتط والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف -5
  0مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري-

 بعة املت استشارة الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر حول توزيع املوضوعات وطرق التقومي-

  0حتديث مصادر التعلم املرتبطة ابملقرر-

 0آراء املختصني يف جمال علم نفس التعلماالستفادة من -
 

 د/ حممد خليفة الشريدة ... :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

 

 14..../...../..... التاريخ
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 منوذج 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 جماالت اإلرشاد النفسياسم املقرر:

 رمز املقرر: .............................

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 : جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمي 2/3/1440اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس –القسم:كلية الرتبية  /لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 جماالت اإلرشاد النفسي )   ( اسم املقرر الدراسي ورمزه:. 1 .16
 ساعتني نظري عدد الساعات املعتمدة:  . 2 .17
 لنفساصات علم ع ختص: املادة اختياري عام جلميالربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي 3 .18

 )فيحالوجودمقررعامفيعدةبرامج،بيّنهذابداًلمنإعدادقائمةبكلهذهالربامج(

 اختياري قسم علم النفس السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .19
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . 5 .20
 يوجدال . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .21
 جلامعةائيسي يف ىن الر داخل املب . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . 7 .22
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 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ك
    

 % 20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوس .ل
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ن
    

  النسبة:  أخرى .س
 

 ال يوجدتعليقات:

 

 األهداف .ح
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
  منها: اإلرشاد  ادي اليتإلرشاالتعريف مبفهوم علم النفس العام، وعلم النفس اإلرشادي، وجماالت علم النفس

 بار، وإرشاد ذويباب والكوالش اإلرشاد الزواجي، اإلرشاد األسري، إرشاد األطفالالرتبوي، اإلرشاد املهين، 
 االحتياجات اخلاصة.

 ه النفسي، وء توافقىل سمساعدة الطالب على فهم مشكالته الشخصية واالنفعالية والسلوكية اليت تؤدي إ
 والعمل على حل املشكالت مبا حيقق أفضل مستوى للتوافق.

 يت تار األساليب ال، وأن خيدافهية رسم اخلطط الرتبوية اليت تتالءم مع قدراته وميوله وأهتعريف الطالب بكيف
ه لنجاح يف برانجمدته يف امساعتساعده يف اكتشاف اإلمكاانت الرتبوية فيما بعد املستوى التعليمي احلاضر، و 
 .صفة عامةبوي بالرتبوي واملساعدة يف تشخيص وعالج املشكالت الرتبوية مبا حيقق توافقه الرت 

 وله وظروفه راته وميوقد مساعدة الطالب يف التعرف على كيفية اختيار مهنته مبا يتالءم مع استعداداته
يق أفضل مستوى يه، وحتقفقي االجتماعية وجنسه، واإلعداد والتأهيل هلا، والدخول يف العمل، والتقدم والرت 

 ممكن من التوافق املهين.
 ل فيها، ، والدخو وجيةتيار الشريك )زوج، زوجة( واالستعداد للحياة الز مساعدة الطالب على كيفية اخ

 ج وأثناءه.بل الزوا ية قواالستقرار والسعادة، وحتقيق التوافق الزواجي، وحل ما يطرأ من مشكالت زواج
 فردي أو   األقارب(د، و مساعدة الطالب يف التعرف على كيفية مساعدة أفراد األسرة )الوالدين، األوال

 األسرية. توحل املشكال سري،ة، يف فهم احلياة األسرية ومسؤولياهتا لتحقيق االستقرار والتوافق األكجماع
  اعياً، وحل تهم اجتمتربيو مساعدة الطالب يف التعرف على كيفية املساعدة يف رعاية منو األطفال نفسيًا

 مشكالهتم اليومية.
 ومهنيًا  وتربوايً فسياً ة وتوجيه منو الشباب نمساعدة الطالب يف التعرف على كيفية املساعدة يف رعاي 

 واجتماعياً، واملساعدة يف حل مشكالهتم.
  ًتماعياً، وحل نيًا واجومه مساعدة الطالب يف التعرف على كيفية املساعدةيف رعاية وتوجيه الشيوخ نفسيا

 مشكالت آخر العمر.
  ياجات وي االحتية لذوالرتبوية واالجتماعمساعدة الطالب يف التعرف على اخلدمات الصحية والنفسية

 اخلاصة، هبدف متكينهم من التوافق النفسي واملهين واالجتماعي يف احلياة.

جع املعلومات أو مرا يد لتقنيةام املتزا)مثل االستخداملقرر الدراسي.لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 النفسي. رشاداستخدام التقنية يف البحث عن املادة العلمية املتخصصة لكل جمال من جماالت اإل 
 تقين والعلمي.حتديث موضوعات املقرر مبا يتوافق مع التطور ال 
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 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 أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .خ
 للمقرر:وصف عام 

الرتبوي،  ومنها: اإلرشاد رتبطة بهت امليتناول املقرر املفاهيم األساسية لعلم النفس العام وعلم النفس اإلرشادي، واجملاال
ة، الحتياجات اخلاصاشاد ذوي ، وإر اإلرشاد املهين، اإلرشاد الزواجي، اإلرشاد األسري، إرشاد األطفال والشباب والكبار

 اليت ميكن أن تقدم لكل جمال من هذه اجملاالت.واخلدمات اإلرشادية 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .10
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

ملطلوبة طات النشاالتعريف مبحتوى املقرر وطبيعته )توصيف املقرر( والتكليفات وا
العالجي ادي و إلرشاالتعريف مبفهوم علم النفس العام وعلم النفس 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

 2 1 إرشاد االزمات

 2 1 ارشاد ذوي الفكر املنحرف

 2 1زايرات ميدانية ملؤسسات تقدم هبا اخلدمات اإلرشادية مثل: )مجعيات األيتام، مجعية 
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 األطفال املعوقني، مركز الدعم الطاليب يف اجلامعة(

 

  15 : إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها .11
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق

 15 2 - _ _ 13 ساعات التدريس الفعلية
  2 - - _ _ 2 الساعات املعتمدة

 

 وعيًا:ل أسبعدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خال .1
 ساعتان أسبوعياً 

 

 ريسهااسرتاتيجيات تدياسها و رق قخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع ط .2
 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحدد اجلدول 

 سبة.املنا : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلمأوالً  -
 التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات 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 جماالتتعلم يف جاترر خمر واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا 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
  األسااااااااااااااااااااااااااااااااائلة - احملاضرات الدراسية.- لى:بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف ع
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 الزايرات امليدانية. -   العام وعلم النفس اإلرشادي.مفاهيم علم النفس  1-1

 احلوار واملناقشة. -

 املباشرة.

املناقشااااااااااااااااااااات -
واملشاااااااااااااااااااااااااركات 
الفاعلااة والنقاااش 
اجلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد يف 

 احملاضرات.

واجباااااااااااااااااااااااااات  -
العاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروض 

 اجلماعية.

البحااااااااااااااااااااااااوث  -
والتقاااااااااارير عااااااااان 
بعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااض 
موضاااااااااااااااااااااااااوعات 

 املقرر.

االختبااااااااااارات  -
الدورياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
والفصااااااااااااااااااااااااااااااااااالية 

 التحريرية.

ري، ألسااجملاالت املتعددة لإلرشاد النفسي وهي: اإلرشاد  1-2
اإلرشاد  ين،اإلرشاد الزواجي، اإلرشاد الرتبوي، اإلرشاد امله

 ذوي شادالعالجي، إرشاد األطفال واملراهقني واملسنني، ار 
 الفكر املنحرف، وإرشاد ذوي االحتياجات اخلاصة.

 اسرتاتيجية العمل يف كل جمال من اجملاالت. 1-3

1-4   

 املهارااتملعرفية 2
  احملاضرة واحلوار واملناقشة.- :بنهاية املقرر يتوقع من الطالب القدرة على 

 اسرتاتيجية العصف الذهين. -

 طريقة التعلم التعاوس. -

عاااااااااااااااان طريااااااااااااااااق 
االختباااااااااااااااااااااااارات 
الدورياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
والنصاااااااااااااااااااااااااااااااااااافية 

وم العلام و يقارن بني علم النفس اإلرشادي وعلم النفس الع أن 2-1
 املرتبطة هبما.
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اد إلرشايوضح اجملاالت املتعددة لإلرشاد النفسي وهي: أن  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.

طاااااااااارح بعااااااااااض املشااااااااااكالت  -
الواقعياااااااااة مااااااااان امليااااااااادان أثناااااااااااء 

تتطلااااااااب ماااااااان  احملاضاااااااارة والاااااااايت
الطالااااااااااااااااااااااب إدراك أبعادهااااااااااااااااااااااا 
وجوانبهاااا وكيفياااة التعامااال معهاااا 
إرشااااااااااادايً، وماااااااااادى صاااااااااااالحية 
تناوهلاااااااا ماااااااان خااااااااالل اإلرشاااااااااد 
اجلماااااااااااااااعي، وإدراك جوانااااااااااااااب 
اخلطاااورة علاااى الصاااحة النفساااية 
واجلساااااااااااااامية والعقليااااااااااااااة هلااااااااااااااذه 

 املشكالت واقرتاح حلول هلا.

 البحث واالستقصاء. -

 أسلوب حل املشكالت. -

 لنقاش الصغرية.جمموعات ا -

 التغذية الراجعة. -

والنهائياااااااااة الااااااااايت 
تتضاامن جمموعااة 
من األسئلة الايت 
تقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايس 

)اإلدراك، 
التحليااااااااااااااااااااااااااااااااااال، 
االسااااااااااااااااااااااااااتنتاج، 
علااااااااااااال، اذكااااااااااااار 

 السبب(.

لى عدي مل يف جماالت علم النفس اإلرشاأنيطبق مهارات الع 2-3
 مواقف احلياة املختلفة.

 ة.تلفأن يستنتج احللول املناسبة ملواجهة املواقف املخ 2-4

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
تقسااااااااااااااااااااااااايم الطاااااااااااااااااااااااااالب إىل - تنمية القدرة على العمل اجلماعي والتعاوس. 3-1

جمموعاات صااغرية والعماال معهااا 
 من خالل ورش العمل.

ة املناقشات اجلماعية والفردي -
مع الطالب للتأكد من 

 حتملهم املسؤولية.

لعب األدوار أبن يضع  -

تقياااااااايم قاااااااادرة  -
الطالااااااااب علااااااااى 
االسااااااااااااااااااااااااااااااااتنتاج 
والتحلياااااااال ماااااااان 
خااالل األعماااال 
واألنشااااااااااااااااااااااااااااااااطة 
املختلفااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
ابإلضاااااااااااااااااافة إىل 

بحاوث الفردياة ال

 العمل كفريق لتنمية مهارات حل املشكالت. 3-2

 العمل كفريق لتنمية مهارات التفكري الناقد. 3-3

 العمل كفريق لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي. 3-4

 قيادة فريق العمل. 3-5

 الشعور ابملسؤولية واألمانة العلمية. 3-6
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الطالب نفسه موضع اآلخر   
صاحب املشكلة أو الرأي 
املختلف وردود األفعال 

 وانعكاساهتا املختلفة لديهم.

 اسرتاتيجية التعليم الفعال. -

 .تعاوساسرتاتيجية التعليم ال -

اسااارتاتيجية التعلااايم ابلنشااااط  -
 واملشاركة.

اسااارتاتيجية العصاااف الاااذهين  -
إلجياااااااااد احللااااااااول للمشااااااااكالت 

 الرتبوية.

اساااااااااااااااااااااااارتاتيجية البحااااااااااااااااااااااااث  -
واالستقصاااء ابلبحااث يف أوعيااة 

 املعلومات.

 واجلماعية.

مالحظااااااااااااااااااااااااااااة -
تفاعاال الطاااالب 
يف مواقااااااااااااااااااااااااااااااف 
خمتلفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
ابسااااااااااااااااااااااااااااااتخدام 
بطاقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات 

 املالحظة.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
اساااااااااااااااااااااااااارتاتيجية التعلاااااااااااااااااااااااااايم  - القدرة على استخدام التقنية يف البحث العلمي. 4-1

 اإللكرتوس.

 .اسرتاتيجية التعليم التعاوس -

اساااااااااااااااارتاتيجية اجملموعااااااااااااااااات  -
 الصغرية.

مواقاااااااااااااااااااااااااااااااف  -
تدريبياااااة يطلااااااب 
مااااااااااان الطالاااااااااااب 
إعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادادها 
وعرضاااااااها، عااااااان 
طرياااااااااااااااق مجاااااااااااااااع 
املعلوماااااااااااااااااااااااااااااااات 
ابسااااااااااااااااااااااااااااااتخدام 

 لتقنية يف التواصل مع اآلخرين.استخدام ا 4-2
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التقنيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
واالتصااااااااااااااااااااااااااااااااال 
املتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوفرة 

 ابجلامعة.

تكليااااااااااااااااااااااااااااف  -
الطااالب إبجااراء 
أحبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااث 
ابسااااااااااااااااااااااااااااااتخدام 
الوساااائل التقنياااة 

 احلديثة.

اساااااااااااااااااااااتخدام  -
الربيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 
اإللكااااااااااااااااااااااااااااارتوس 
إلرساااااااااال حاااااااااال 
الواجبااااااااااااااااااااااااااااااااات 
لعضاااااااااااااو هيئاااااااااااااة 

 التدريس.

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    

5-2    
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .3
هي, دمي شف, 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 .ر

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 هيئة التدريس للتواصل و تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوس ورقم اجلوال اخلاص بعضو -
 

 
 مصادر التعّلم .بب

 الكتب املقررة املطلوبة: –يف قائمة –. أدرج1

 .علم النفس اإلرشادي املبادئ واملهارات. الدمام: مكتبة املتنيب(. 2017أمحد، جماهد )-
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عّمان:  لشريفني(.اسعد، وأمحد  )ترمجة مراداملدخل إىل اإلرشاد النفسي من منظور فين وعملي. (. 2015انيستول، م. ) -
 (.2011دار الفكر. )العمل األصلي ُنشر يف عام 

 عّمان: 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(:ت العلمية والتقارير وغري املواد املرجعية األساسية )اجملال -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. -

 دورايت وجمالت عربية وأجنبية يف علم النفس. -
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 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 

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

 

 

 املرافق املطلوبة .تت
اعات ملقاعد داخل القأي عدد اات )متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب  بنّي 

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

 قاعة حماضرات 

 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .1
 جهاز كمبيوتر حممول/ شاشة عرض/ ماسح ضوئي. /Data Showجهاز عارض البياانت 

 ة هبا(:رفق قائمأ، أو مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها .5
 ال يوجد

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ش

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .4
 تعبئة االستمارة اإللكرتونية على موقع اجلامعة )تقومي أعضاء هيئة التدريس(.-
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 مناقشة الطلبة وأخذ أرائهم بطريقة تدريس املقرر وحمتواه. -

 أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات  .1
 التقييم الذايت. -

 تبادل اآلراء مع الزمالء حول املقرر الدراسي. -

 إجراءات تطوير التدريس: .1
 حضور الدورات وورش العمل سواء داخل اجلامعة أو خارجها. -

 ة.ب اجلديدع الكتشبكة اإلنرتنت، وتتباالطالع على اجلديد بصفة مستمرة فيما يتعلق ابملادة من خالل -

ضاء هيئة واسطة أعبطلبة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال ال .1
ة تدريس من عضاء هيئأت مع تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبا

 مؤسسة أخرى(:
 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 أخرى.

 .بفحصالدرجاتواالختبارااتلنصفيةوالنهائيةمنقبلعضوهيئةتدريسمستقللعينةمنأعمال الطال -

 ه:تطوير لِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط  .1
الل الروابط خعلم النفس من  ساسية يفاأل ادر* احلصول على املعلومات احلديثة للمقرر من املص

 رة للمواقع .املباش

 ل .جملاافس * تبادل اخلربات مع أساتذة زائرين متخصصني يف ن

 .لدراسي كل عام ااملقرر  سنيوحت * التشاور مع زمالء التخصص فيما يستجد من تطوير

  صص .الء التخع زممرر * االتفاق على األنشطة واجلوانب التطبيقية للمق
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 لىكلماهوجديدفيهذااجملال.االطالعاملستمرعلىمواقعخاصةابملقررللتعرفع-

 س.لتدريأخذآراءالطالحباوالملقررمنخالالستبياانتتعكسوجهااتلنظرحوملوضوعات املقرروطريقةا -

 تقييممقرردراسي.-

 مراجعةاخلططالدراسية.-

 تطويراخلططالدراسيةفيضوءالتوجهااتملعاصرةوحاجااتجملتمع. -

 مواكبةالتطوراتفيطبيعةالعملوالتطّوراملهنيفيمجاالملقرر.-

 التوازمنابيناملواضيعالنظريةوالتطبيقااتلعملية.-

 تبادالخلرباتواآلراءبينأعضاءهيئةالتدريسفيهذااجملال. -

 تطويراإلمكانيااتلبشرية)اإلبداعالتقين(.-

 ربطاملقررمبفهوماجلودةواالعتماداألكادميياحملليوالدويل.-

 مامباجلوانبالتقنيةفيالبحثومصادراملعرفة.االهت-

 متابعةاجلديدفيطرائقالتدريسالفعالواستخدمهامعطالابملقرر.-

 االستفادةمندورااتلتطويراجلامعيوتفعيلهافياألداءالتعليم.-

 متابعةاجلديدفياسرتاتيجيااتلتفكريوالبحثالعلميفيمجاالملادة.-
 

 د. حممد خليفه الشريدة امسمنسقالربانمج:

 التوقيع:

  

 2/3/1440 التاريخ

 

 



 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 

 

155 

 

 توصيف املقرر الدراسي
  مدارس علم النفس: :  :اسم املقرر  

 0206612-2نفس  رمز املقرر:  

 دراسي مقرر توصيف منوذج

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

 النفسعلم  /.الرتبية    :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .خ
 مدارس علم النفس: ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .23
 2: :املعتمدة الساعات عدد. 2 .24
 لم النفسختلفة لعالتخصصات امل املاجستري يف مجيع برامج: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .25

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

 األول:الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. . 4 .26
 ال يوجد:(وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. . 5 .27
 ال يوجد: (وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .28
 الزاهرو رى ابلعابدية جامعة أم الق: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .29

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

 % 100 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .ع
    

  :النسبة  اإللكرتوس التعليم .ف
    

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

  :النسبة  أخرى .ر
 

 :تعليقات

 

 األهداف .د
 الرئيس؟ ملقرر هدفا ما -1

 ره هبا، وظهورفة وأتثلفلسمساعدة الطلبة يف التعرف على اتريخ علم النفس وبداية ظهوره وانفصاله عن ا
سة واملنهج كل مدر   ة نظراملختلفة يف علم النفس واختالف موضوع علم النفس من وجه النظرايت واملدارس

ور علم النفس داية ظهنذ بالذي اعتمدت عليه يف الدراسة، والتطورات املتالحقة يف الفكر السيكولوجي م
 إىل الوقت احلاضر. 

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

ليت عات اجلديدة ااملوضو  على االستعانة ابملواقع اإللكرتونية وأحدث املراجع يف مدارس علم النفس للتعرف
 يتم دراستها أوال أبول.

 

 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أواملقرر الدراسي  وصف .د
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 :للمقرر عام وصف
س الفلسفي اسحيث يوضح األيعد هذا املقرر من املقررات املهمة للباحثني يف جمال علم النفس بشكل عام،

ألفكار االتباين بني  ه دراسةم فيفة نتيجة تطور املعرفة اإلنسانية،ويتلعلم النفس، وكيفية انفصاله عن الفلس
لنفس ا، وموضوع علم ء النفسعلماالسيكولوجية املختلفة، وأسباب هذا التباين، والفروق بني الرؤى املختلفة ل

لعلم تطبيقية 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: .12

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

لفلسفة اة مثل قدمياألساس الفلسفي لعلم النفس، والفكر السيكولوجي يف الفلسفات ال
 اليواننية وأتثر علماء املسلمني هبا.

على هذا  ملؤثرةوامل اعلم النفس عن الفلسفة، واألساس العلمي له والعالستقالل  تقدمي
 االستقالل وتطوره كعلم.

 مفهوم كل من: النموذج والنظرية واملدرسة والفروق بينها.

 ية. أبرز الفروع التطبيقية لعلم النفس يف اجملاالت احلياتية احلال

1 2 

( اجلشتالت -ةلوظيفيا -ئيةاملندثرة: البناتقدمي موجز ملدارس علم النفس )املدارس األوىل 
ثة ية كقوة اثلإلنسانسة ا)املدارس القدمية املعاصرة: التحليل النفسي والسلوكية( )املدر 

 خرى(األ معاصرة( )املعرفية كاجتاه حديث يف علم النفس وأثر على املدارس

1 2 
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 عرض ملدارس علم النفس األوىل:

 ها علمائ أبرزو  –ستقالل علم النفس املدرسة البنائية: الدعوات املبكرة ال
 لدراسةاومنهج  –وموضوع علم النفس من وجهة نظر مؤسسيها  –ومؤسسيها 

 وأهم أوجه النقد اليت واجهتها. –الذي اعتمدت عليه 
 رها ة نظوموضوع علم النفس من وجه -أشهر علمائها :املدرسة الوظيفية– 

 ا.جهتهنقد اليت واوأهم أوجه ال –ومنهج الدراسة الذي اعتمدت عليه 
 س من لنفمؤسس املدرسة وأهم علمائها، وموضوع علم ا تالت:مدرسة اجلش

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.

 النفسي:مدرسة التحليل 

 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 

  ليل  التحيف اتماإلسها -االجتاهات املنفصلة عن فرويد: )أدلر/ ينج( النشأة
 النقد. -حتليل ومقارنة مع نظرية فرويد -النفسي

 روم/ ف/ نظرايت علم النفس التحليلي االجتماعي: أشهر العلماء )هورس
خرى ايت األلنظر احتليل ومقارنة مع  -يف التحليل النفسي إسهاماهتمسوليفان( 

 النقد. -التحليلية

1 

 

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

 لنقد.ا -رويدفية أوجه الشبه واالختالف مع نظر  -يف التحليل النفسي إسهاماته
  ت لنظراي جزةمو خامتة ملدرسة التحليل النفسي يتم من خالهلا عرض ومقارنة

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

1 

 

2 

 

 2 1 االختبار النصفي

 املدرسة السلوكية:

  ورها(لى ظهوامل املساعدة عوأهم مسلماهتا والع)مؤسسها تقدمي للمدرسة. 
 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

 فية.ملعر السلوكية الكالسيكية إىل السلوكية االجتماعية االتطور من 

1 2 

 املدرسة اإلنسانية:

 على  د تساعليتاوالفلسفات  تقدمي للمدرسة )املسلمات والعوامل املؤثرة فيها
 ظهورها مثل: الفلسفة الوجودية والفلسفة الظاهرية(.

  كيلي.-علم النفس الوجودي: رولو مي 

1 2 

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

1 2 
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 املدرسة املعرفية:

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

1 2 

 .برونر 
 .نظرية املعاجلة املعلوماتية 

1 2 

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

1 2 

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

 نظرية يف مدرسة على تطور الفكر يف مدرسة أخرى.

1 2 

 2 1 اختبار هنائي

 

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .13
 إضافية دروس حماضرات 

 أو معامل
 اجملموع أخرى تطبيق استديو

 32 - 6 - - 32 الفعلية التدريس ساعات
 2 - - - - 2 املعتمدة الساعات

 

 :بوعياً أس خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .14
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 دريسهات اتيجياتواسرت  قياسها قطر  مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .15
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول  دد

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 اسرتاتيجيات تللمؤهال الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمقرر التدريس
 التقومي طرق

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

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

 كتابة مقال احلوار واملناقشة

لم عدارس نظر كل مدرسة من م وجهةيفسر بعض الظواهر النفسية من  1-3
 النفس.

 تكليف منزيل العرض الفعال

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

 املعرفية املهارات 2
 نشاط عملي التعلم التعاوس ارنة.النفس املختلفة من عدة أوجه للمقيفرق بني مدارس علم  2-1

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

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

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

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 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 إن) احلركية النفسية املهارات 5
5-1    

5-2    

 

 
 ::الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول -5

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

 احملدد األسبوع
 لتسليمه

 التقييم من 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    

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ز

إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار  ترتيبات
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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. -

 إللكرتوس.وا ماعيالجتاتكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل  -

 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية -

 
 التعّلم مصادر .ثث

 :املطلوبة املقررة الكتب – قائمة يف–أدرج. 1

 ءاالدار البيض جاح اجلديدة:. دار النعلم النفس املعاصر: التيارات واملدارس(. 2012غريب، عبد الكرمي )-

و االجنل قاهرة: مكتبة. الاتريخ علم النفس احلديث: املدارس واالجتاهات(. 2009، إمساعيل )الفقي -
 املصرية.

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

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

Woody, W., &Viney, W. (2017). A History of Psychology: The Emergence of Science and 

.Routledge. New York: th6 Applications 

 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 ) -
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- Benjamin, L. (2014). A Brief History of Modern Psychology2nd. Wiley  

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

Psychological Association, Vol. V. Washington, DC: American Psychological 

Association. 

  

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

 American Psychological Association )موقع الجمعية األميركية لعلم النفس )باإلنكليزية 

 Association for Psychological Science )جمعية علوم النفسية )باإلنكليزية 

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

 

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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 املطلوبة املرافق .جج
 قاعاتال داخل عداملقا عدد)أي  اتواملخترب  الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

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

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

 :(:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر-2   

 وجهاز حاسب آيل Data Showجهاز العرض 

 :(هبا ةقائم أرفق أو ا،فاذكره خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  إذا مثالً : حددها) أخرى مصادر-3
 املكتبة  املركزية ابجلامعة

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ص

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات -1

 بعةالتدريس املت ييم طرقنها تقلتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بي استبانهتقدمي * 

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

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات -2
 لنهائي.ختبار ار واالالطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقر املقارنة بني أداء * 

يس املتبعة اتيجيات التدر ثر اسرت لى أ* حتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية حتليال كميا ونوعيا للوقوف ع
 يف تدريس موضوعات املقرر وترتيبها حسب فعاليتها.

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

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

 تطوير التدريس

 هيئة ضاءأع بواسطة لطلبةا أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات -4 .1
 من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني، تدريس
 (:أخرى مؤسسة

ة هيئمالئه وعضو تقييم ز و ايت يتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني التقييم الذ
 التدريس له

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف-5 .1
 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطويره -

 متابعة الكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر. -

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

 د/ حممد خليفة الشريدة :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

 

 14..../...../..... التاريخ

 

 توصيف املقرر الدراسي
 تجارب نفسية في التعلم: :  :اسم املقرر  

 0206621-3نفس  رمز املقرر:  

 دراسي مقرر توصيف منوذج
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 جامعة أم القرى:ورمزه الدراسي املقرر اسم 1440/..2./22:التوصيف اتريخ

 قسم علم النفس /كلية التربية:القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف            
 664تجارب نفسية في التعلم : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .30
 ساعات معتمدة  3: املعتمدة الساعات عدد. 2 .31
 تعلم / ماجستري: الدراسي ملقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .32

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

 : الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .33
 مناهج البحث في التربية وعلم النفس:(:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .34
 ال يوجد: (:وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .35
م القرى بجامعة اة لرئيس لكلية التربياداخل المبنى : التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .36

 معاهد( -نوادي -التجارب التي تم اختيارها من قبل الطلبة )مدارسخارج الجامعة حسب نوع  /
 (:ينطبق ما كل  اخرت) املتبع الدراسة منط. 8

 %35 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .ش
    

  :النسبة  اإللكرتوس التعليم .ت
    

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

  :النسبة  ابملراسلة .خ
    

 %65 :النسبة √ أخرى .ذ
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 :تعليقات

 إشرافهوحتت  ستاذاألور مع لتشاابحسب نوع التجربة واهلدف منها يتم اختيار العينة والتصميم املناسب وطريقة التنفيذ 
لية اليت تتناول عم الدراساترجها كحيتاجه الطالب لتنفيذ التجربة العلمية سواء كان داخل اجلامعة وخا إجراءوتسهيل أي 
 العاديني وذوي احلاالت اخلاصة )صم وبكم(.....اخل. األفراداالنتباه لدى 

 

 األهداف .ذ
 الرئيس؟ املقرر هدف ما -1

 العلمية ريقةبالط وتعريفه كعلم، لنفس علما تطور في ودوره التجريب بأهمية الدارس تعريف إلى المقرر هذا يهدف

 و. لتجارب تصميما كيفية او وخصائصه
. ةبهاالتجربيتتطلالدراساتالتجريبيةالشهيرةفيعلمالنفسوالىتدريبالطالبعلىإجراءالتجاربواستخداماألجهزةالعلميةالت

لعت،طرققياسايزيقاويتناواللمقررعرضموجزللدراساتالتيمهدتلظهورعلمالنفسالتجريبي،التجربةالعلمية،زمنالرجع،السيكوف
 بات

الإلدراكأنواعه،مثكبشتى،دراسةاالنتباهالبصريوالسمعي،دراسةاإلدرا)مثلقياسالعتبةالبصرية،العتبةالسمعية،العتبةاللمسية(

(  التذكر تعمليا ،دراسة) الحركة الشكل،وإدراك اللون،وإدراك ق،وإدراكالعم  إدراك عن تجارب إجراء(  البصري
 األزواج علمت عن تجارب إجراء( التعلم عمليات ،دراسة) المدى طويلة العاملة،والذاكرة الذاكرة عن تجارب إجراء

 تصميم في بيةالحاسو البرامج أيًضا،استخدام. التعلم األثر انتق عن تجارب ،إجراء) الحركي ،والتعلم المترابطة

 . النفسية التجارب
مها،وارب،وتصميدالتجواستخداماألجهزةالمتعارفعليهافيمختبراتعلمالنفس،معتدريبالطالبعلىاستخدامالمنهجالتجريبيفيإعدا

 . كتابةتقاريرعلميةعنها

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

 عة تدريب الطالب على تصنيف المشكالت المرتبطة بعلم النفس التعلم؛ من خالل مراج

 الكتب والمجالت العلمية ومواقع اإلنترنت.

  شكالت الفرضيات العلمية المتعلقة ببعض القضايا والمتدريب الطالب على كيفية صياغة

 البحثية في التربية وعلم النفس ، ومن خالل المراجع والكتب ومواقع االنترنت.

 ة ذاتتشجيع الطالب على اإلطالع على المراجع العربية واألجنبية" المترجمة" الحديث 

 الصلة بالموضوع.

  ات لمؤتمرا المنشورة في المجالت العلمية وفي تزويد الطالب بالدراسات واألبحاث الحديثة

لكمية واء اوالتركيز على طرق التجريب فيها والبروتوكوالت المتبعة للوصول إلى النتائج س

 أو الكيفية.

  طرق التجريب حث الطلبة على تصميم التجارب التي تتناول موضوعات التعلم وفق

 .ئج سواء الكمية أو الكيفيةوالبروتوكوالت المتبعة للوصول إلى النتاالمناسبة 
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 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أواملقرر الدراسي  وصف .ذ
 :للمقرر عام وصف

 

 

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

ر تفكيال الفرق بين العلم والمعرفة وخطوات –للعلم المفاهيم األساسية 

 اهجالتعريف بمناهج البحث وموقع التجريب بين هذه المني، و العلم
2 6 

ية، مفهوم التجربة العلموبدايات التجريب في علم النفس وتاريخه، 

 اتهاحومصطلأهم مكوناتها 

1 3 

عنها وكتابة التقرير العلمي خطوات إجراء التجربة العلمية 

 أخالقيات التجريب في علم النفس.و
2 6 

 6 2 حل المشكالت( . -انتقال أثر التعلم -تجارب التعلم ) التذكر

 6 2 تجارب الذاكرة.

 6 2 الحسي )السيكوفيزيقا(. اإلدراكتجارب 

 6 2 واالنتباه. اإلدراكوتجارب التخيل 

 6 2 اكرة.والذ في التعلملتجارب الطلبة التقارير العلمية نتائج مناقشة 

تخيل اإلدراك والفي لتجارب الطلبة التقارير العلمية نتائج مناقشة 

 .واالنتباه
1 3 

 

   : وتوزيعهار املقر  عدد ساعات إمجايل .17
 أو معامل دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق استديو
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محاضرة  1  48 الفعلية التدريس ساعات
 4ب

ساعات 
 للتطبيق

 48 اختبار2

 3  1   3 الساعات املعتمدة

 

 ساعتني :بوعياً أس خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد-3
 

 

 تاسرتاتيجياو  قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات -4
 تدريسه

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

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 وطينال اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 التدريس اسرتاتيجيات

 للمقرر
 التقومي طرق

 املعرفة 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 
 المناقشات الصفية.- يُعرف مفهوم كل من المعرفة والعلم  1-1

الفردية الواجبات -

 والجماعية.

 

البحوث العلمية -

 والتقارير حول

التجارب التي قام بها 

 .الطلبة

 

 يحدد خطوات الطريقة العلمية والتفكير العلمي. 1-2

بدايات التجريب في علم النفس يتعرف على  1-3

 .وتاريخه

كتابة التجربة العلمية وكيفية خطوات يشرح  1-4
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 ها.التقرير العلمي عن

 أخالقيات التجريب في علم النفس.يناقش  

 المعملية التجارب تصميم كيفيةيوضح  

 املعرفية املهارات 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 
 -اإلدراك –ينفذ أحد التجارب المتعلقة ب)التعلم  2-1

 الذاكرة(. -االنتباه -التخيل

 . والمناقشة الحوار-

 والتغذية المالحظة-

 جعةاالر

 الفرق تكوين -

) التعلم  المعملية

 التعاوني(

 والمناقشة الحوار فتح-

 المعلومة تصحيح مع

نتائج تصحيح -

التجارب، خطوات 

األداء، الواجبات 

والتكليفات، النماذج 

 واألمثلة العملية.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

 التجارب ومهام األداء.

 

 -اإلدراك –أحد التجارب المتعلقة ب)التعلم يصمم  2-2

 .الذاكرة( -االنتباه -التخيل

 مية لينشئ تقرير علمي يحلل فيه نتائج تجربته الع 2-3

 إجراءأثناء  العلمي البحث أخالقياتيستخدم  2-4

 التجارب

 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 أن:بنهاية المقرر يتوقع من الطالب  
الفردي العمل - يلتزم بالعمل مع الفريق )التعلم التعاوني(. 3-1

 الجماعي.و

 التدريب الميداني.-

 العرض التوضيحي-

للتقرير العلمي 

 .للتجربة

 المناقشات الصفية -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.

التقووويم الووذاتي، وتقووويم -

األقوووران وتقووووم األسوووتاذ 

 باستخدام:
قاعوووووودة أداء وصووووووفية  -

(Rubric)  لتقوووووووووووويم

ومهوووووووووام التجوووووووووارب 

 األداء.

قاعوووووودة أداء وصووووووفية  -

(Rubric)  لتقوووووووووووويم

 .يتقبل النقد الموجه إليه بعد عرض تقريره العلمي 3-2

ة مناقشة التقارير العلمي أثناء اقرأنهيتفاعل مع  3-3

 للتجارب.
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مهوووووووارات العالقوووووووات 

 الشخصية.
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقويم

مهارات تحمل 

المسؤولية، والعمل 

 ضمن فريق.

 العددية واملهارات علوماتملا تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 
على الشبكة  المواقع- .الفعال االتصال اراتمهيستخدم  4-1

العنكبوتية المختصة 

 ال.بالمج

استخدام البرامج -

 اإلحصائية المناسبة. 

 

قاعدة أداء وصفية -

(Rubric) لتقويم

 المهارات.
 .حسب الحاجة لعلم النفس التعلم 4-2

من  اآللييستخدم مهاراته في استخدام الحاسب  4-3

المعلومات والبيانات في التجارب خالل معالجة 

 والتوصل للنتائج. المعملية

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
  
التجريب والتآزر الحركي أثناء يمارس مهارات  5-1

 -اإلدراك –المتعلقة ب)التعلم  القيام بالتجارب

 الذاكرة(. -االنتباه -التخيل

عرض أفالم توضيحية -

ومالحظة النشاط الحركي 

 للمجرب.

عرض تجارب نموذجية -

يقوم بها األستاذ أو أحد 

الطلبة المتميزين يبين فيها 

المهارات الحركية 

وخطوات في القيام 

 التجارب.ب

استخدام المالحظة أثناء -

 في المعمل التواجد

تسجيل المالحظات في  -

تقييم المهارات 

من خالل الحركية 

مالحظة تتبع أداء 

 خطوة الطالب

قاعدة أداء باستخدام 

وصفية 

(Rubric) لتقويم

 .المهارات.

 –يمارس الدقة في التجارب المتعلقة ب)التعلم  5-2

 الذاكرة(. -االنتباه -التخيل -اإلدراك
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بيانية توضح الزمن  جداول

 األخطاءوعدد  المستغرق

 .التجربة أثناء سير

المحاضرات النظرية  -

العملي من تصميم  للجزء

 التجارب

 

 
 الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .1
 شفهي, تقدمي خطابة, مقال, كتابة  مجاعي, مشروع اختبار,: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

 (اخل......مالحظة
 لتقييم منا نسبته لتسليمه احملدد األسبوع

 النهائي

1 

م بشكل إعداد تجارب ميدانية حول بعض مواضيع علم النفس التعل

  فردي
التسلسل  حسب

المتفق عليه 

اثناء تصميم 

 ةبالتجر

20% 

2 

إعداد تجارب ميدانية حول بعض مواضيع علم النفس التعلم بشكل 

 جماعي
حسب التسلسل 

المتفق عليه 

اثناء تصميم 

 التجربة

10% 

 %5  االنتظام بالحضور 3

 %20  فصلياالختبار ال 4

 %50  االختبار النهائي 5

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .س

ار الب )مع ذكر مقدطاص لكل ي اخلإاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادمي ترتيبات
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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 مصادر التعلم .حح

 :املقررة املطلوبة الكتب – قائمة يف–أدرج. 1

 زيعدار المسيرة للنشر والتو تجارب في  مختبر علم النفس،(.1983)ربيعمحمد شحاته  .1

 التوزيع، دار المسيرة للنشر و(. المرجع في علم النفس التجريبي2011شحاته ربيع)محمد  .2

 اهرة.الق ،دار القلم،علم النفس التجريبي(.1995)القرشي وعبد الفتاحمحمد نجيب صبوة  .3

 لكجامعة الم الرياض،مطبوعات. التجريبي النفس علم(.1982)خيري وآخرون السيد محمد .4

 .سعود

 

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

لنفس، ا(.مناهج البحث في التربية وعلم 1986الحميد جابر وأحمد خيري كاظم ) جابر عبد (1

 دار النهضة العربية، القاهرة .

 (. علم النفس الفسيولوجي، مكتبة االنجلو المصرية، القاهرة.2011عكاشه)أحمد  (2

 (.علم النفس الفسيولوجي، دار المعرفة الجامعية1999عباس محمود عوض) (3

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

 (.  Blackboard(  التعلم إدارة نظام تماعي،االج التواصل مواقع العنكبوتية، الشبكة على املواقع( 

 WWW.PSYInterdise.comالعلوم شبكة

 

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

WWW.PSYInterdise.comنفسيةالعلومات ال  شبكة 

 

 املطلوبة املرافق .خخ
 قاعاتال داخل عداملقا عدد)أي  اتواملخترب  الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

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

http://www.psyinterdise.comشبكة/
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 (:،وغريها واملعامل العرض، ،وقاعات ،واملختربات احملاضرات قاعات) املباس-1

 خاصة بالتعلم إلجراء التجارب تبراتتخصيص مخ

 (وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر-2
 توفير حواسيب آلية في كل قاعة مع أجهزة العرض

 (اهب قائمة أرفق وأ فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر-3
 خاصة بالتعلم إلجراء التجارب اترتبمخ توفير

 توفير األجهزة المتطورة إلجراء التجارب

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ض

  :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات-1

 حول ما ورد في المقرر. لبةحلقة نقاش مع الط

 العلمية والتقارير.التجارب تقييم مستوى 

 .(Rubric)تقويم الطالب باستخدام قاعدة أداء وصفية 

 االختبارات

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات -2
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.  -
 من قبل النظراء في التدريس. التدريس الستشارة في -
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.   -
 التقويم الذاتي. -

 :التدريس تطوير إجراءات -3
تمثل تتكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة  -

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

 مما يقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

 االلتحاق بدورات/ وورش عمل حول التدريس الفعال وجودته. -

 تدريس يئةه أعضاء بواسطة ةالطلب أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .3
 مؤسسة من تدريس هيئة ءأعضا مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني،

 (:أخرى
. مقارنة أداء الطلبة تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين

التجارب التي قاموا بها وكيفية كتابة  أنواعخصوصا من خالل بمثلهم في أي جامعة أخرى 
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 التقارير العلمية
 

  يرهلتطو  والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف-5

  تقييم ذاتي عام للمقرر.-

 األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف. استبانهتحليل نتائج -

عات ن مجمومجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكويأيضا من خالل تكوين -

إجراء قرر والتركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية الم

 رسمية.ير الالتعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغ

 
 

  .محمد خليفة الشريدةد :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

 

 14..../...../..... التاريخ

 

 توصيف املقرر الدراسي
 نظرايت التعلم والتعليم :اسم املقرر  

 0206622-3نفس  رمز املقرر:  

 مقرر دراسي توصيف منوذج

 القرىجامعة أم :املؤسسة التعليمية اسم 144/..2./22:اتريخ التوصيف

 علم النفس /كلية الرتبية :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ر
  (1)نظرايت التعلم والتعليم: ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .37
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 ثالث ساعات: املعتمدة الساعات عدد. 2 .38
س/ صصات علم النفالماجستير في تخبرنامج : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .39

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

 حلة الماجستير.مر –المستوى الثاني : الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة ا. 4 .40
 ال يوجد :(وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .41
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .42
 .للبنات بالزاهر كلية التربية: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .43

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

 %70 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .ض
    

  :النسبة  اإللكرتوس التعليم .ظ
    

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

  :النسبة  ابملراسلة .أأ
    

  :النسبة  أخرى .بب
 

 :تعليقات

 

 

 األهداف .ز
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 الرئيس؟ املقرر هدف ما -1

 لنظريةى اومعايير الحكم علالعالقة ما بين المعرفة والعلم والنظرية على  الطالبتعرف أن ي

د ما يل ونقوتحل )الكالسيكية واالجتماعية والمعرفية(.مناقشة نظريات التعلم وكذلك  ومقارنتها.

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

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

 عربيةمتابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية متخصصة سواء باللغة اإلنجليزية أو ال 

 لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.في موضوعات المقرر 

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

رر أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالمقرر والحصول على تغذية راجعة منهم حول المق

 إلجراء التعديالت المناسبة.

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

ونموذج  ،Plus/Deltaوذلك باستخدام أساليب التغذية الراجعة مثل أداة التغذية الراجعة 

LEARN ومقياس التحري الناقد ،(CIQ). 

 ية لتغذعلمية واالمراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات ال

 الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب.

 استخدام استراتيجيات جديدة في التدريس واستخدام متزايد لمصادر شبكة االنترنت. 

 

 

 

 

 
 

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

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .2
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 التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

المعرفة والعلم والطريقة العلمية مقدمة عامة تشمل مفهوم -1

 النظريةوخطوات التفكير العلمي و معنى البحث العلمي ومفهوم 

 ومعايير الحكم عليها ومقارنتها.وخصائصها  وفوائدها

 

2 

 

3 

م، التعلم وتعريفه وخصائصه، وطرق قياسه، وعوامل التعلمفهوم  -2

 مفهوم التعليم وعالقة التعلم بالتعليم وكذلك الفروق بينهما

2 3 

 3 1 يةتربونظرية التعلم بالمحاولة والخطأ عند ثورنديك وتطبيقاتها ال-3

 3 1 نظرية األشراط الكالسيكي عند بافلوف وتطبيقاتها التربوية-4

 3 1 نظرية التعلم اإلجرائي عند سكنر وتطبيقاتها التربوية -5

 3 1 نظرية التعلم عند جثري وتطبيقاتها التربوية -6

 3 1 نظرية التعلم عند هل وتطبيقاتها التربوية-7

 3 1 نظرية التعلم القصدي عند تولمان وتطبيقاتها التربوية -8

 3 1 )االستبصار( وتطبيقاتها التربوية. ت ظرية الجشتلن -9

 3 1 ةنظرية التعلم االجتماعي عند باندورا وتطبيقاتها التربوي -10

 3 1 وتطبيقاتها التربويةللتعلم المعرفي  لبنظرية أوز -11

 3 1 نظرية بياجيه في النمو المعرفي وتطبيقاتها التربوية -12

 3 1 نظرية برونر في النمو المعرفي وتطبيقاتها التربوية -13

 3 2 نظرية معالجة المعلومات وتطبيقاتها التربوية-14

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .3
 أو معامل إضافية دروس حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق استديو

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

 

 :بوعياً أس خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .4
 ثالث ساعات أسبوعيا.

 

 دريسهات اتيجياتواسرت  قياسها قطر  مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .5
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول  دد

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 وطينال اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 التدريس اسرتاتيجيات

 للمقرر
 التقومي طرق

 املعرفة 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 

قاء المحاضرة واإلل - والنظرية المعرفة والعلمكل من مفهوم يُعرف  1-1

باستخدام جهاز 

 .عارض البيانات

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

التدريس بحل  -

 المشكالت

التدريس ذو المعنى  -

باستخدام المنظمات 

المتقدمة وتنشيط 

 المناقشات الصفية. -

التقارير والبحوث  -

 العلمية.

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 لعروض الصفية. -

االختبارات)من نوع  -

االختيار من متعدد 

 والمقالي القصير(.

قاعدة أداء وصفية  -

 .الطريقة العلمية والتفكير العلمييحدد خطوات  1-2

 والعالقة بينهما.التعليم والتعلم  يمفهوميصف  1-3

نظريات التعلم الكالسيكية يستعرض مختلف  1-4

 والحديثة.

 .التطبيقات التربوية للنظريات التعلميحدد  1-5
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 المعرفة السابقة.

التدريس الفردي  -

بالرجوع إلى المكتبة 

ومواقع االنترنت 

إلثراء المعلومات 

 حول النظريات.

 

(Rubric)  لتقويم

 .األنشطة ومهام األداء

 املعرفية املهارات 2
 :بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 
 العصف الذهني. - .التي تواجههالتعلم في المواقف  تطبق نظرياي 2-1

التدريس بحل -

 المشكالت.

 الحوار وطرح األسئلة -

 البحث واالستنتاج.

إحدددددى طرائددددق الددددتعلم -

القائمددددة علدددددى مركزيدددددة 

المدددددددتعلم مثدددددددل الدددددددتعلم 

التعددددددددداوني، أو الدددددددددتعلم 

النشددددط، المعتمدددددة علددددى 

تصددميم مهددام األداء وفقددا 

 لسياق الحياة.

 المناقشات الصفية. -

 العلمية.لتقارير كتابة ا -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

االختبارات ) بحيث تمثل  -

 50أسئلة حل المشكالت 

% من مجموع أسئلة 

 االختبارات(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء.

وفق معايير  ويقيمهانقدها يحلل نظريات التعلم وي 2-2

 الكفاية الشكلية وكفاية محتوى النظريات.

 يةمشكالت التعلم والنسيان بطريقة إبداع يبتكر حالل 2-3

م وفق القوانين والتطبيقات التربوية لنظريات التعل

 والتعليم.

 APAالبحوث العلمية والتقارير وفق نظام  يكتب 

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

 لمناقشة والحوارا - بعيدا عن االنفعال.من اآلخرين اآلراء  قبلتي 3-1

تنفيذ واجبات فردية  -

تتطلب االعتماد على 

االنترنت والرجوع إلى 

 المكتبة.

 األدوار المناظرةلعب  -

تنفيذ مشاريع بحث  -

 جماعية

 الصفيةالمناقشات  -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.

التقددددويم الددددذاتي، وتقددددويم -
األقدددددران وتقدددددوم األسدددددتاذ 

 باستخدام:
قاعددددددددددة أداء وصدددددددددفية  -

(Rubric)  لتقدددددددددددددددددويم

 مع اآلخرين بفاعلية ووضوح. جاوبتي 3-2

 في الواجبات الجماعية. زمالئه تعاون مع ي 

ند على الذات فيما يسيعتمد تحمل المسؤولية األخالقية وي 

 من عروض وبحوث علمية . إليه

عليه  يردودون تشنج إلى الفكر المخالف يستمع  

 بموضوعية.
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 الذي يتوافق مع أخالقيات مهنة المسئوللسلوك يلتزم با 

 التعليم.
 األنشطة ومهام األداء. دراسة الحالة -

قاعددددددددددة أداء وصدددددددددفية  -
(Rubric)  لتقدددددددددددددددددويم

مهددددددددددارات العالقددددددددددات 
 الشخصية.

قاعددددددددددة أداء وصدددددددددفية  -
(Rubric)  لتقدددددددددددددددددويم

مهددددددددددددددارات تحمددددددددددددددل 
المسددددددددؤولية، والعمددددددددل 

 ضمن فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميع 

األنشطة والنتاجات 

 وأدوات التقويم

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 
 طرح األسئلة - بينهم. الحوار الفعالمجموعته لتفعيل  أفراديتواصل مع  4-1

العروض الصفية باستخدام  -

power point  ومقاطع

 الفيديو ذات العالقة.

 المناقشات الصفية . -

 .المناقشات الصفية -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.

التقددددويم الددددذاتي، وتقددددويم -
األقدددددران وتقدددددوم األسدددددتاذ 

 باستخدام:
قاعددددددددددة أداء وصدددددددددفية  -

(Rubric)  لتقدددددددددددددددددويم
 األنشطة ومهام األداء.

قاعددددددددددة أداء وصدددددددددفية  -
(Rubric)  لتقدددددددددددددددددويم

مهددددددددددارات العالقددددددددددات 
 الشخصية.

قاعددددددددددة أداء وصدددددددددفية  -
(Rubric)  لتقدددددددددددددددددويم

مهددددددددددددددارات تحمددددددددددددددل 
المسددددددددؤولية، والعمددددددددل 

 ضمن فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميدع  -

األنشددددددددطة والنتاجددددددددات 

ون مع مشروعا بحثيا بمفرده أو بالتعا صممي 

 ت.مجموعته ألحدى النظريا

 .ريرا وافيا عنها، ويعرضه في الصفتق ويعد

 وأقرانه أستاذهالتغذية الراجعة من ويستخدم 

 لتحسين جودة العمل.

بمفرده أو يستخدم فيه مشروعا بحثيا  يصمم 

حد المشكالت بالتعاون مع مجموعته لتحليل أ

 .التعليميةالصفية أو 

 .را وافيا عنها ، ويعرضه في الصفتقري يعدو 

 وأقرانه أستاذهتغذية الراجعة من الويستخدم 

 .لتحسين جودة العمل
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 وأدوات التقويم

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

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .6
 شفهي, تقدمي خطابة, مقال, كتابة  مجاعي, مشروع اختبار,: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

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

 %10 طوال الفصل التطبيقية /البيتية الواجبات  2

 %20 13-5 ماتباستخدام تقنية االتصاالت أو المعلوعرض إحدى نظريات التعلم  3

 %20 6 االختبار النصفي ) اختيار من متعدد ومقالي قصير( 4

 %40 15 االختبار النهائي ) اختيار من متعدد ومقالي قصير( 5

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ش

ار الب )مع ذكر مقدطاص لكل ي اخلإاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادمي ترتيبات
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

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

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

م تقديوريس للتواصل تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة التد -
 األكاديمي. اإلرشاد

 
 التعّلم مصادر .دد

 :املطلوبة املقررة الكتب – قائمة يف–أدرج. 1

 1- دار الشروق  2( نظريات التعلم ، الطبعة  2006)  عماد ول ،الزغ ، 
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 2- ( نظريات التعلم والتعليم . عمان ، دار الفكر   2005)  يوسف،  قطامى 

 3- ، 1لم ،ط( نظريات التع2015)  فراس الحموري ،، رالجراح  ، عبد الناص و  عدنان العتوم  ،
 عمان ،دار المسيرة ، 

 4-  ( علم نفس التعلم ، دار النهضة. 2003مريم سليم ، ) 

 ،لمعرفيسيكولوجية التعلم بين المنظور االرتباطي والمنظور ا(.2004الزيات، فتحي مصطفى) -5

 دار النشر للجامعات

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

 فة ( نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية . عمان . دار الثقا 2007)  الهادي جودت عبد 

 رات قد –عمليات معرفيه  –( سيكولوجيه التعلم ) نظريات 2012حسانيين )  عواطف محمد محمد
 يميةعقليه ( ، المكتبة األكاد

 ( سيكولوجية التعلم والتعليم  2001سامي محمد ملحم )– مان ، دار عالنظرية والتطبيقية،  األسس
 المسيرة 

  ( نظريات التعلم والتعليم ،. ط 1991فاخر عاقل )بيروت . دار العلم للماليين  6 ، 

  اعيلإسم نعماد الديسارنوف ، مدنيك ، وهوارد ، بوليو ، واليزبيث ، لوفتس ترجمه ) محمد ، 
 ( التعلم ، دار الشروق  1973محمد عثمان نجاتي ( ) 

محمد  ( نظريات التعلم: دراسة مقارنة ، ترجمة علي حسين. وعطية1986غازدا، جورج، وكورسينيريموندجي )

 ، الكويت: سلسلة عالم المعرفة. 10هنا، العدد 

 

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

http://www.APA.org 

liupsyshttp://www.am.org 

http://www.hayatnafs.com 

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

 البرامج التعليمية في مجال التعلم والتعليم

 

 املطلوبة املرافق .ذذ
 قاعاتال داخل عداملقا عدد)أي  اتواملخترب  الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

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

http://www.apa.org/
http://www.am.org/
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 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباس-1

 ( طالبات.20قاعة اجتماعات بمقاعد متحركة سعة )
 .محاضرات عادية متوافر فيها بروجكتر وحاسب آلي قاعة

 :(:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر -2
 Data Showجهاز عارض البيانات 

 (:هبا ةقائم أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  إذا مثالً : حددها) أخرى مصادر -3
 ال يوجد 

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ط

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات -1
 

 ورد في المقرر.حلقة نقاش مع الطالبات حول ما  -

 مستوى البحوث العلمية والتقارير.تقييم  -

 (Rubric)قاعدة أداء وصفية  باستخدامالطالب  تقويم -

 نتائج الطالبات على االختبار النهائي. -

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات ا-2
 

 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.  -
 من قبل النظراء في التدريس. الستشارة في التدريس -
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.   -
 .لتقويم الذاتيا -

 :التدريس تطوير إجراءات-3
تمثل تتكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة  -

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

 قدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.مما ي

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

 تدريس يئةه أعضاء بواسطة ةالطلب أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات -4
 (أخرى سةمؤس من تدريس يئةه أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني،

. مقارنة أداء الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة

بمثلهم في أي جامعة أخرى ، وتوحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس في 
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 هذه الجامعة، ومقارنة الدرجات النهائية للطلبة في الجامعتين.

 

 :ويرهلتط والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف -5
 عام للمقرر.ذاتي تقييم -

 األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف. استبانهتحليل نتائج -

وعات ن مجمأيضا من خالل تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوي-

جراء قرر وإالتدريس بالقسم لتقويم فعالية المالتركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة 

 رسمية.ير الالتعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغ

 

 محمد خليفة الشريدةد.  :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

 

 14..../...../..... التاريخ

 

 توصيف املقرر الدراسي
 علم النفس التعلم  :اسم املقرر  

 0206612-2نفس  رمز املقرر: 

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى:التعليمية املؤسسة سما 29/2/4014:التوصيف اتريخ

 قسم علم النفس /كلية الرتبية :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .س
 علم النفس التعلم: ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .44
 (2ساعتان ): املعتمدة الساعات عدد. 2 .45
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 التعلم. لنفساامج علم متطلب إجباري لربن: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .46
 (فيحالوجودمقررعامفيعدةبرامج،بيّنهذابداًلمنإعدادقائمةبكلهذهالربامج)

 مرحلة املاجستري: الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .47
 يوجد ال:(وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات 5 .48
 يوجد ال: (وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات 6 .49
دية بالعاب بيةالرت كليةرى / جامعة أم الق: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع 7 .50

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

 %70 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .جج
    

  :النسبة  اإللكرتوس التعليم .دد
    

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

 %30 :النسبة √ ابملراسلة .وو
    

  :النسبة  أخرى .زز
 

 :تعليقات

 

 

 األهداف .ش
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 الرئيس؟ املقرر هدف ما -1

ا طرق قياس، والقضاي هو حدوث طشرو وه متغرياتو دراسته مفهوم التعلم وأهمية على الطالب يتعرف أن

م والتعليم وكيفية ليل مشكالت التعلتعلم، حتر الل أثوامليادين اليت يهتم بها، التعرف على كيفية انتقا

كالت الناجتة عن فسري العلمي للمشوية، التلرتباسسات العملية التعليمية يف املؤحلها ومواجهتها، تقييم 

 التعلم اخلاطئ.

ومات أو يد لتقنية املعلام املتزال االستخد)مثلتطوير وحتسني  املقرر الدراسي .  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اث اجلديدة يف جمال الدراسة(.مراجع اإلنرتنت, والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحب

   ة يف ليزيةةةة أو العربيةةةللغةةةة ا جاء بامتابعةةةة  مةةةر مةةةا بةةةدر مةةةن كتةةةب وأوةةةاث علميةةةة متخصصةةةة سةةةو

 ال.موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلابل يف هذا اجمل

 اء هيئةة  ات معمقة بني أعضراء مناقشي  جاستخدام أسلوب جمموعات الرتكيز نهاية كل فصل دراس

 يالت املناسبة.قرر  جراء التعدم حول املة منهالتدريس املعنيني باملقرر واحلصول على تغذية راجع

  باستخدام ك دريس املقرر، وذلأثناء ت ملقررااحلصول على التغذية الراجعة من قبل الطالب خبصوص

، ومقيةةةاس LEARN، ومنةةةوذ  Plus/Delta أسةةةاليب التغذيةةةة الراجعةةةة ملةةةل أدار التغذيةةةة الراجعةةةة    

 .(CIQ)التحري الناقد 

   ذيةةة الراجعةةة مةةن  ات العلميةةة والتغوء التطةةوريف ضةة املراجعةةة املنتظمةةة والدوريةةة خلطةةة املقةةرر وتعديلةةها

 أعضاء هيئة التدريس والطالب.

 بكة االنرتنت.ملصادر ش تزايديف التدريس واستخدام م استخدام اسرتاتيجيات جديدر 

 

 

 

 

 

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

وف علةةى أهةةم تطبيقةةات   املعةةز،ر، والوقةة ل والعوامةة ختلفةةةيهةةدف املقةةرر إر تعريةةل الطالبةةة بةةالتعلم، وأمناطةةه امل     

 .ملؤسسات الرتبويةمية يف التعليااملدرسية والعالجية.كما يتضمن املقرر تقييم العملية 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

189 

 

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .7
 التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

 مفهوم التعلم. -

 مفاهيم أساسية يف التعلم. -

 شروط التعلم. -

2 4 

 2 1 أثر التعلم.انتقال  -

 أمناط التعلم. -

 دورر التعلم، -

1 2 

 2 1 جماالت التعلم. -

 2 1 وعية.التوود التعلم البسيط )غري الرتابطي(: التع -

 2 1 كي.التعلم الرتابطي: االشرتاط الكالسي -

 التعلم بالتطبيع. -

 التعلم باملالحظة. -

 التعلم باللعب. -

1 2 

 التعلم احللقي. -

 التعلم االلكرتوني. -

 التعلم املتزايد. -

1 2 

 التعلم باالستقصاء. -

 التعلم باالكتشاف. -

1 2 
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 التعلم التعاوني. -

 التعلم الصفي. -

1 2 

 2 1 التعلم بأسلوب حل املشكالت. -

 2 1 التعلم النشط. -

 2 1 التعلم خبرائط املفاهيم. -

 .ان(ومل) ادوار ت ألقصديأو  ا رشاديالتعلم  -

 التعلم العاطفي. -

1 2 

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .8
 أو معامل إضافية دروس حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق

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

 

 (.2) ساعتان:بوعياً أس خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .9
 

 

 

 دريسهات اتيجياتواسرت  قياسها قطر  مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات-4
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 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول  دد

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 طاراإل جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات
 للمؤهالت الوطين

 التدريس اسرتاتيجيات
 للمقرر

 التقومي طرق

 املعرفة 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن:

احملاضةةةةةةةةرر وا لقةةةةةةةةاء   - .ُيعرف مفهوم التعلم 1-1

باسةةةةةةةةةةةتخدام جهةةةةةةةةةةةا،   

 .عارض البيانات

 املناقشة واحلوار  -

 مرائط املفاهيم -

التةةةةةةةةةةةةةةدريس وةةةةةةةةةةةةةةل   -

 املشكالت

التةةةةةةةدريس ذو املعنةةةةةةةى    -

باسةةةةةتخدام املنظمةةةةةات  

املتقدمةةةةةةةةة وتنشةةةةةةةةيط  

 السابقة.املعرفة 

التةةةةةةةةةدريس الفةةةةةةةةةةردي   -

 بةةةةةةالرجومل إر املكتبةةةةةةة

ومواقةةةةةةةةةةع االنرتنةةةةةةةةةةت  

ل  ثةراء املعلومةةات حةةو 

 النظريات.

 املناقشات الصفية. -

التقةةةةةارير والبحةةةةةوث   -

 العلمية.

الواجبةةةةةةات الفرديةةةةةةة  -

 واجلماعية.

 لعروض الصفية.ا -

االمتبةةةارات)من نةةةومل   -

االمتيةةار مةةن متعةةدد  

 واملقالي القصري(.

قاعةةةةةةةةةةةةدر أداء وبةةةةةةةةةةةةفية  

(Rubric)   لتقةةةةةةةةةةةةةةةةةةويم

 .األنشطة ومهام األداء

 امللعوا وه ومتغريات شروط التعلم حتديد 1-2

 . حتسينه يف تسهم اليت

 يستعرض جماالت التعلم. 1-3

 يوضح أمناط التعلم. 1-4

 يناقش انتقال أثر التعلم. 1-5
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 املعرفية املهارات 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن:

 العصل الذهين. - ادالستعدوا والنضج التعلم بني التمييز 2-1

التةةةةةةةةةةةةةةةةدريس وةةةةةةةةةةةةةةةةل  -

 املشكالت.

 احلوار وطرح األسئلة -

 البحث واالستنتا .

إحةةةةدى طرائةةةة  الةةةةتعلم  -

القائمةةةةةةة علةةةةةةى مركزيةةةةةةة  

املةةةةةةةةةةتعلم ملةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةتعلم  

التعةةةةةةةةةةةةةةاوني، أو الةةةةةةةةةةةةةةتعلم  

النشةةةةةةط، املعتمةةةةةةةدر علةةةةةةةى  

ا تصةةةةميم مهةةةةام األداء وفقةةةة

 لسياق احليار.

 املناقشات الصفية. -

لتقةةةةةةةةةةارير كتابةةةةةةةةةةة ا -

 العلمية.

الواجبةةةةةةةات الفرديةةةةةةةة  -

 واجلماعية.

االمتبةةةةارات ) ويةةةةث   -

 تمتلل أسئلة حل املشكال

% مةةن جممةةومل أسةةئلة   50

 االمتبارات(.

قاعةةةةةةدر أداء وبةةةةةةفية  -

(Rubric)   لتقةةةةةةةةةةةةةةةةةةويم

 .األنشطة ومهام األداء

 حةةل – ركيةةة)احل املتعلمةةة املهةةارات تطبية   2-2

 عليميةةةت مواقةةل الةةتفكري..(يف – املشةةكالت

 حمددر

 ةمعاجلةةةة  يف املشةةةةكالت حةةةةل  مهةةةةارر اسةةةةتخدام 2-3

 الدراسية املوضوعات بعض

طةةةة مد ختصصةةةه ويعةةة  خيتةةةار موضةةةوعا يف  أن 

 .تدريس هذا املوضومل ل

ظةةام  نفةة  وير البحةةوث العلميةةة والتقةةار   يكتةةب 

APA 

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

 ملناقشة واحلوارا - نفعال.اال ا عنبعيدمن اآلمرين اآلراء  قبلتي 3-1

تنفيةةةةذ واجبةةةةات فرديةةةةة  -

تتطلةةةةةةةب االعتمةةةةةةةاد علةةةةةةةى  

االنرتنةةةةةةةةةت والرجةةةةةةةةةومل إر   

 املكتبة.

 الصفية املناقشات -

الواجبةةةةةةةةات الفرديةةةةةةةةة  -

 واجلماعية.

التقةةةةةةةةةةةويم الةةةةةةةةةةةذاتي، -

 وتقةةةةةويم األقةةةةةران وتقةةةةةوم 

 األستاذ باستخدام:

 .وحوضومع اآلمرين بفاعلية  جاوبتي 3-2

 ية.ماعجلت ايف الواجبا،مالئه تعاون مع ي 3-3

على يعتمد تحمل املسؤولية األمالقية وي 3-4

من عروض وووث  إليهالذات فيما يسند 
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 املناظرر لعب األدوار - .علمية

تنفيةةةةذ مشةةةةاريع وةةةةث    -

 مجاعية

 دراسة احلالة -

قاعةةةةةةةةةدر أداء وبةةةةةةةةةفية  -

(Rubric)   لتقةةةةةةةةةةةويم

 .األنشطة ومهام األداء

قاعةةةةةةةةةدر أداء وبةةةةةةةةةفية   -

(Rubric)  لتقةةةةةةةةةةةةويم

مهةةةةةةةةةةةةارات العالقةةةةةةةةةةةةات 

 الشخصية.

قاعةةةةةةةةةدر أداء وبةةةةةةةةةفية   -

(Rubric)  لتقةةةةةةةةةةةةويم

مهةةةةةةةةةةةةةةةةارات حتمةةةةةةةةةةةةةةةةل  

املسةةةةةةةةةةؤولية، والعمةةةةةةةةةةل 

 ضمن فري .

حقيبةةةةةةةة إجةةةةةةةا، جتمةةةةةةةع  

مجيةةةةةةةةةةةةةةةةع األنشةةةةةةةةةةةةةةةةةطة  

والنتاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات وأدوات 

 التقويم

 رديو نجتش دونإر الفكر املخالل يستمع  3-5

 عليه مبوضوعية.

ع ف  ماتولسلوك املسؤول الذي ييلتزم با 3-6

 أمالقيات مهنة التعليم.

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن:

ار حلوال فعيجمموعته لت إفراديتوابل مع   4-1

 بينهم. الفعال

 طرح األسئلة -

العةةةةةةةةةةروض الصةةةةةةةةةةةفية   -

 powerباسةةةةةةتخدام 

point    ومقةةةةاطع الفيةةةةديو

 ذات العالقة.

 املناقشات الصفية . -

 .املناقشات الصفية -

الواجبةةةةةةةةات الفرديةةةةةةةةة  -

 واجلماعية.

التقةةةةةةةةةةةويم الةةةةةةةةةةةذاتي، -

 وتقةةةةةويم األقةةةةةران وتقةةةةةوم 

 باستخدام:األستاذ 

قاعةةةةةةةةةدر أداء وبةةةةةةةةةفية  -

(Rubric)   لتقةةةةةةةةةةةويم

 .األنشطة ومهام األداء

قاعةةةةةةةةةدر أداء وبةةةةةةةةةفية   -

ون مع تعاالبو مشروعا وليا مبفرده أ صيغي 4-2

 ت.جمموعته ألحدى النظريا

 .لصل ايفه رضتقريرا وافيا عنها، ويع يعد 4-3

 قرانهوأ ذهستاأالتغذية الراجعة من يستخدم  4-4

 لتحسني جودر العمل.
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(Rubric)  لتقةةةةةةةةةةةةويم

مهةةةةةةةةةةةةارات العالقةةةةةةةةةةةةات 

 الشخصية.

قاعةةةةةةةةةدر أداء وبةةةةةةةةةفية   -

(Rubric)  لتقةةةةةةةةةةةةويم

مهةةةةةةةةةةةةةةةةارات حتمةةةةةةةةةةةةةةةةل  

املسةةةةةةةةةةؤولية، والعمةةةةةةةةةةل 

 ضمن فري .

حقيبةةةةةةةة إجةةةةةةةا، جتمةةةةةةةع  

مجيةةةةةةةةةةةةةةةةع األنشةةةةةةةةةةةةةةةةةطة  

والنتاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات وأدوات 

 التقويم

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن:

   يوجد ال 5-1

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول-5

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

 احملدد األسبوع
 لتسليمه

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %10 طوال الفصل لماملع /البلطااحلوار واملناقشة وااللتزام بأمالقيات  1

 %10 طوال الفصل الواجبات البيتية/ التطبيقية 2

 %20 13-5 و املعلوماتأصاالت التة اباستخدام تقنيشخصية عرض إحدى نظريات ال 3

 %20 6 ري(قص لياالمتبار النصفي )امتيار من متعدد ومقا 4

 %40 15 صري(ي قالاالمتبار النهائي )امتيار من متعدد ومق 5
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 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ص

ار الب )مع ذكر مقدطاص لكل ي اخلإاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادمي ترتيبات
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 الساعات املكتبية.من مالل احلوار واملناقشة مالل  -

 .لكرتونيد االربيمن مالل الرد على استفسار الطالب اليت ترد عرب ال -

يم االرشاد ريس للتوابل وتقديئة التدهعضو باص تزويد الطالب بالربيد ا لكرتوني ورقم اجلوال اخل -

 .األكادميي

 

 
 التعّلم مصادر .رر

 :املطلوبة املقررر الكتب – قائمة يف أدر . 1

 .تو،يعلنشر واللسرير عمان: دار امل.  تهالتعلم : أسسه وتطبيقا(.2004).رجاء حممودابو عالم،  -

القاهرر :  .ا يف البحوث الرتبويةأساليب التعليم والتعلم وتطبيقاته(.2003. ) الطناوي، عفت مصطفى -

 مكتبة األجلواملصرية

  .ان: دار بفاء للنشر والتو،يع. عم التعلم : أمناط ومناذ  حديلة. (2016. )عطية، حمسن علي -

 .الرياض: دار الزهراء للنشر والتو،يع. التعلم : نظريات وتطبيقات.(2010) .فايد، حسني على -

الرياض : معهد .رباب حسين هاشم  ترمجة. لتعلم : مبادئه وتطبيقاتها .(2003).كالين، ستيفن ب -

 .ا دارر العامة

 .القاهرر : دار املعارف.  التعلم : أسسه ونظرياته وتطبيقاتهه. )   (.حممود، إبراهيم وجي -

القاهرر : مكتبة  .التطبيقات-النماذ -لتعلم : املفهوما(.  2003. ) منسي، حممود عبد احلليم حامد -

 .األجلو املصرية

 (:هاروغري لتقاريوا العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد – قائمة يف أدر . 2

 .النهضة العربيةالقاهرر : دار  .سيكولوجية التعلم(. 1999. )جابر، جابر عبد احلميد  -

http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1085546__S%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20__P1__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1266013__S%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20__P1__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1207646__S%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20__P1__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1093192__S%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20__P1__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1093192__S%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20__P1__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1002477__S%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20__P1__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1134366__S%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20__P1__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1220783__S%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20__P1__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
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 ة.االسكندريه: مؤسسه شباب اجلامع.  سيكولوجية التعلم. (2004. )سرية، عصام نور  -

دار يافا العلمية  عمان، األردن : .سيكولوجية التعلم والتعليم الصفي(.2006. ) سلمان، سلمان حممد -

 .للنشر والتو،يع

القاهرر :  .نظرية وتطبيقيةسيكولوجية التعليم والتعلم : أسس . (2010).علمان، فاروق السيد -

 .مؤسسة طيبة

 .شرسامة للنار أعمان،: د. لم والتعليمسيكولوجية التع(.2003.) العيسوي، عبد الرمحن حممد -

سيكولوجية التعلم وأمناط . (2013 ).كوالكندري، أمحد مبار الكناني، ممدوح عبد املنعم -

 ح.الكويت : مكتبة الفالم.التعلي

عمان: دار . األسس النظرية والتطبيقيةسيكولوجية التعلم والتعليم : . (2006) .ملحم، سامي حممد -

 .املسرير للنشر والتو،يع والطباعة

 

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

- www.apa.org 

- David C. Leonard, (2010) Learning Theories: A to Z Alan Lesgold, 

Robert Glaser Foundations for a Psychology of Education (Chap. 1 

"Learning Theory"). 

- Gredler, Margaret E.(2001). Learning and instruction: theory into 

practice.(4th ). 

-  

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

 

 املطلوبة املرافق .زز
 قاعاتال داخل عداملقا عدد)أي  اتواملخترب  الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

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

http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1113383__S%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20__P1__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1131995__S%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20__P1__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1173162__S%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20__P1__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1136441__S%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85%20__P1__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
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  ة( طالب20) ع لعددلبات تتسالطاو اضرر للمحاضرات مرحية لكل من احملات جمهزر قاعتوفري. 
 .توفري سبورر ذكية بكل قاعة 

 وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر: 
 .توفري حاسب  لي بكل قاعة دراسية 

  جها، عارض البياناتData Show 

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

 

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

 اجلامعةلى موقع رتونيًا عأ الكتعب املقرر وفعالية التدريس من مالل استمارر تقييم -

 .عيةية واجلمالفردة ااملالحظة املستمرر ألداء الطالب أثناء املشارك -

 .احملاضرات دور أثناءيت تال من مالل احلوارات واملناقشات املتعلقة باملقرر -

 ات السابقة.واحملاضر اضررحملمن مالل طرح األسئلة واالستفسارات حول موضومل ا -

 .ةالنهائيات النصفية واالمتبار من مالل  -

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات -2
 ر.ات السابقة للمقرواحملاضر اضررحملمن مالل طرح األسئلة واالستفسارات حول موضومل ا -

 استطالمل  راء الطالب حول مدى فهمهم للمقرر. -

ساليب رر حول الطرق واألنفس املق دريسبت استطالمل  راء أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون -

 املتبعة يف تدريس املقرر. 

 :التدريس تطوير إجراءات-3
 تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة. -

 توجيه الطالب إر البحث الذاتي عن املعلومة. -
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 تفعيل التقنيات احلديلة يف التدريس. -

 أساليب التدريس.تنومل  -

 يسية.تهم التدرهارامية إعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنم -

 س.ئة التدريء هيعضاتشجيع ونقل وتبادل مربات التدريس الفعال بني أ -

 هيئة اءأعض بواسطة لطلبةا أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات -4 -
 من دريست هيئة أعضاء عم الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني، تدريس
 (أخرى مؤسسة

ين يقومون تدريس بالقسم الذ هيئة عضاءني أبات أن يتم تبادل تصحيح عينة من الواجبات واالمتبار -

 بتدريس نفس املقرر.
 ى بالقسم.ألمراات املقررمقارنة نتائج الطالب باملقرر بنتائجهم يف  -

 ويرهلتط والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف: 
املقرر  قومون بتدريس نفسس الذين يتدريال ألعضاء هيئة عقد اجتماعات يف نهاية كل فصل دراسي -

 لتعديلها.ة ل املناسبحللوح املناقشة إجيابيات وسلبيات حمتوى املقرر. واقرتا
ورية وإجراء دجعة املقرر بصفة قرر ملراامل تدريستدريس الذين يقومون ب هيئة تكوين جلنة من أعضاء -

يما يتعل  بهذا فلعاملية احلديلة دراسات اج التائالتعديالت الال،مة علية كل ثالث سنوات يف ضوء ن

 املنهج.

 ربط املقرر مبعايري اجلودر -

 

    :الربانمج منسق اسم
 خليفة الشريدةحممد 

 

 :التوقيع

 

 14..../...../..... التاريخ

 

 ذج
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 مشكالت الطفولة واملراهقة اسم املقرر:  

 (0206632-2رمز املقرر:)نفس    .51
 

 منوذجتوصيفمقرردراسي

 جامعة أم القرىامساملؤسسةالتعليمية: ها3/3/1440اترخيالتوصيف:

 الرتبية/  قسم علم النفس القسم: /لكليةا

 التعريفباملقررالدراسيومعلوماتعامةعنه .ص
 . امساملقررالدراسيورمزه: مشكالت الطفولة واملراهقة رقمه 1 .52
 . عددالساعااتملعتمدة: ساعتان2 .53
 (0206632-2ماجستري علم النفس )نفس . الربانمج )أوالربامج( الذييقدمضمنهاملقررالدراسي: 3 .54

 )فيحالوجودمقررعامفيعدةبرامج،بّينهذابداًلمنإعدادقائمةبكلهذهالربامج(
 ........................ السنةأواملستواىلدراسيالذييعطىفيهاملقررالدراسي:4 .55
 .................. املتطلبااتلسابقةهلذااملقرر )إنوجدت(:5 .56
 ........................ املتطلبااتملتزامنةمعهذااملقرر )إنوجدت(: 6 .57
 (و الزاهردية أ. موقعتقدمياملقرر،إنلميكنفياملقرالرئيسللمؤسسةالتعليمية: جامعة أم القرى )العاب7 .58

 . منطالدراسةاملتبع )اخرتكلماينطبق(:8

 %100 النسبة: %100 قاعااتحملاضرااتلتقليدية .حح

    

 - النسبة: - التعليماإللكرتوس .طط

    

 - النسبة: - )تقليديوعنطريقاإلنرتنت(تعليممدمج  .يي
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 - النسبة: - ابملراسلة .كك

    

 - النسبة: - أخرى .لل
 

 تعليقات:

- ..................................... 

 

 األهداف .ض
 ماهدفاملقررالرئيس؟ -1

وأمهيتها  لطفولة واملراهقةاشكالت ريف مبيهدف هذا املقرر اىل تزويد طالبات الدبلوم العايل يف التوجيه واإلرشاداىل التع -
لة واملراهقة ، ت الطفو مشكال يف حياة الفرد ، وأسباب مشكالت الطفولة واملراهقة ، دور األسرة واملدرسة يف نشأة

 والتعرف على أهم املشكالت يف الطفولةواملراهقة وطرق العالج والوقاية منها.

د لتقنية املتزاي الستخداماملقرر الدراسي . )مثل ا لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اسة(.  ال الدر جمة يف املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديد

 استخدام املراجع احلديثة لتطوير وحتسني حمتوى املقرر . -
 فولة واملراهقةتقدمي املقرر على هيئة وحدات تعطي صورة متكاملة عن مشكالت الط -
 توى املقرر.مات يف حمملعلو ااالستعانة ابلشبكة العنكبوتية يف التواصل مع املكتبات الرقمية لالستفادة من  -

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .س
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،  طفولة واملراهقةشكالت الباب موصفعامللمقرر:التعريف مبشكالت الطفولة واملراهقة وأمهيتها يف حياة الفرد ، وأس -
 واملراهقة وطرق الطفولة ت يفدور األسرة واملدرسة يف نشأة مشكالت الطفولة واملراهقة ، والتعرف على أهم املشكال

املراهقني ، ألطفال و ق عند ااألطفال واملراهقني ، ومشكالت القلمشكالت الشخصية عند العالج والوقاية منها مثل 
 -أسباهبا -هرهامظا –ها تعريفمشكالت الطفولة: الكذب ، السرقة ، الغش ، العناد ، التخريب ، الغرية ، العدوان )

التعلم: و  ت اللغةمشكال ،راابت( مشكالت السلوك يف املراهقة: )السلوك االجتماعي ، تالزم االضط، الوقاية والعالج( 
ألطفال االت التغذية عند مشك،  مالكال )اللغة التعبريية ، التواصل ، اللغة االستقبالية ، االضطراب الصويت ، اللجلجة يف

 راهقنيفال واملند األطعاضطراابت ما بعد الصدمة اضطراابت فقدان الشهية والشره العصيب عند املراهقني ، ، 
 

 ا:املوضوعااتلتيينبغيتناوهل .18

 قائمةاملوضوعات
 عدداألسابيع

(15) 
 (30ساعااتلتدريس)

 .فردالتعريف مبشكالت الطفولة واملراهقة وأمهيتها يف حياة ال -
 أسباب مشكالت الطفولة واملراهقة. -
 دور األسرة واملدرسة يف نشأة مشكالت الطفولة واملراهقة. -

2 4 

 مشكالت الشخصية عند األطفال واملراهقني. -
 عند األطفال واملراهقني.مشكالت القلق  -

2 4 

التخريب ،  د ،مشكالت الطفولة السلوكية:الكذب ، السرقة ، الغش ، العنا -
 ج(لعالالوقاية وا -أسباهبا -مظاهرها –الغرية ، العدوان )تعريفها 

3 6 

 4 2 ت(.  طراابالضامشكالت السلوك يف املراهقة: )السلوك االجتماعي ، تالزم  -

بالية ، الستقالغة والتعلم: )اللغة التعبريية ، التواصل ، المشكالت اللغة  -
 االضطراب الصويت ، اللجلجة يف الكالم(.

2 4 

 2 1 مشكالت التغذية عند األطفال. -
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 2 1 اضطراابت فقدان الشهية والشره العصيب عند املراهقني. -

 2 1 اضطراابت النوم يف الطفولة واملراهقة. -

 2 1 عند األطفال واملراهقني.اضطراابت ما بعد الصدمة  -

 

 

   إمجاليعددساعااتملقرروتوزيعها:  .19
 اجملموع أخرى تطبيق معامألواستديو دروسإضافية حماضرات 

 30 - - - - 30 ساعااتلتدريسالفعلية
 30 - - - - 30 الساعااتملعتمدة

 عددساعااتلدراسة / التعلمالفردي )اإلضايف( التييقومبهاالطالبخالألسبوعيًا: .20
 ساعتانإلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر الدراسي.

 

 دريسهاتيجياتتسرتاخمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالتواتساقهامعطرققياسهاوا .21
  دداجلدواللتاليمجاالمتخرجااتلتعلماخلمسةالواردةفياإلطارالوطنيللمؤهالت

 ناسبة.علماملقمبملءاجلدولبمخرجاتتعلماملقرر،حبيثتكونقابلةللقياسحسباملطلوبفيمجاالاتلت: أوالً  -
 دفة.: ضعاسرتاتيجيااتلتدريسالتيتناسبطرقالتقييموتتسقمعهاومعمخرجااتلتعلماملستهاثنياً  -
: اثلثاً  -

واسرتاتيجياهدفةوطرقتقييمهارراملستقلماملضعطرقالتقييماملناسبةالتيتساعدعلىقياسوتقوميمخرجااتلتعلمبدقة،وجيبأنتتسقمخرجاتتع
 مجاالاتلتعلم.كلمجاملنعلمفيتتدريسهالتشكلمعاًعمليةتعلموتعليممتكاملة،معمالحظةأهناليلزمأنيتضمنكلمقررخمرجاتت

 جدوملخرجااتلتعلمللمقرر
 طرقالتقومي اسرتاتيجيااتلتدريسللمقرر تهاللمؤ خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيل م
 املعرفة 1
 أوراق عمل فردية. احملاضرةالتعرف على التعريف مبشكالت الطفولة واملراهقة  --1



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

203 

 

 املناقشة واحلوار وأمهيتها يف حياة الفرد. 1
 العروض التقدميية

1-
2 

 احملاضرة أسباب مشكالت الطفولة واملراهقة. -
 املناقشة واحلوار
 العروض التقدميية

 األسئلة الشفوية
 حبوث مجاعية

 
1-
3 

 دور األسرة واملدرسة يف نشأة مشكالت الطفولة -
 واملراهقة. 

 
 

 احملاضرة
 املناقشة واحلوار
 العروض التقدميية

 
 
 

 أوراق عمل فردية .
 

 

 املهارااتملعرفية 2
2-
1 

 التمييز بني مشكالت الطفولة الشخصية والسلوكية .
 التمييز بني اضطراابت الطفولة املختلفة.

 واحلواراحملاضرة ، واملناقشة 
 العروض التقدميية.

 األسئلة الشفوية
 التكليفات املنزلية
-2 االختبار الشفوي

2 
 التمييز بني مشكالت املراهقة الشخصية والسلوكية.

 التمييز بني مشكالت القلق يف الطفولة واملراهقة
 التمييز بني اضطراابت املراهقة املختلفة

 احملاضرة ، واملناقشة واحلوار
 التقدمييةالعروض 

2-
3 

نة مقار لل التمييز بني أهم االضطراابت يف الطفولةواملراهقة
 بينهما.

االستقصاء عن املعلومات 
 ابستخدام اإلنرتنت

 مهارااتلعالقااتلشخصيةوحتمالملسؤولية 3
3-
1 

 األسئلة الشفوية احلوار واملناقشة .مهارة العمل اجلماعي والتعاون ضمن جمموعة

3-
2 

 األسئلة الشفوية احلوار واملناقشة الوقت بكفاءة. مهارة إدارة

 األسئلة الشفوية احلوار واملناقشة ء.القدرة على األلقاء والعرض والنقاش العلمي البنا-3
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3 
 مهارااتالتصالومهاراتتقنيةاملعلوماتواملهارااتلعددية 4
4-
1 

ضح ا يو مببوربوينت وغريها(  –استخدام برامج احلاسب )وورد 
 استخدام التقنية واالنرتنت.مهارة 

العمل يف جمموعات صغرية 
 واعداد العروض وتقدميها 

تقييم عرض الطالبات 
 للمادة العلمية

4-
2 

اإلرشاد جيهو لتو استخدام البحوث اإللكرتونية واملكتبية يف جمال ا
 النفسي.  

تقييم الطالبات على  احلوار واملناقشة
 استخدام الشبكة العنكبوتية

 (وجدتاملهارااتلنفسيةاحلركية )إن 5
5-
1 

- - - 

5-
2 

- - - 

 

 
 جدوملهامتقوميالطلبةخالاللفصاللدراسي: .22
مهامالتقومياملطلوبة )مثال:  م

 ....اخل(اختبار,مشروعجماعي,كتابةمقال,خطابة,تقدميشفهي,مالحظة..
األسبوعاحملددلت

 سليمه
نسبتهمنالتقي

 ميالنهائي

 %5 مستمر واملداخالت أثناء احملاضرةاملشاركة الفعالة   1

 %15 مستمر نشاط مجاعي( –أوراق عمل  –األنشطة املنوعة )أحباث  2

 %25 السادس اختبار نصفي  3

 %5 اخلامس عشر تطبيق عملي على تصنيفأهم مشكالت الطفولة واملراهقة 4

 %50 السادس عشر اختبار هنائي 5

6    
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 اإلرشاداألكادمييللطالبودعمهم .ض

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(.  

 االستفادة من الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس بعد اإلعالن عنها .  -
 لكرتوس.لربيد االفه اباإلعالن عن وسائل التواصل اإللكرتونية مع الطلبة من قبل عضو هيئة التدريس وتعري -
 االستفادة من اخلدمات اإلرشادية للطلبة واملقدمة من قبل القسم. -

 مصادرالتعّلم .سس
 الكتباملقررةاملطلوبة: -فيقائمة –أدرج 

 ( االضطرابات النفسية عند األطفال واملراهقين.  بيروت . دار النهضة العربية.2010مريم سليم ) -

 ( مشكالت األطفال السلوكية والتربوية . الرياض . دار الزهراء للنشر والتوزيع.2002فادية حمام ) -

 . بيروت . دار اآلفاق.( مشكالت الطفولة واملراهقة 1982أسعد ميخائيل وآخرون )  -

 . الرياض: مكتبة الرشد.2(. املشكالت النفسية السلوكية عند األطفال. ط2005أسماء الحسين ) -

 ( االضطرابات النفسية في الطفولة واملراهقة . القاهرة . دار القاهرة.2001حسن مصطفى عبداملعطي ) -

 ( عالج القلق . الرياض . مكتية جرير.2007روبهرت آل ليهي ) -

 ( العالج النفس ي السلوكي . بيروت . دار العلم للماليين. 2005يصل محمد الزراد )ف -

 ( مشكالت املراهقين . الكويت . دار املسيلة للنشر والتوزيع.2011ماجد مسيهيج )  -

(التنشئة االجتماعية ومشكالت الطفولة. مكة املكرمة . مكتبة 1430هالة الجرواني، وإنشراح املشرفي، ) -

 اث اإلسالمي للنشر والتوزيع.إحياء التر 

 (. املشكالت النفسية عند األطفال. القاهرة . دار الفكر العربي.2010زكريا الشربيني ) -

 (. األسرة ومشكالت األبناء. القاهرة . دار السحاب للنشر والتوزيع.2004حسن مصطفى عبد املعطي ) -

 ض . إشبيليا للنشر والتوزيع. (. علم نفس النمو الطفولة واملراهقة. الريا2000هشام مخيمر ) -

(. الطفل ومشكالته النفسية والتربوية 2003عبد املجيد منصور، زكريا الشربيني، يسرية صادق ) -

 واالجتماعية األسباب وطرق العالج. القاهرة . دار قباء للطباعة والنشر.

 

 املراجع األجنبية:
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Association. 

 

- Routledge and Kegan Paul Ltd (1958 ) The growth of logical thinking from childhood to 
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- Glen H Elder (2018) children of the Great Depression. New York . Routledge. 
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- Marilyn J. Hockenberry and David Wilson (2013) Wong’s Essentials of pediatric nursing . St.Louis 

, Missouri 63043 

 املواداملرجعيةاألساسية )املجالتالعلميةوالتقاريروغيرها(: -فيقائمة –. أدرج2

- Hall, M., & Hall, J. (2011). The long-term effects of childhood sexual abuse:Counseling 

implications.pp.2-7. 

للدراسات (. الوسط األسري وعالقته بانحراف الطفل. مجلة الحكمة 2015علي، راضية. ) -

 .236-228(، ص ص 31االجتماعية،)

 . أدرجاملواداإللكرتونيةومواقعاإلنرتنتومواقعالتواصالالجتماعيوغريها:3
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 http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبةالرقميةمبكتبةامللكعبداللهبجامعةأمالقرى -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتبالرتبيةالعربيلدوالخلليج -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxالرقمية السعودية املكتبة  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 سي. استخدام الشبكة العنكبوتية للحصول على أحدث املستجدات يف موضوع املقرر الدرا -

 

 وادتعليميةأخرىمثاللرباجماحلاسوبية،الربجميات،واألسطوااناتملدجمة:. أدرجأمي4
 برانمج مايكروسوفت اوفيس . - 
 

 املرافقاملطلوبة .شش
بّينمتطلبااتملقررالدراسيمناملرافقبمافيذلكحجمالقاعااتلدراسيةواملختربات )أي 

 عدداملقاعدداخاللقاعااتلدراسيةواملختربات،وعددأجهزةاحلاسباآللياملتاحة،وغريها(:
 املباس )قاعااتحملاضرات،واملختربات،وقاعااتلعرض،واملعامل،وغريها(: .6

 القاعات الدراسية على أن تكون جمهزة تقنياً  -
 مصادرتقنية )أدواتعرضالبياانت،واللوحااتلذكية،والربجمياتوغريها(: .7
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 رر.استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملق -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

 (:مةهبامصادرأخرى )حددها: مثالًاذاكاهنناكحاجةإلىتجهيزامتخربيةخاصة،فاذكرها،أوأرفققائ .8
 القاعات التدريسية.توفري شبكة انرتنت يف  -

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ع

 اسرتاتيجيااتحلصولعلىالتغذيةالراجعةمنالطالببخصوصفعاليةالتدريس: .5
 مناقشة مع بعض الطالبات. -
 تطبيق استبانة تقييم املقرر . -

 اسرتاتيجياأتخرىلتقوميعمليةالتدريسمنقبالألستاذأوالقسم: .6
 ملف اجناز املقرر. -
 الطلبة .نتائج  -
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 تبادل اخلربات مع أعضاء هيئة التدريس خاصة املشاركني يف تدريس نفس املقرر -
 التقييم الذايت للعضو. -

 إجراءاتتطويرالتدريس: .7
 متابعة ما يستجد يف جمال املقرر . -
 تنوع طرق التدريس. -
 استخدام التقنية يف تدريس املقرر. -
 التدريس.حضور بعض الورش التدريبية لتنمية مهارة عضو هيئة  -

إجراءااتلتحققمنمعايريإجنازالطالب ) مثل:  .8
بامتعأاأتوعينةمنالواجاالختبار تصحيحتدقيقتصحيحعينةمنأعمااللطلبةبواسطةأعضاءهيئةتدريسمستقلني،والتبادلبصورةدوريٍةل

 عضاءهيئةتدريسمنمؤسسةأخرى(:
 التدقيق يف مراجعة إجاابت الطلبة من العضو مدرس املقرر. -
 قسم .فس المن إجاابت الطلبة ومراجعة تصحيحها من قبل أعضاء أخرين من ن أخذ عينة عشوائية -
 تبادل تصحيح االختبارات مع أعضاء من مؤسسة أخرى.  -

 ِصفإجراءااتلتخطيطللمراجعةالدوريةملدىفعاليةاملقررالدراسيوالتخطيطلتطويره: .9
 مجع املعلومات من نتائج استطالع الرأي وحتليله.  -
 واملراجع العلمية املرتب.حتديث املصادر  -

 

 د. حممد خليفة الشريدة  امسمنسقالربانمج:

 التوقيع:

 

 ها5/3/1440 التاريخ

 

 توصيف املقرر الدراسي
 حلقة حبث يف التعلم  :اسم املقرر  

 0206613-2نفس  رمز املقرر: 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

209 

 

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى.......................................:التعليمية املؤسسة اسم 15/2/1440:التوصيف اتريخ

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

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ط
 حلقة حبث يف التعلم: ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .59
 ساعتان : املعتمدة الساعات عدد. . 2 .60
 فس التعلمنماجستري يف علم : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. . 3 .61
  املستوى الثالث: الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .62
 ال يوجد :(وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .63
 ال يوجد : (وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. . 6 .64
 الزاهر-ة العابدي: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .65

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

 %80 :النسبة 80 التقليدية احملاضرات قاعات .مم
    

 %10 :النسبة 10 اإللكرتوس التعليم .نن
    

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

  :النسبة  ابملراسلة .عع
    

 أخرى .فف
 

  :النسبة 
 

 ----:تعليقات
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 األهداف .ظ
 تعلمنفس ال جمال علم يفاهلدف العام : اكتساب مهارات كتابة  البحث العلمي ؟ الرئيس املقرر هدف ما-1

مـا ك,   البحـث العلمـي جمالة يف يهدف إىل تعريف طلبة الدراسات العليا ابملوضوعات احلديثة واملستجدات املتعلقكما 
 تنوعة.نشطة املواأل املناقشاتيهدف املقرر إىل تنمية املهارات البحثية  لدى الطلبة, وذلك من خالل 

 يكون طالب قادرا على: أن يف هناية هذا دراسة املقرر وي توقع
 علم نفس التعلم البحثية املطورة يف جمال *معرفة االجتاهات

 وتطويرها  التعلم أحباث* تنمية االجتاهات البحثية حنو حتسني جودة 

 يف أحباث التعلم العلمي البحث * تنمية مهارات

 .لرتبويةابحوث العلمية لل*حتليل ونقد دراسات علميه يف جمال علم نفس التعلم يف ضوء املعايري 

ومات أو ايد لتقنية املعلام املتز االستخد )مثللتطوير وحتسني  املقرر الدراسي .  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط -1
 مراجع اإلنرتنت, والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 لتطوير املقرر الدراسيمراجع متخصصة يف علم نفس التعلم   استخدام

 0لتحسني املهارات البحثية لدى الطلبة مناذج خلطط  حبثيةاستخدام 

 مناذج ألحباث ودراسات سابقة يف جمال علم نفس التعلماالستفادة من 

 االستفادة من املواقع االلكرتونية لتطوير مهارات الطلبة البحثية 

 0لبحثيةلبة التطوير مهارات الط تخصصة ومراكز أحباث على الشبكة العنكبوتيةواقع ماستخدام م

 يف حتسني حمتوى املقرر الدراسيمعايري خطوات البحث العلمي االستفادة من 

 مناذج من أخطاء شائعة يف البحث العلمي يف جمال علم نفس التعلم االستفادة من 
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 دليل الربانمج(.  وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو )مالحظة: املطلوب هنااملقرر الدراسي  وصف .ش
 :للمقرر عام وصف

ريب الــتعلم, والتــد علــم نفـس يتنـاول املقــرر الطـرق املختلفــة الستقصــاء أحـدث الدراســات واألحبـاث الــيت متــت يف جمـال
ق معـايري سة وأمهيتهـا وفـلة الدراعلى كيفية اختيار عنوان الدراسة وكتابته؛ حبيث تعكس متغريات الدراسة, وحتديد مشك

فروضـــها, و الدراســـة  وحمـــددة, والتــدريب علـــى صـــياغة أســئلةعلميــة واضـــحة, وصــياغة أهـــداف الدراســـة بلغــة واضـــحة 
ة اختيــار املصــادر, وكيفيــملراجــع و واختيــار أدبيــات الدراســة, ونــوع مصــادرها, وكيفيــة وضــعها يف مــنت الرســالة ويف كتابــة ا

عهـا وتوصـيفها, واار العينـة أبنفيـة اختيـالدراسات السابقة ابستقصاء الـدورايت واألحبـاث العامليـة واإلقليميـة واحملليـة, وكي
مليـة خيـدم الع الذيم فس التعلوأنواع األدوات وكيفية استخدامها, وتصميم خطة حبث املشكلة املوضوع يف جمال علم ن

  0التعليمية 

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .10
 التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

 تعريف مبتطلبات املقرر :

بحث رة للملعاصااألمثلة لعناوين حبوث يف ضوء االجتاهات مناقشة وطرح بعض 
 0العلمي  واملرتبطة ابلتخصص علم نفس التعلم

1 2 

 -االهتمشكلة الدراسة وتساؤ -عرض خطوات كتابة الفصل األول )مقدمة
 الصحيمل يف عايريامل ومصطلحاهتا وحدود الدراسة ( مع مراعاة -أمهيتها -أهدافها

 0األكادميية يف البحث العلميمهارات الكتابة 

1 2 

لخيص تيفية كة (  النظري والدراسات السابق اإلطارعرض خطوات الفصل الثاين )
جية وإجراءات عرض الفصل الثالث: منه0الدراسات السابقة والتعليق عليها 

 ئية (األساليب االحصا-األدوات-العينة-اجملتمع-الدراسة)املنهج 

1 2 

 عرض خطوات الفصل الرابع )عرض النتائج ومناقشتها( 

 ات(عرض خطوات الفصل اخلامس)ملخص النتائج والتوصيات واملقرتح

1 2 
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 APA 1 2كتابة املراجع والتوثيق بنظام 

 2 1 مشكالت حبثية حديثة يف جمال التعلم 

 2 1 نظرية جديدة يف جمال التعلم

 2 1 حديثة يف جمال التعلم اجتاهات

 2 1 أساليب التفكري  وطرق قياسه

 2 1 اسرتاتيجيات التعلم والتعليم 

 2 1 الذكاءات املتعددة 

 2 1 مستوايت جتهيز املعلومات 

 2 1 عادات العقل 

 2 1 يف جمال علم نفس التعلم  خطط حبثية معدةمناقشة 

   االختبار النهائي

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .11
 أو معامل إضافية دروس حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق استديو

 32 - 2 - - 32 الفعلية التدريس ساعات

 2 - 2 - - 2 املعتمدة الساعات
 

 :بوعياً أس خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد-3
 ساعتان إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر
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 دريسهات اتيجياتواسرت  قياسها قطر  مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات-4
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول  دد

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 إلطارا جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات
 للمؤهالت الوطين

 التدريس اسرتاتيجيات
 للمقرر

 التقومي طرق

 املعرفة 1

 احملاضرة +املناقشة  معلم نفس التعلتصميم خطة حبث يف حمال  1-1

 

 التكليفات البحثية

 

م ظااملراجع واملصادر بن معرفة طرق توثيق 1-2
APA 

 احملاضرة 

 

 التكليفات البحثية

 

 احملاضرة +املناقشة  البحث يف قواعد البياانت  معرفة أسس 1-3

 

 البحثيةالتكليفات 

 

 لمحتديد متغريات البحث يف جمال ع معرفة 1-4
 نفس التعلم

املناقشة + العصف 
 الذهين

 

 التكليفات البحثية

 املهارات املعرفية 2
 األسئلة الشفهية ةاحلوار واملناقش تالبياان تطبيق طرق البحث العلمي يف قواعد 2-1
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 التكليفات البحثية ةواملناقشاحلوار  APAتوضيح طرق توثيق املراجع واملصادر  2-2

 التكليفات البحثية التعلم التعاوس  علم نفس التعلمتصميم خطة حبث يف حمال  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
يق فر يتعامل الطالب مع زمالئه على أساس ال 3-1

 الواحد

إسرتاتيجية التعلم 
 التعاوين.

 كتابة تقارير

ن ة ماملراجع, واملعلومات واالستفادتبادل  3-2
ة الزميالت يف تصويب األخطاء عند مناقش

 العروض التقدميية يف كتابة اخلطة.

املناقشة + 
التعلم  إسرتاتيجية

 التعاوين

 كتابة تقارير

تاذ أس نيالتواصل الربيد االلكرتوين اجلامعي ب 3-3
 املقرر والطالب

املناقشة + 
التعلم  إسرتاتيجية

 التعاوين

 كتابة تقارير

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
ن عاستخدام الشبكة العنكبوتية يف البحث  4-1

 الدراسات السابقة .
احملاضرة+ العرض 
+استخدام احلاسب 

 اآليل

تقييم عرض الطالب خلطة حبثه 
ابستخدام العروض التقدميية 

 ومناقشته

ة ابلرتتيب املنطقي لكتابة خطااللتزام  4-2
 البحث وبناء أدوات البحث.

 

احملاضرة+ العرض 
+استخدام احلاسب 

 اآليل

تقييم عرض الطالب خلطة حبثه 
ابستخدام العروض التقدميية 

 ومناقشته

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
مهارات العرض وتشغيل جهاز العرض   5-1

(Data Show) . 
احملاضــــــــرة+ العــــــــرض 
+اســـتخدام احلاســـب 

 اآليل

تقيــــــــيم العــــــــروض التقدمييــــــــة وأداء 
 الطالب أثناء عرض خطته البحثية.
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 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ط
ذكر  ص لكل طالب )معي اخلاكادميإاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األ ترتيبات

 وع(.  ل أسبمقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف ك
 ساعات أسبوعيًا(3مبعدل ) الساعات املكتبية 
  االلكرتوين.التواصل الدائم عرب الربيد 
  والتوجيهات  عماهلموين أبالرد على استفسارات الطلبة يف بناء خطة البحث وتصويبها, وعمل ملف الكرت

 0املقدمة هلم

 
 التعّلم مصادر .صص

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –. أدرج 1

 القاهرة:اجلامعات ر, دا8مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية,ط 0(2018)0أبو عالم, رجاء حممود -

 البحــــــث العلمــــــي مفهومــــــه وأدواتــــــه 0(2017) 0,كايــــــدعبــــــد احلق ؛عبــــــد الــــــرمحنذوقــــــان ,عبيــــــدات ؛ عــــــدس, -

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

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %15 4,  3,  2 تكليفات منزلية 1

 %10 8 خطة حبث 2

 %10 10 0حضور مناقشة علمية  داخل اجلامعة , وكتابة تقرير 3

 %10 12 تلخيص رسالة ماجستري يف جمال التخصص مع نقدها +)عرض تقدميي( 4

 %15 14-13 ةرتبوياملعايري العلمية لنقد البحوث العرض دراسات وحبوث ونقدها يف ضوء  5

 %40 15 اختبار هنائي 6
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 0عمان0:دار الفكر 15وأساليبه,ط

-الشريف,عبد هللا الشريف0) 2008(0مناهج البحث العلمي - دليل الطالب يف كتابة األحباث والرسائل العلمية 
0االسكندرية ,مؤسسة الثقافة اجلامعية:  

مــدخل إىل 0(2012)0؛ العبســي, حممــد مصــطفي؛ أبــو عــواد, فــرايل حممــدنوفــل, حممــد بكــر؛ عبــاس, حممــد خليــل-
   0,دار املسرية:عمان4مناهج البحث يف الرتبية وعلم النفس,ط

  0قدار دجلة والفرات:العرا 0مقدمة يف البحث العلمي 0(2008)0العزاوي ,رحيم يونس-
مؤسسة الوراقى للنشر  0طرق ومناهج البحث العلمي 0(2009)0,خليفة,مجال عبد اجلبار يت,النعيمي,حممد,البيا
0والتوزيع:األردن  

McMillan ,J &Schumacher ,S.(2001).Research in Education. Longman 
Publishers USA.F 

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

 https://uqu.edu.sa/libأمالقرى جبامعة هللا عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة

 https://www.abegs.orgاخلليج لدول العريب الرتبية مكتب

 page-https://www.gaserc.com/homeاخلليج بدول الرتبوية للبحوث العريب املركز

 /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

 :814/2932jordan.thebeehive.org/content///httpجمالت جامعة الكويت

 األردنيةواالجتماعية( اجلامعة  اإلنسانيةجملة دراسات )العلوم 

https://journals.ju.edu.jo 

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
https://journals.ju.edu.jo/
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 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 املاجستري والدكتوراه يف اجلامعات الربيطانية :رسائل 

https://ethos.bl.uk/Home.do 

 0مكتبة رقمية على االنرتنت للبحث الرتبوي واملعلوماتموقع إريك 

https://ies.ed.gov 

 ابط واملوارد وأكثرها ارتباطا مبوضوع البحث دليل حبث غين أبفضل الرو 

http://www.academicinfo.net 

 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة

 https://www.edraak.org_منصة أدراك 

 https://www.rwaq.orgرواق للتعليم املفتوح منصة -

 https://www.maharah.netمنصة مهارة -

 https://www.tasmeemme.comموقع تصميمي -

 https://shms.sa/registrationمنصة مشس 

 :جمةاملد واألسطواانت الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج -4

 اإلحصائي SPSSمج بران

 تطبيقات جوجل التعليمية 

 الذكية. السبورة

 االفرتاضيةالفصول 

 

https://ethos.bl.uk/Home.do
https://ies.ed.gov/
http://www.academicinfo.net/
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 املطلوبة املرافق .ضض
 قاعاتال داخل عداملقا عدد)أي  اتواملخترب  الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

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

 ناسبةم والتعليم املت التعلتيجياقاعات دراسية جمهزة , وتتوافر هبا طاوالت مستديرة من أجل تفعيل عدد من اسرتا

 :(وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر -2
 أجهزة الداات شو للعروض التقدمييةأجهزة حاسب آيل + 

 (هبا ةقائم أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر -3
 توفري شبكة )اإلنرتنت(

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .غ

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات -1 .1
 ر(اهليئة الوطنية لتقييم املقر  استبانهلتقييم املادة وطرق تدريسها. )  استبانه

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات -2 .1
 .املقرر تدريس يف املشاركنياملناقشة مع أعضاء هيئة التدريس 

 نتائج الطالب

 ملفات اإلجناز

 ملف تقومي املقرر 

 تقييم األقران

 :التدريس تطوير إجراءات-3
 يف املقرر. اوالعمل على توظيفه حبوث علم نفس التعلم لمتابعة ما يستجد يف جما
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 حلقات النقاش العلمية.

 حضور املؤمترات والندوات العلمية يف جمال علم نفس التعلم 

 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.

 0واألفكارضاء القسم لتبادل اخلرباتاالجتماعات الدورية ألع

 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.

 تدريس يئةه أعضاء بواسطة ةالطلب أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات -4
 (:أخرى سةمؤس من تدريس يئةه أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني،

 . القسم من خاصة جلنة بواسطة الطلبة أعمال عشوائية من عينة مراجعة-

 .املقرر نفس يدرسون الذين الزمالء بني والتدقيق التصحيمل يف والتبادل املشاركة-

 0التبادل بصورة دورية لتصحيمل االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى-
 

 ويرهلتط والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف -5
  0مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري-

 بعة املت استشارة الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر حول توزيع املوضوعات وطرق التقومي-

  0حتديث مصادر التعلم املرتبطة ابملقرر-

 0املختصني يف جمال علم نفس التعلمآراء االستفادة من -
 

 الدكتور / حممد خليفة الشريدة.. :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

 

 14..../...../..... التاريخ
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 توصيف املقرر الدراسي
  نظريات الشخصية  :اسم املقرر  

 0206641-2نفس  رمز املقرر:  

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى:التعليمية املؤسسة سما 25/2/4014:التوصيف اتريخ

 قسم علم النفس /كلية الرتبية :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ع
  نظريات الشخصية: ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .66
 (2ساعتان ): املعتمدة الساعات عدد. 2 .67
 برنامج املاجستري: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .68

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

 مرحلة املاجستري: الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .69
 يوجد ال:(وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .70
 يوجد ال: (وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات 6 .71
بدية بالعا بيةالرت كليةرى / جامعة أم الق: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .72

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

 %70 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .صص
    

  :النسبة  اإللكرتوس التعليم .قق
    

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

 %30 :النسبة √ ابملراسلة .شش
    

  :النسبة  أخرى .تت
 

 :تعليقات

 

 

 األهداف .غ
 الرئيس؟ املقرر هدف ما -1

 ظرياتنتها. ويتعرف على ا ونظريااستهخيي يف درة والتطور التارالشخصي مفهوم على الطالب يتعرف أن

 األبعاد رأث على ويتعرف.ختلفةامل تالنظريا حسب تكوينها ومكوناتها الشخصية مساتى الشخصية، وعل

 .الفرد شخصية بناء يف املختلفة النفسية

ومات أو يد لتقنية املعلام املتزال االستخد)مثلتطوير وحتسني  املقرر الدراسي .  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 مراجع اإلنرتنت, والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.

   يف  ليزيةةةة أو العربيةةةةا جللغةةةة اء بامتابعةةةة  مةةةر مةةةا بةةةدر مةةةن كتةةةب وأوةةةاث علميةةةة متخصصةةةة سةةةو

 ال.موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلابل يف هذا اجمل

   استخدام أسلوب جمموعات الرتكيز نهاية كل فصل دراسي  جراء مناقشات معمقة بني أعضاء هيئةة
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 املناسبة.ت التدريس املعنيني باملقرر واحلصول على تغذية راجعة منهم حول املقرر  جراء التعديال

  ك باستخدام دريس املقرر، وذلأثناء ت ملقررااحلصول على التغذية الراجعة من قبل الطالب خبصوص

، ومقيةةةاس LEARN، ومنةةةوذ  Plus/Delta أسةةةاليب التغذيةةةة الراجعةةةة ملةةةل أدار التغذيةةةة الراجعةةةة    

 .(CIQ)التحري الناقد 

   يةةة الراجعةةة مةةن  علميةةة والتغذات الوء التطةةوريف ضةة املراجعةةة املنتظمةةة والدوريةةة خلطةةة املقةةرر وتعديلةةها

 أعضاء هيئة التدريس والطالب.

 ت.بكة االنرتنملصادر ش تزايداستخدام اسرتاتيجيات جديدر يف التدريس واستخدام م 

 

 

 

 

 

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

نةاحي النظريةات   ملمع تقيةيم تتلةل    نظرياتهاواتها يهدف املقرر إر تعريل الطالبة بطبيعة الشخصية وحمدد

 لتعلم.  يات اوأمريا نظر وا نسانيةكالنظرية التحليلية والتكوينية 

الشخصية رية لعلم وطبيعة النظاظرية يف الن هميةأكما يتضمن املقرر مقدمة يف العلم مع الرتكيز على 

 ل والقور فيهااحي الضعم نوتقييوأهميتها لعلم النفس وتعريل الشخصية وحمدداتها، و

 

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

 الشخصية يف مقدمة -

 والنظرية املنحي مفهوم تعريل -

 لشخصيةا جمال يف ماص وبوجه أهميتهما وبيان -

2 4 
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 الشخصية ومكونات تعريفات -

 الشخصية يف البحث تاريخ -

 الشخصية نفس علم أهمية -

 ىأمربالعوامل  الشخصية نفس علم عالقة -

 لشخصيةا لدراسة مهدت اليت احلديلة احلركات -

 الشخصية دراسة طرق -

 النظرية التحليلية: -

نفسي) ال تحليلال نظريةالكالسيكي:  التحليلي املنحى -

امياتالشخصية،دينة،بناءظريالن،املبادئالتيتقومعليها(فرويدسيجموند

حلييةوموقفالباالدفاعياتعملالشخصيةومراحاللنمو،حاالتالشعور،وال

 .مننالنظرية

يف علم  :(يونجكارل ;(نظرية :النفسي التحليل يف احلديث املنحى -

 النفس التحليلي
املبادئالتيتقومعليهاالنظريةاملكوناتاالساسيةللشخصية،تعليقعلىالن:

 .ظرية

  السيطرر النقص، مشاعر:يف علم النفس الفردي)ادلر)ألفردنظرية -

 يةالنظر ىعل تعلي  اخلالقة الذات احليار سلوبا

 :الجتماعيايف علم النفس التحليلي ) هورني)كارن  -
عليقعلىعندهورني،تقالكربفواالتالقلقاالساسي،امليواللعصابية،اساليب

 .ىالنظرية

هاري ستاك ( املتبادلة االنسانية العالقات -

اتالشخصية،ينامير،دظامالتوتالعالقاتالشخصيةاملتبادلة،ن):سوليفان

 منوالشخصية،تعليقعلىالنظرية

3 6 
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 ناريكسو نظرية:رتقائياال املنحى :االجتماعي النفسي التحليل -

 :النظرية املزاجية التكوينية 

 الشخصية ) هنرميوراي(.علم  -

 الشخصية،السمات طبيعة)جوردنالبورت( السمات  نظرية -

 .ريةالنظ على تعلي  واللانوية االبلية

 .كاتل( وندمينظرية السمة القياسية النفسية) ر -

2 4 

 النظرية السلوكية: -

 )السلوكية الراديكالية ) ب. ف. سكنر 

1 2 

 السلوكية االجتماعية املعرفية: -

 لر(.نيل ميو،  يلرم) جون التحليلية والنفسيةنظرية التعلم  -

 ر(.وتنظرية التعلم االجتماعي ) جوليانر -

 ا(.ورنظرية التعلم االجتماعي ) الربتباند 

2 4 

 النظرية ا نسانية: -

ذات. قي  الحت رإنظرية الذات )كارل روجر،( النزعة  -

صية، ، للشخوجررل اجملال الظاهرتي وتكوين الذات، وب

 تعليقعلى النظرية.

 (.ماسلو نظرية حتقي  الذات ) ابراهام -

2 4 

 االجتاه املعريف: -

 .ي(نظرية تركيبات الشخصية ) جور  كيل -

1 2 
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 االجتاهات التكاملية: -

 .األنانظرية )الفنجر( يف منو  -

1 2 

السختلفة،وسباليهااملناحةمبأوجهالتمايزوالتكاملبيننظرياتالشخصي -

 تفادرمنهاعلىكالملستوياملهنيوالشخصي

1 2 

 

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .13
 إضافية دروس حماضرات 

 أو معامل
 اجملموع أخرى تطبيق استديو

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

 

 (.2) ساعتان:بوعياً أس خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .14
 

 

 

 دريسهات اتيجياتواسرت  قياسها قطر  مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .15
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول  دد

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

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



 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 

 

226 

 

 للمقرر للمؤهالت الوطين
 املعرفة 1

 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن:
احملاضةةةةةةةةرر وا لقةةةةةةةةاء   - .الشخصيةمفهوم ُيعرف  1-1

باسةةةةةةةةةةةتخدام جهةةةةةةةةةةةا،   

 .عارض البيانات

 املناقشة واحلوار  -

 مرائط املفاهيم -

التةةةةةةةةةةةةةةدريس وةةةةةةةةةةةةةةل   -

 املشكالت

التةةةةةةةدريس ذو املعنةةةةةةةى    -

باسةةةةةتخدام املنظمةةةةةات  

املتقدمةةةةةةةةة وتنشةةةةةةةةيط  

 املعرفة السابقة.

التةةةةةةةةةدريس الفةةةةةةةةةةردي   -

 بةةةةةةالرجومل إر املكتبةةةةةةة

ومواقةةةةةةةةةةع االنرتنةةةةةةةةةةت  

ل  ثةراء املعلومةةات حةةو 

 النظريات.

 

 املناقشات الصفية. -

التقةةةةةارير والبحةةةةةوث   -

 العلمية.

الواجبةةةةةةات الفرديةةةةةةة  -

 واجلماعية.

 لعروض الصفية.ا -

االمتبةةةارات)من نةةةومل   -

االمتيةةار مةةن متعةةدد  

 واملقالي القصري(.

قاعةةةةةةةةةةةةدر أداء وبةةةةةةةةةةةةفية  

(Rubric)   لتقةةةةةةةةةةةةةةةةةةويم

 .األنشطة ومهام األداء

 فكريلتوا الطريقة العلميةحيدد مطوات  1-2

 .العلمي

 يةيفسر العوامل املكونة للشخص 1-3

 الشخصيةنظريات يستعرض تتلل  1-4

 تشكل يفية افلقيوضح مدى تأثري العوامل ال. 1-5

 الشخصية.

 

 املعرفية املهارات 2
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن:

ني بةةةةةمةةةةةل يسةةةةةتنبط جوانةةةةةب التةةةةةدامل والتكا  2-1

 .النظريات املختلفة.

 العصل الذهين. -

التةةةةةةةةةةةةةةةةدريس وةةةةةةةةةةةةةةةةل  -

 املشكالت.

 املناقشات الصفية. -

لتقةةةةةةةةةةارير كتابةةةةةةةةةةة ا -

 العلمية.

الواجبةةةةةةةات الفرديةةةةةةةة  -

 ويقيمهةةا نقةةدها  يو الشخصةةيةلةةل نظريةةات  حي 2-2

وف  معايري الكفاية الشكلية وكفاية حمتوى 
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 األسئلةاحلوار وطرح  - النظريات.

 البحث واالستنتا .

إحةةةةدى طرائةةةة  الةةةةتعلم  -

القائمةةةةةةة علةةةةةةى مركزيةةةةةةة  

املةةةةةةةةةةتعلم ملةةةةةةةةةةل الةةةةةةةةةةتعلم  

التعةةةةةةةةةةةةةةاوني، أو الةةةةةةةةةةةةةةتعلم  

النشةةةةةةط، املعتمةةةةةةةدر علةةةةةةةى  

ا تصةةةةميم مهةةةةام األداء وفقةةةة

 لسياق احليار.

 واجلماعية.

االمتبةةةةارات ) ويةةةةث   -

 تمتلل أسئلة حل املشكال

% مةةن جممةةومل أسةةئلة   50

 االمتبارات(.

قاعةةةةةةدر أداء وبةةةةةةفية  -

(Rubric)   لتقةةةةةةةةةةةةةةةةةةويم

 .األنشطة ومهام األداء

س قيةةةةاة ليطبةةةة  أحةةةةدث االمتبةةةةارات النفسةةةةي   2-3

 الشخصية.جوانب 

ظةةام  نفةة  وير البحةةوث العلميةةة والتقةةار   يكتةةب 

APA 

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

 ملناقشة واحلوارا - نفعال.اال ا عنبعيدمن اآلمرين اآلراء  قبلتي 3-1

تنفيةةةةذ واجبةةةةات فرديةةةةة  -

تتطلةةةةةةةب االعتمةةةةةةةاد علةةةةةةةى  

والرجةةةةةةةةةومل إر  االنرتنةةةةةةةةةت  

 املكتبة.

 املناظرر لعب األدوار -

تنفيةةةةذ مشةةةةاريع وةةةةث    -

 مجاعية

 دراسة احلالة -

 املناقشات الصفية -

الواجبةةةةةةةةات الفرديةةةةةةةةة  -

 واجلماعية.

التقةةةةةةةةةةةويم الةةةةةةةةةةةذاتي، -

 وتقةةةةةويم األقةةةةةران وتقةةةةةوم 

 األستاذ باستخدام:

قاعةةةةةةةةةدر أداء وبةةةةةةةةةفية  -

(Rubric)   لتقةةةةةةةةةةةويم

 .األنشطة ومهام األداء

قاعةةةةةةةةةدر أداء وبةةةةةةةةةفية   -

(Rubric)  لتقةةةةةةةةةةةةويم

مهةةةةةةةةةةةةارات العالقةةةةةةةةةةةةات 

 الشخصية.

قاعةةةةةةةةةدر أداء وبةةةةةةةةةفية   -

(Rubric)  لتقةةةةةةةةةةةةويم

مهةةةةةةةةةةةةةةةةارات حتمةةةةةةةةةةةةةةةةل  

 .وحوضومع اآلمرين بفاعلية  جاوبتي 3-2

 ة.اعيمت اجلالواجبايف ،مالئه تعاون مع ي 3-3

لى عد تميعوتحمل املسؤولية األمالقية ي 3-4

وث ووض من عرو إليهالذات فيما يسند 

 .علمية

 رديو نجتش دونإر الفكر املخالل يستمع  3-5

 عليه مبوضوعية.

   معفواالذي يت املسئوللسلوك يلتزم با 3-6

 أمالقيات مهنة التعليم.
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املسةةةةةةةةةةؤولية، والعمةةةةةةةةةةل 

 ضمن فري .

حقيبةةةةةةةة إجةةةةةةةا، جتمةةةةةةةع  

مجيةةةةةةةةةةةةةةةةع األنشةةةةةةةةةةةةةةةةةطة  

والنتاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات وأدوات 

 التقويم

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن:

ار حلوال فعيجمموعته لت أفراديتوابل مع   4-1

 بينهم. الفعال

 طرح األسئلة -

العةةةةةةةةةةروض الصةةةةةةةةةةةفية   -

 powerباسةةةةةةتخدام 

point    ومقةةةةاطع الفيةةةةديو

 ذات العالقة.

 .املناقشات الصفية  -

 .املناقشات الصفية -

الواجبةةةةةةةةات الفرديةةةةةةةةة  -

 واجلماعية.

التقةةةةةةةةةةةويم الةةةةةةةةةةةذاتي، -

 وتقةةةةةويم األقةةةةةران وتقةةةةةوم 

 األستاذ باستخدام:

قاعةةةةةةةةةدر أداء وبةةةةةةةةةفية  -

(Rubric)   لتقةةةةةةةةةةةويم

 .األنشطة ومهام األداء

قاعةةةةةةةةةدر أداء وبةةةةةةةةةفية   -

(Rubric)  لتقةةةةةةةةةةةةويم

مهةةةةةةةةةةةةارات العالقةةةةةةةةةةةةات 

 الشخصية.

قاعةةةةةةةةةدر أداء وبةةةةةةةةةفية   -

(Rubric)  لتقةةةةةةةةةةةةويم

مهةةةةةةةةةةةةةةةةارات حتمةةةةةةةةةةةةةةةةل  

املسةةةةةةةةةةؤولية، والعمةةةةةةةةةةل 

 ضمن فري .

حقيبةةةةةةةة إجةةةةةةةا، جتمةةةةةةةع  

مجيةةةةةةةةةةةةةةةةع األنشةةةةةةةةةةةةةةةةةطة  

ون مع تعاالبو مشروعا وليا مبفرده أ صيغي 4-2

 ت.جمموعته ألحدى النظريا

 .لصل ايفه رضتقريرا وافيا عنها، ويع يعد 4-3

 قرانهوأ ذهستاأالتغذية الراجعة من يستخدم  4-4

 لتحسني جودر العمل.
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والنتاجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات وأدوات 

 التقويم

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن:

   يوجد ال 5-1

 

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

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %10 طوال الفصل لماملع /البلطااحلوار واملناقشة وااللتزام بأمالقيات  1

 %10 طوال الفصل الواجبات البيتية/ التطبيقية 2

 %20 13-5 و املعلوماتأصاالت التة اباستخدام تقنيشخصية عرض إحدى نظريات ال 3

 %20 6 ري(قص لياالمتبار النصفي )امتيار من متعدد ومقا 4

 %40 15 صري(ي قالاالمتبار النهائي )امتيار من متعدد ومق 5

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ظ

ار الب )مع ذكر مقدطاص لكل ي اخلإاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادمي ترتيبات
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 من مالل احلوار واملناقشة مالل الساعات املكتبية. -

 لكرتوني.اال ربيدالطالب اليت ترد عرب المن مالل الرد على استفسار  -

يم االرشاد ريس للتوابل وتقديئة التدهعضو باص تزويد الطالب بالربيد ا لكرتوني ورقم اجلوال اخل -

 .األكادميي
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 لتعّلم مصادرا .طط

 :املطلوبة املقررر الكتب – قائمة يف أدر . 1

لطةةةائل: دار االةةةدليم،  بةةةن عبةةةدال  فهةةةد . ترمجةةةةمةةةدمل إر نظريةةةات الشخصةةةية  (. 1990اجلر،بةةةاربزا.) -

 ،احلارثي للطباعة

عةةالء الةةةدين و  ترمجةةة كفةةايف،    .التنةةومل -مةةو الن-ظريةةات الشخصةةية : االرتقةةاء   ن(2009. )بةةيم ب.  الن  -

 ( .دار الفكر.1. )طحممد سامل،سهري و النيال، مايسة أمحد

 ،راءللنشروالتو،يعدارالزه :،الرياضالشخصية نظريات(.2013.)جابر،عبداحلميد -

 .جامعة دمش . الشخصية نظريات(. 2009.)ر،ق، أمينة -

 والتو،يع. دار املأمون للنشر(.  1.)طوقياسها الشخصية نظريات.(2017)الرقاد، هناء مالد -

 .دار الزهراء للنشر والتو،يع ) .4)ط ،نظريات الشخصية(.2016). عبد الرمحن، حممد السيد -

 .دار إيرتاك للطباعة والنشر والتو،يع )..2)ط .ريات الشخصيةنظ(.2011. ) ، عادل حممدهريدي -

 (:ريهاوغ لتقاريروا العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد – قائمة يف أدر . 2

 .لكتابل ا سكندرية كز.القاهرر: مرالشخصية سيكولوجية(.2007كامل.) أمحد،سهري -

دار أسةةةامة للنشةةةر   (.1)ط. لشخصةةةية : بنا،هةةةا، تكوينهةةةا، أمناطهةةةا، اضةةةطرابها    ا(.2011.)بةةةام، مةةةأمون  -

 .والتو،يع

ط  .( لشخصية : اسرتاتيجياتها) نظرياتها ( وتطبيقاتهةا االكلينيكيةة  ا.قاسم(.2000. )  عبد ال، حممد -

  .دار املكتيب    .( 1

اجلةةةامعي ملكتب( .اا4ط(الشخصةةةية : نظرياتهةةةا، وامتباراتهةةةا، وأسةةةاليب قياسةةةها    (. 2011.)،رمضةةةانالقذايف -

 احلديث.

(. 1ط( علم نفس الشخصية : مةدمل ونظريةات  (. 2014(.بي،مالد بن حممد قليوو هريدي، عادل حممد  -

 موار،م العلمية.

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

 

http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1208328__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/search/C__S%D8%B1%D8%B2%D9%82%D8%8C%20%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A9__Orightresult?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/search/C__S%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%8C%20%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%A1%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%8C__Orightresult?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1277963__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1277963__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1225814__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1225814__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/search/C__S%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%8C%20%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86__Orightresult?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1191793__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/search/C__S%D8%B9%D8%A8%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D8%8C%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85__Orightresult?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1109000__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1109000__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1209785__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1209785__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
http://libencore.uqu.edu.sa/iii/encore/record/C__Rb1223444__S%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A9__Orightresult__U?lang=ara&suite=def
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- Friedman,H.,& Schustack,M.(2013).Personality: Pearson New International Edition 

Classic Theories and Modern Research. ( 5thed). 

- Gerald,C  .(2014) Theory and Practice of Counseling and Psychology. ( 2thed).   

- Maltby,J., Day,L.& Macaskill,A..(2017).Personality, Individual Differences and 

Intelligence(4thed). 

-  Olson .N.,& Hergenhahn. B.R.. (2010).Introduction to Theories of Personality, 

AnUnited States Edition. ( 8thed). 

 

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

 

 

 املطلوبة املرافق .ظظ
 قاعاتال داخل عداملقا عدد)أي  اتواملخترب  الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

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

  ة( طالب20) سع لعددلطالبات تتوا  اضررات جمهزر للمحاضرات مرحية لكل من احملقاعتوفري. 
 .توفري سبورر ذكية بكل قاعة 

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر -2
 .توفري حاسب  لي بكل قاعة دراسية 

  جها، عارض البياناتData Show 

 (:هبا ةقائم أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  إذا مثالً : حددها) أخرى مصادر -3
 

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ف
 التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات -1

 ى موقع اجلامعةونيًا عللكرتاعبأ ت املقرر وفعالية التدريس من مالل استمارر تقييم -

http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Howard+Friedman&Download=1&SearchTerm=Howard+Friedman
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Miriam+Schustack&Download=1&SearchTerm=+Miriam+Schustack
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=John+Maltby&Download=1&SearchTerm=John+Maltby
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Liz+Day&Download=1&SearchTerm=+Liz+Day
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+Ann+Macaskill&Download=1&SearchTerm=+Ann+Macaskill
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/detail.asp?item=100000000605268
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/detail.asp?item=100000000605268
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=Matthew+Olson&Download=1&SearchTerm=Matthew+Olson
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/Results.asp?iCurPage=1&Type=1&Author=+B%2ER%2E+Hergenhahn&Download=1&SearchTerm=+B%2ER%2E+Hergenhahn
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/detail.asp?item=100000000371401
http://www.pearsoned.co.uk/bookshop/detail.asp?item=100000000371401
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 .عيةة واجلمافرديال الطالب أثناء املشاركة املالحظة املستمرر ألداء -

 .حملاضراتار أثناء تدو ليتامن مالل احلوارات واملناقشات املتعلقة باملقرر  -

 ت السابقة.احملاضراوضرر امن مالل طرح األسئلة واالستفسارات حول موضومل احمل -

 .ةالنهائيات النصفية واالمتبارمن مالل  -

 القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات -2
 .ت السابقة للمقرراحملاضراوضرر امن مالل طرح األسئلة واالستفسارات حول موضومل احمل -

 استطالمل  راء الطالب حول مدى فهمهم للمقرر. -

ساليب ر حول الطرق واألفس املقريس نتدرباستطالمل  راء أعضاء هيئة التدريس الذين يقومون  -

 املتبعة يف تدريس املقرر. 

 :التدريس تطوير إجراءات-3
 تشجيع الطالب على املشاركة واملناقشة. -

 توجيه الطالب إر البحث الذاتي عن املعلومة. -

 تفعيل التقنيات احلديلة يف التدريس. -

 أساليب التدريس.تنومل  -

 ريسية.تهم التدهاراة مإعداد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس لتنمي -

 س.ة التدريهيئ ضاءتشجيع ونقل وتبادل مربات التدريس الفعال بني أع -

 هيئة ءأعضا بواسطة طلبةال أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات -4 .4
 من ريستد هيئة أعضاء عم الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني، تدريس
 (:أخرى مؤسسة

ين يقومون تدريس بالقسم الذ هيئة عضاءني أبات أن يتم تبادل تصحيح عينة من الواجبات واالمتبار -

 بتدريس نفس املقرر.
 ى بالقسم.ألمراات املقررمقارنة نتائج الطالب باملقرر بنتائجهم يف  -

 :ويرهلتط والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .5
املقرر  قومون بتدريس نفسس الذين يتدريال ألعضاء هيئة عقد اجتماعات يف نهاية كل فصل دراسي -

 لتعديلها.ة ل املناسبحللوح املناقشة إجيابيات وسلبيات حمتوى املقرر. واقرتا
تدريس الذين يقومون بتدريس املقرر ملراجعة املقرر بصفة دورية وإجراء  هيئة تكوين جلنة من أعضاء -
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التعديالت الال،مة علية كل ثالث سنوات يف ضوء نتائج الدراسات العاملية احلديلة فيما يتعل  بهذا 

 املنهج.

 ربط املقرر مبعايري اجلودر -

 

 

 خليفة الشريدةاسم منسق الربانمج:د.حممد 

  التوقيع:

 توصيف املقرر الدراسي
 تطبيقيإحصاء  اسم املقرر:  

 0206623-3نفس  رمز املقرر:  

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-8اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر  .ف
 نفس (  3-0206621إحصاء تطبيقي) . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .73
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .74
 ية (املاجستري ) متطلب كل. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .75
 من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل  .76
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 املستوى الثاين: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .77
 مناهج وطرق البحث العلمي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .78
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .79
  يوجدالاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .80

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ثث

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوس .خخ
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ضض
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ظظ
 

 تعليقات:

 

 هدافاأل .ق
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 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 احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -
 .ا التخصصواكبة التطور احلاصل يف هذحتديث موضوعات املقرر مل بشأن متابعة مصادر املعلومات املختلفة -
 تطبيقي.ال صاءاستخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابإلح -
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 طالب.والء هيئة التدريس قبل أعضا جعة مناملراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الرا -

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

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

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

ومقاييس بارات االعتدالية,بيعي واختيع الطيهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب بعلم اإلحصاء, ومجع وتبويب البياانت اإلحصائية, والتوز  -
ائية يل,والفروض اإلحصء االستدالاإلحصايس التشتت ومقاييس العالقة, والدرجة املعيارية والرتبة املئينية, و النزعة املركزية ومقاي

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

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .23
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 علم اإلحصاء  يفمقدمة 
 3 1 اإلحصائية تبويب البياانتمجع و 

سط املرجمل املتو  – وسط التوافقياملت –املتوسط اهلندسي  –املنوال  –الوسيط  –) املتوسط  مقاييس النزعة املركزية
 ("املوزون"

1 3 

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

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

 3 1 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل
 3 1 واختبارها  الفروض اإلحصائية 

 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
 



 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 

 

236 

 

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .24
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

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

 وجدال ي:سبوعياً أ( اليت يقوم هبا الطالب خالل الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .25

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .26
  دد 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 معًا عملية لا واسرتاتيجيات تدريسها وطرق تقييمه ستهدفة: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املاثلثاً  -

 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
 :القدرة علىالطالبمن يتوقع املقرر هذا  دراسة من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1
 االحصاء الوصفي واالستداليلأن يتعرف على  1-1

العروض احملاضرة ابستخدام  -
 التقدمية.

 .دفاملناقشة املوجهة اهلااحلوار و  -
 .ألنشطة التطبيقية ومهام األداءا-
 

 -االختبارات القصرية  -
 النصفيةاالختبارات 

 النهائيةاالختبارات  -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 يالداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائ أن يتعرف على 1-2
 سةاألسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدرا أن يذكر 1-3
 راسةع الدوضو أن  دد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية م 1-4
 اختبارهاكيفية و  الفروض اإلحصائية أن يستعرض 1-5
 .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطمعايري و  أن  دد 1-6
ي حصائاإل اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل األسلوب أن  دد 1-7

 .املناسب لتحليل البياانت
 املهارات املعرفية 2
 مثلاألسري العمليات لتحديد األسلوب اإلحصائي لخمطط  أن يصمم 2-1

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

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

الختيار الصحيمل لالكفاايت واملهارات اإلحصائية األساسية  أن  دد 2-2 األنشطة ومهام األداء
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين,  األكثر مالئمة. لألسلوب اإلحصائي

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

 ها.فسر أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي وي 2-3
ته واجباو  طتهيقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشأن  2-4

 . ومشاريعه
عقدة الت ممشك , حللفعالأقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل مع  2-5

 .هامتكاملة حلل ةتوفرها مهمة األداء املعطاة, ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 .جيابياً رها إستثماالوسعيه والوعي أبهدافه وقدراته أن يلتزم الثقة ابلنفس  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)   كل لتقومي
األنشطة ومهام من )

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية
, والعمل حتمل املسؤولية

 (ضمن فريق

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

 حملددوقت اال أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف 3-3
, وميارس ألخرىاعات التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملمو أن يتقبل  3-4

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

 .األداء اميتم تصميمها لتقومي مه
ومشاريع  نشطةأليدة  تغذية راجعة جميدتقيف النقاش, و أن يبادر يف املشاركة  3-6

 أثناء عرضها. اجملموعات األخرى
مل ذي يعق اليف أداء العمل املكلف به ضمن الفري يتحمل املسؤوليةأن  3-7

 احملدد. وقتالمعه, وينجزه يف 
, سبب مناسلو يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة, ويقرتح آراء هادفة أبأن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 ة اليتإلحصائيسلوب إحصائي من األساليب اأكل ل مولدةبياانت  يعاجلأن  4-1

 يدوايً  مت دراستها

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

 ,وينمركزية املتعلم مثل التعلم التعا
م التعلم النشط, املعتمدة على تصمي
 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق أسلوب 
 إحصائي ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
التقومي الذايت, وتقومي  -

وتقوم األستاذ األقران 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)   لتقومي
األنشطة كل من ) 

ئي ب إحصاسلو أ كللابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدة لل بياانت أن  4-2
 من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها

يات لربجمات لاملتحصل عليها كمخرج النتائجعن  تقريرا وافياً  أن ي عد 4-3
 يدوايً  ليت مت حساهباومقارنتها ابأسلوب إحصائي  لكلاحلاسوبية 

 (استبانهقياس )مانت حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بيا مشروعاً ينجز أن  4-4
, احملاضرة ضه يفيعر عن املشروع, و  وافياً  ,ويكتب تقريراً فعلياً  يتم تطبيقه

 .وأقرانه أستاذ املادةويتلقى التغذية الراجعة من 
انقٍد  بشكل وميهاوحتليلها وتقوالبياانت مهارات مجع املعلومات  أن يكتسب 4-5

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
, وحبث ميالعل بحثأن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف ال 4-6

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات
 –ومهام األداء

–مهارات االتصال 
تقنية ت مهارا

املعلومات واملهارات 
 ( العددية

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

ب ساليب من األاحلاسوبية ملعاجلة كل أسلو الربجميات الطالب يستخدم أن 
 اليت مت دراستها ةاإلحصائي

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

ت استخدام مهارا
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .27

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 فرديةوأنشطة تكليفات  1
 %10 14 وعمل مشروعات مشرتك تكليفات مجاعية 2
 %5 15 هاتفسري و تقدمي تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتائجه  3
 %20 12,  4 أثناء الفصل الدراسي اختبارات قصرية 4
 %15 8 منتصف الفصل الدراسي اختبار  5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية هناية الفصل الدراسياختبار  6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ع
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(.  
 م.رشاد األكادميي هلوتقدمي اإل راهتمعل مع نقاشاهتم واستفساوجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفا -
 ت  تاجونه..ب يف أي وقالطال تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع-
 مصادر التعّلم .عع

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
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 . األردن: دار البداية انشرون وموزعون.مبادئ اإلحصاء(. 2008السميع ) طيبة, أمحد عبد -
 رة: دار النشر للجامعات.  (. القاه3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم,رجاء حممود ) -
 ملصرية.اة األجنلو قاهرة : مكتب. ال تماعيةاألساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية واالج(. 2000مراد, صالح أمحد )  -
 ة: البارامرتيةاالجتماعيو  ةلنفسية والرتبوياألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث ا( . 2010عالم,صالح الدين حممود )  -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  والالابرامرتية
(. 4)ط عيةاإلحصائية للعلوم االجتما الرزم ماإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدا(. 2010املنيزل, عبدهللا فالح , غرابية, عايش موسى ) -

 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
دار  . اإلسكندرية: SPSSمج ان(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام بر 2014احلليم , الشريف, خالد حسن ) منسي, حممود عبد -

 .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. 

 :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- 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
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3476661&p=508120https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=- 

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

Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

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

 ياج :على حسب االحتاإلحصائية الربامج ,و موضوعات املقرر جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على -

-SPSS 

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

- SAS 

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

-Minitab 
/trial-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

- Lisrel 

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

 

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

 
 املرافق املطلوبة .غغ

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

 لبمقعد متحرك , جهاز عرض , سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل, جهاز حاسب آيل لكل طا20 -
 املباس )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .3

 طالب 20طالب, معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .4

 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -

https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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 مة هبا(:رفق قائأفاذكرها، أو مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  .5
 معمل علم النفس الرقمي -

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

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ل
 لية للطالب .قارير الفصوالت ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع– .م
 .لفة حملياً وإقليماً معات املختت ابجلااملقرر ابألقسام والكليا بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .ن
 إجراءات تطوير التدريس: .ه
ء بني النظرا الستشاراتوااخلربات ايرات و تبادل الز : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .و

 , واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.)األقران( يف التدريس
 .لميةمترات العمن خالل  املشاركة يف الندوات واملؤ ألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .ي
 تفادة منها.تدريس لالسة ىف العمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديث ورشألعضاء هيئة التدريس و حضور دورات تدريبية  - .أأ

وي املقرر تعديالت يف حمت ث.اخل مع إحدا ,....استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم التعاوين - .بب
 الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.بناء على نتائج 

ة تدريس عضاء هيئأاسطة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو  .تت
 ؤسسة أخرى(:ريس من مئة تدمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هي

 ابلقسم.جمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج - .ثث
 خصص.ابلقسم من ذوي الت بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيمل عينة من  - .جج
 .خرىأ ررجبامعاتاملق قران( يف تدريسمع النظراء )األالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيمل  - .حح
 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره .خخ
 والتحديثوير ديالت الالزمة للتطإجراء التعقرر و تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية امل - .دد

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
ة لعمادة راجعة الداخليملاتقرير  وكذلك ة واجلامعة,ابلقسم والكلي املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمن قبل وإجراءات تطويره مراجعة تقييم املقرر  - .ذذ

 واألخذ هبا. التطوير واجلودة النوعية
لدورية لنتائج املراجعة ا, مع ةديثلمعطيات احلفقًا لاملستجدة يف اجملال ابستمرار و  التطورات د من مواكبتهحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأك - .رر

 .تقرير املقرر والربانمج
 SWOTحتليل الوضع الراهن اليت يقومون بتعبئتها, مع  تاالستبياانتطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف  -
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Analysis استنادًا ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة , , نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAEلالعتماد  االسرتاتيجيسس التخطيط أل
 .الوطين

 

 

 

 

 اسم منسق الربانمج:د.حممد خليفة الشريدة

  التوقيع:

 توصيف املقرر الدراسي
 طرق البحث العلمي:  اسم املقرر:  

 0206613-3نفس  رمز املقرر: 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-10اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ك
   طرق البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .81
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .82
 املاجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .83

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

 ولاملستوى األ: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .84
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .85
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .86
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  يوجدالاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .87
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ التقليديةقاعات احملاضرات  .غغ

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوس .أأأ
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ججج
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ددد
 

 تعليقات:

 األهداف .ل
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 التطبيقية اخلاصة مبناهج وطرق البحث العلميإكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات 
، ت أو مراجع اإلنرتنتة املعلوماتزايد لتقني)مثل االستخدام املاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 ية.يف جمال العلوم الرتبوية والنفس التطبيقية ملناهج وطرق البحث العلميالرتكيز على اجلوانب  -
 .ا التخصصحتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذ بشأن متابعة مصادر املعلومات املختلفة -
 علمي.البحث ال ج وطرقاستخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة مبناه -
 لطالب.ء هيئة التدريس واقبل أعضا جعة مناملراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الرا -

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

 وصف عام للمقرر:
ملالئم ايد املنهج البحثي قها, وحتدا وتطبيكيفية استخدامهيهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبناهج وطرق البحث العلمي, وتدريبه على   -

 بحث.لنهائي للاتقرير جلمع وحتليل البياانت, ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية, ومناقشة نتائجها وتفسريها, وكتابة ال

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .28
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 جودته( -جماالته  –خصائصه  –أهدافه  –)مفهومهالبحث العلمي 
املدخل إىل  -يةاإلجنليز عربية و مستخلص الدراسة ابللغة ال -عنوان الدراسة  )خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي

ملخص   –ا وتفسريه لدراسةعرض نتائج ا –منهج وإجراءات الدراسة  -اإلطار النظري والدراسات السابقة-الدراسة
 املالحق (   –مراجع الدراسة  -نتائج الدراسة والتوصيات والبحوث املقرتحة

3 9 

 3 1 التجرييب(املنهج  –املنهج التارخيي  –)املنهج الوصفي  العلميث و مناهج البح
 3 1 ( العاملية –التنبؤية  –التفاعلية  –صياغة الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها ) االرتباطية 

حتليل  –قابلة امل –ظة املالح –االستبيان  –واملقاييس  توأدوات مجع البياانت يف البحوث الكمية ) االختباراطرق 
 احملتوى(

1 3 

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

 3 1 حتليل الواثئق(. –تعمقةاملالحظة امل-طرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث النوعية )املقابلة املتفاعلة 
 3 1 البحوث النوعية إجراءخطوات 

 3 1 (ليالبحث التحلي–االثنوجرايف  البحث –التارخيي  البحثتصاميم ومناهج البحث النوعي )
 3 1 (تقوميهامعايري –حتدايهتا –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –) خصائصها البحوث املختلطة

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

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

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .29
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 إضافيةدروس  حماضرات 
معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

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

 وجدال ي:سبوعياً أ( اليت يقوم هبا الطالب خالل الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .30

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .31
  دد 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 معًا عملية لا واسرتاتيجيات تدريسها وطرق تقييمه ستهدفة: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املاثلثاً  -

 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
 :علىأن يكون قادرًا  الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1
 .ناهج وطرق البحث العلمياألطر العلمية مل أن يتعرف على 1-1

العروض احملاضرة ابستخدام  -
 التقدمية.

 .دفاملناقشة املوجهة اهلااحلوار و  -
 .ألنشطة التطبيقية ومهام األداءا-
 

 -االختبارات القصرية  -
 النصفيةاالختبارات 

 النهائيةاالختبارات  -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 .خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي أن يذكر 1-2
 .الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها أن يستعرض 1-3
 تلطةملخوالنوعية وا ةث الكميو مناهج البحأن يتعرف على تصاميم و  1-4
ية لنوعوا ةالكميطرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث  أن يستعرض 1-5

 واملختلطة.
 .املناسب البحثي املنهجاختيار  شروطمعايري و  أن  دد 1-6
 يالتقرير النهائي للبحث العلمأن يتعرف على كيفية كتابة  1-7

 املهارات املعرفية 2
 تحليلل لاألمث مم خمطط لسري العمليات لتحديد املنهج البحثيأن يص 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

 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

ثي البح لمنهجلالختيار الصحيمل لالكفاايت واملهارات األساسية أن  دد  2-2
 األكثر مالئمة.

ختلطة وامل عيةنتائج املعاجلات وخمرجات البحوث الكمية والنو  أن يناقش 2-3
 سرها.يفو 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
ته واجباته و أبنشطيقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أن  2-4

 . ومشاريعه
عقدة الت ممشك , حللفعالمع أقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل  2-5

 .هامتكاملة حلل ةتوفرها مهمة األداء املعطاة, ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 .جيابياً إارها ستثموسعيه الوالوعي أبهدافه وقدراته أن يلتزم الثقة ابلنفس  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(

وتقومي التقومي الذايت,  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)   كل لتقومي
األنشطة ومهام من )

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية
, والعمل حتمل املسؤولية

 (ضمن فريق

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

 حملددوقت اال أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف 3-3
, وميارس ألخرىاعات التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملمو أن يتقبل  3-4

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

 .األداء اميتم تصميمها لتقومي مه
ومشاريع  نشطةأليدة  تغذية راجعة جميدتقيف النقاش, و أن يبادر يف املشاركة  3-6

 أثناء عرضها. اجملموعات األخرى
مل ذي يعق اليف أداء العمل املكلف به ضمن الفري يتحمل املسؤوليةأن  3-7

 حملدد. وقتالمعه, وينجزه يف 
, سبب مناسلو يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة, ويقرتح آراء هادفة أبأن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
بها تتطل ليتاأن يستخدم املهارات املتصلة بتحديد املهمات والعمليات  4-1

ذه هفحص املشكالت وكيفية اختيار املنهج البحثي املالئم لصياغة 
 ج.تائاملشكالت وطرق مجع البياانت وحتليلها ومن مث تقييم الن

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

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

 اة.مهام األداء وفقا لسياق احلي

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق أسلوب 
 إحصائي ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
التقومي الذايت, وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)   لتقومي
األنشطة كل من ) 

 –ومهام األداء
–مهارات االتصال 

 متليت ايف ضوء الطرق  سب أحجام العينات يف البحوث الكميةأن   4-2
 SPSSيدوايً وابستخدام برانمج  دراستها

منهج كل لناسبة املة ابستخدام الربجميات احلاسوبي البحثية بياانتال لل أن  4-3
 حبثي من املناهج البحثية اليت مت دراستها

جات كمخر   عليها املتحصل النتائجو  الظاهرةعمق  عن تقريرا وافياً  أن ي عد 4-4
 النوعية واملختلطةو  الكمية للبحوث

ئم ثي مالهج حبالستخدام منحبثيا ابلتعاون مع جمموعته  مشروعاً ينجز أن  4-5
رضه يف شروع, ويعن املع وافياً  ,ويكتب تقريراً ا فعلياً بياانت يتم تطبيقهملعاجلة 

 .انهوأقر  أستاذ املادة, ويتلقى التغذية الراجعة من احملاضرة
وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد والبياانت مهارات مجع املعلومات  أن يكتسب 4-6
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
تقنية ت مهارا .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 

املعلومات واملهارات 
 ( العددية

, وحبث ميالعل بحثأن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف ال 4-7
 والتوصياتالقضااي وإيضاح النتائج 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

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

 تصاميمها يف ضوء األهداف اليت ترمي لتحقيقها 
 

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

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

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  الدقة لتقومي

يف تصميم وتناول عناصر 
املنهجية اليت اختريت 

 لتناول املشكلة.
 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .32

شفهي, قدمي 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 فرديةوأنشطة تكليفات  1
 %10 14 وعمل مشروعات مشرتك تكليفات مجاعية 2
 %5 15 سريهاائجه وتفومناقشة نتخمتلط ( –نوعي  –حبث )كمي تقدمي تقرير علمي إلجراءات  3
 %20 12,  4 أثناء الفصل الدراسي اختبارات قصرية 4
 %15 8 منتصف الفصل الدراسي اختبار  5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية هناية الفصل الدراسياختبار  6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .غ
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  -
 ت  تاجونه..ب يف أي وقالطال تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع-
 مصادر التعّلم .فف

 . 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 ) -
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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 ) -
دار  . عمان:البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفس(. 2014) خالد حممد, أبو شعرية , يوسف عبد القادر, أبو شندي , اثئر أمحد, غباري -

 للنشر والتوزيع. االعصار العلمي
 لعلمية. اعمان: دار اليازوري  البحث العلمي: الكمي والنوعي,(. 2010قنديلجي, عامر,السامرائي, إميان ) -
 ة: عالم ,) ترمجاملنهجية والتصميم منظور موسع يف : البحث النوعي يف علم النفس (. 2007, لوسي )ايرديل , جيان,رودس, بول , كامك -

 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 Writea 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

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

Journal of Mixed Methods Research- 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

-Qualitative Research Journal 

 االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3

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

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

ijqqrm-methods-research 

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

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

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

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

 ات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجمي. 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 

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

 Transanaبرانمج للبياانت املسجلة صوت وفيديو  -       

https://www.transana.com/ 

 Nvivoللبياانت املكتوبة برانمج  -

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

 يدعم اللغة العربية MAXQADبرانمج  -

https://www.maxqda.com/ 

 QSR N6برانمج  -

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

 

 

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

 املرافق املطلوبة .قق
اسية اخل القاعات الدر ملقاعد داأي عدد متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )بنّي 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.transana.com/
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
https://www.maxqda.com/
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 لبمقعد متحرك , جهاز عرض , سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل, جهاز حاسب آيل لكل طا20 -
 املباس )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .6

 طالب 20طالب, معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .7

 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 :ئمة هبا(رفق قاأمصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو  .8

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

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .شش
 ية للطالب .ارير الفصلوالتق ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريعورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس – .صص
 .لفة حملياً وإقليماً معات املختت ابجلااملقرر ابألقسام والكليا بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .ضض
 إجراءات تطوير التدريس: .طط
 بني النظراء ستشاراتواالخلربات ايرات واتبادل الز : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريستكوين  - .ظظ

 , واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.)األقران( يف التدريس
 .لميةمترات العمن خالل  املشاركة يف الندوات واملؤ تدريس ألعضاء هيئة الإجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .عع
 تفادة منها.لتدريس لالسا يفة عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديث ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .غغ
املقرر  عديالت يف حمتويت اخل مع إحداثين ,.....املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم التعاو  إيصالاملعاصرة يف  ةالتدريسياستخدام أحدث الطرق  - .فف

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

 ؤسسة أخرى(:ريس من مئة تدوالتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هي مستقلني،
 ابلقسم.جمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج - .كك
 تخصص.ابلقسم من ذوي ال بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني مومشاريعهحبوث الطلبة تدقيق تصحيمل عينة من  - .لل
 .أخرى جبامعات رراملق مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيمل  - .مم
 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره .نن
تحديث جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتكوين  - .هه
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 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
خلية لعمادة قرير املراجعة الداتعة, وكذلك جلامة واابلقسم والكلي املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .وو

 التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
لدورية لنتائج املراجعة ا, مع ةديثلمعطيات احلفقًا لو اللتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار  حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته - .يي

 .تقرير املقرر والربانمج
 SWOTحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها, مع  -

Analysis استنادًا ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة , , نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAEلالعتماد  االسرتاتيجيسس التخطيط أل
 .وطينال

 

  د.حممد خليفة الشريدة. اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 14....-.....-..... التاريخ

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 بناء أدوات البحث العلمي:  اسم املقرر:  

 0206622-2نفس  رمز املقرر: 

 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىالتعليمية:إسم املؤسسة  ها1440-2-19اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس -الرتبيةالقسم:-لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .م
 بناء أدوات البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعة 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
طلب قسم إجباري قومي، متس والتيف القيا الدبلوم. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 توراهالدكة يف مجيع ختصصات علم النفس، متطلب كلية اختياري يف مرحل يف مرحلة املاجستري
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

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

 )العابديه، الزاهر(. لرئيس للمؤسسة التعليميةاملقر ا
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ههه
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوس .ووو
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ححح
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ططط
 

 تعليقات:

 األهداف .ن
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 إكساب الطالب األسس العلمية النظرية والتطبيقية لبناء أدوات البحث العلمي.
 
جع املعلومات أو مرا يد لتقنيةدام املتزا)مثل االستخاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 احلاصل التطور ملواكبة ةاملختلف اتاملعلوم مصادر لبناء أدوات البحث العلمي، ومتابعة التطبيقية اجلوانب على الرتكيز

 قبل من جعةالرا تغذيةوال العلمية اتالتطور  ضوء يف وتعديلها املقرر خلطة والدورية املنتظمة اجعةالتخصص، واملر  هذا يف
 والطالب. التدريس هيئة أعضاء

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

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

 

253 

 

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 هذه املقاييس والتحقق من جودة خصاصها السيكومرتية، ابإلضافة 

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

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .33
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

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

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

 البند وتباين وسهولة صعوبة معامالت 
 لثنائيا رتباطال امالمع املتطرفة، اجملموعتني) التحصيلي االختبار متييز معامل 

 (املتسلسل
 التحصيلية االختبارية البنود انتقاء معايري. 

 االختبارات وصدق ثبات من التحقق إجراءات. 

4 8 

 ومميزاهتا. عيوهبا استخدامها، تعريف االستبانة،أمهيتها،جماالت 
 عاسم ايزمت ،(مانجت) ،الرتاكمي(ليكرت) اجلمعي التقدير: االستجابة ملوازين مدخل 

 .الرتتييب التصنيف املفاهيم،
 االستباانت بناء طرق: 

 النظري للمتغري اإلطار فحص. 
 املركَّزة. اجملموعات 
 االستباانت. تطوير 

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

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

6 12 

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

 :املالحظة تسجيل بطاقة أمناط
 املالحظة. جداول 

2 4 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .33
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 الرصد. قوائم 
 التقدير. سالمل 

 املالحظة. تسجيل بطاقة أو استمارة تصميم
 املالحظة. إجراء خطوات

 املالحظة. بطاقة وثبات صدق
 وعيوهبا. تعريف املقابلة،أنواعها،مزاايها

 ملقابلة. دليال تصميم •
 املقابلة. استمارة •
 املقابلة. إجراءات تقنني •
 التسجيل. أخطاء •
 املقابلة. وثبات صدق •

2 4 

 دةدمتع املقاييس اللفظية، التقدير سالمل: مثل البحث أدوات بناء يف حديثة اجتاهات
 األبعاد

1 2 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .34
 اجملموع أخرى تطبيق  استديومعامل أو  دروس إضافية حماضرات 

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

 2 - -   2 الساعات املعتمدة
 

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

 :سبوعياً أخالل  ( اليت يقوم هبا الطالباإلضايفالذايت التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .35

 

 ريسهااسرتاتيجيات تدياسها و رق قخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع ط .36
 اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت دد 

 .: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبةأوالً  -
 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع اثنياً  -
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 اجمخمرجات تعلم يف كل جمال من  لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر
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 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م

 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 
 املعرفة 1

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

 تكليف فردي
 حتصيلياختبار 
 علميتقرير 

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

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

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

 حتصيلياختبار 
 املهارات املعرفية 2

 احملاضرات بني أنواع أدوات مجع املعلوماتيقارن   1 -2
 النشط التعلم

 

 تكليف فردي
 حتصيلياختبار 

 مجاعيتكليف  علمي.حث الت البمن صدق وثبات لألنواع املختلفة ألدوامييز بني إجراءات التحقق   2 -2
 حتصيلياختبار 
 علميتقرير 

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

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

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

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

 تقرير علمي

 علميتقرير  التعلم النشط خصائصها السيكومرتية لالستباانت. حيسبو  يبين استبانة ويطبقها  7 -2
 خصائصه السيكومرتية. حيسبيطبق اختبار و   8 -2
 ة.ومرتيلسيكيستخدم استمارة مالحظة جلمع بياانت حبثية ويتحقق من خصائصها ا  9 -2

 
 التعلم التعاوس
 التعلم النشط

 

 مجاعية اتتكليف
 علميتقرير 

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

 التعلم النشط
 تكليف فردي

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

 التعلم التعاوس
 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

 مجاعيتكليف 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 تقدمي تقرير علمي

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

 الذايتالتعلم 
 تكليفات فردية

 تكليفات مجاعية
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5- 1  - - - 
 

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .37
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 تقرير علمي فردي لتطبيق اختبار نفسي وحساب خصائصه السيكومرتية. 2
 %25 األسبوع العاشر تقرير علمي فردي لبناء وتطبيق استبانة وحساب خصائصها السيكومرتية. 3
 %10 األسبوع الثاس عشر املالحظة والتحقق من صدقها وثباهتا.تقرير علمي مجاعي لتطبيق أداة  4
 %10 األسبوع الرابع عشر تقرير علمي مجاعي لتطبيق أداة املقابلة والتحقق من صدقها وثباهتا. 5
 %30 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ف
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 .كك

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 ( 2011أبوعالم، رجاء .)نشر للجامعات. القاهرة: دار المناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية. 
 عبيكانال مكتبة: الرايض. السلوكية العلوم يف البحث إىل املدخل(. ها1409) محد العساف،صاحل. 
 ( 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. 
 والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية 2

 Journal of Mixed Methods Research 
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/indexti-eng.htm 

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

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

 املطلوبةاملرافق  .لل
د املقاعد داخل ت )أي عدختربابنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية وامل .9

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

 وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباس )قاعات احملاضرات، واملختربات،  .10
 قاعة دراسية، معمل حاسب آيل.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11
 SPSSجهاز عرض، سبورة ذكية، برجمية لتحليل البياانت مثل:

 هبا(: ةمأو أرفق قائ فاذكرها، مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، .12
 .اختبار مينسوات متعدد األوجه، اختبار املصفوفات املتتابعة لريفن

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

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

 العضاء هيئة التدريس حلضور عروض الواجبات الفردية اجلماعية . مسنارات مفتوحة
 إجراءات تطوير التدريس: (3
ء هيئة تدريس سطة أعضاة بواإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلب (4

ن مؤسسة تدريس م ء هيئةبصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضامستقلني، والتبادل 
 أخرى(:

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

 وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.مراجعة تقرير املقرر 
 
 
 
 
 
 
 

 اسم منسق الربانمج:د.حممد خليفة الشريدة

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

  

 
 توصيف املقرر الدراسي

 أمناط  واسرتاتيجيات التعلم والتعليم اسم املقرر:  

 0206643-2نفس  رمز املقرر:

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى :التعليمية املؤسسة اسم 15/3/1440  :التوصيف اتريخ

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

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ه
 أمناط  واسرتاتيجيات التعلم والتعليم  ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1

 ساعتني : املعتمدة الساعات عدد. 2 .88
  لتعليم لتعلم واا -الرتبوي  املاجستري يف علم النفس: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .89

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

  الثاس  الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .90
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .91
  ال توجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .92
 : التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .93
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 (:ينطبق ما كل  اخرت) املتبع الدراسة منط. 8

 %60 :النسبة نعم التقليدية احملاضرات قاعات .ييي
    

 %20 :النسبة نعم اإللكرتوس التعليم .ككك
    

 %20 :النسبة نعم (اإلنرتنت طريق وعن تقليدي) مدمج تعليم .للل
    

 - :النسبة ال ابملراسلة .ممم
    

 - :النسبة ال أخرى .ننن
 

 :تعليقات

 

 

 األهداف .و
 ؟ الرئيس املقرر هدف ما -1

ط كذلك مناذج أمناو  اسه , ية قيوكيف إىل مفهوم أمناط التعلم وأمهيته  وأهدافه واتريخ البحث فيه التعرف 
ة يجيات التعليميالسرتاتفهوم امبوعرض تفصيلي هلذه النماذج , كما يهدف املقرر إىل تعريف الطالب  التعلم 

ف هذه ة اجليدة وتصنيرتاتيجياإلس والتعلمية والفروق بينهما ومبادئ التعلم والتعليم اجليد ومعايري اختيار
جيات فة ايل اسرتاتيابإلضا هذا تلفةاالسرتاتيجيات كالتعليم املباشر واملوجه وغري املباشر ومناذجها املخ

 ج التعلم . م ونواتالتعليو , والعالقة بني اسرتاتيجيات التعلم التعلم املعرفية وما وراء املعرفية 

 

)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  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
ناءاً على نتائج  حمتوى املقرر بيفالتغيري نت و االستخدام املتزايد للمراجع اجلديدة اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرت  

ات ث للبحوث والدراسصدار حديإل كل عالبحوث والدراسات العلمية احلديثة املتعلقة ابلنمو خالل دورة احلياة .واالطالع املستمر 
 عة .الدورايت اخلاصة بعلم نفس النمو وبناء على ذلك حندث املصادر وطرق التدريس املتبوالكتب و 

 

 

 

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

اللغوية ة واالجتماعية و والنفسي عقليةيقدم املقرر معلومات هامة عن النمو ومظاهره املختلفة اجلسمية وال وصف عام للمقرر:
ة النمو لعلمية  يف دراسالبحث ا وطرق والنظرايت احلديثة يف هذا اجملال وقوانني النمو اخلاصة والعوامل املؤثرة يف النمو

 .  ني حىت الشيخوخةومعلومات خاصة عن مراحل النمو منذ مرحلة اجلن
  

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .38
  التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

 ألمناطاهذه  وأهداف هوأمهيتالتعلم  أمناطومفهوم ومفهومها  مقدمة عامة حول األمناط
  واتريخ البحث فيها

2 2 

 2 1 عرض منوذج دن ودن يف أمناط التعلم  

 2 1 منوذج الفورمات 

 2 1 منوذج هريمان 

 2 1 منوذج مكارثي ألمناط التعلم  

 2 1 التعلم القائم على نصفي الدماغ 
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 2 1 قياس أمناط التعلم 

 2 1 ا الفرق بينهمليم ولتعا مفهوم إسرتاتيجية التعلم وإسرتاتيجية

 2 1 ه جعمبادئ التعلم والتعليم اجليد وكيف نش

 2 1 ني اوأنواع التعلم التنافسي والفردي والتع

 2 1 معايري اختيار اإلسرتاتيجية اجليدة 

وجه وغري ملباشر واملليم التعا تصنيف اسرتاتيجيات التعلم والتعليم ؛

 املباشر ومناذج منها 

1 2 

 2 1 اسرتاتيجيات التعلم املعرفية 

 2 1 اسرتاتيجيات التعلم فوق املعرفية 

 2 1 تعليم ات اليجياتالعلقة بني اسرتاتيجيات التعلم واسرت

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .39
 أو معامل إضافية دروس حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

 :بوعياً أس خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .40

 

 دريسهات اتيجياتواسرت  قياسها قطر  مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .41
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 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول  دد

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

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

 

 
 
 
 
 

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 وطينال اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 التدريس اسرتاتيجيات

 للمقرر
 التقومي طرق

 املعرفة 1
لتعلم ا أمناطم مفهو و هومها ومف األمناطعلى  الطالب يتعرف 1-1

 واتريخ البحث فيها األمناطهذه  وأهداف وأمهيته
املشاركات   ينأسلوب التعليم التعاو

النقاش و

اجلاد يف 

 .احملاضرات
ف يتعر و  ا املختلفة وعناصره  يتعرف مناذج أمناط التعلم  1-2

 الطالب على طرق قياس األمناط املعرفية
 عرض البور                                   أسلوب احملاضرة      

عرض  بوينت و
 البحوث .

ا يف مهيتهوأ يعرف الطالب اسرتاتيجيات التعلم والتعليم وأنواعها 1-3
 عملية التعلم 

 االختبارات  أسلوب املناقشة

 املعرفية املهارات 2
 تعلمط الومفهوم أمنااألمناط ومفهومها يدرك ويفهم الطالب  2-1

 وأمهيته وأهداف هذه األمناط واتريخ البحث فيها
احملاضرة واحلوار 

 . والنقاش

 اختبار دوري 
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ف يتعر و  صرها املختلفة وعنا  مناذج أمناط التعلم  كيدر 2-2
   الطالب على طرق قياس األمناط املعرفية

 اختبار نصفي  العصف الذهين .

ية ا يف عملمهيتهوأ الطالب اسرتاتيجيات التعلم والتعليم وأنواعها يدرك 2-3
 التعلم

 عشجيوت  التعلم الذاتي
 استخدام االنرتنت 

 ا ختبار هنائي

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
املناقشات الفردية  . همعملتفاعل وا احرتام آراء الزمالء 3-1

 واجلماعية بني الطالب

حتملهم للتأكد من 

  املسئولية

فردي تقييم 

لكل طالب 

من خالل 

النقاش 

 واملشاركة
 ديرتقء ون من  الزمالاآلخريرأي احرتام  3-2

 . تهم ومشاعرهماركا مش

تقسيم الطالب إىل 

والعمل معها  جمموعات

 من خالل ورش العمل .

  

تقييم 

مجاعي 

يت لألعمال ال

تقدمها 

جمموعات 

 العمل .

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
يف  تصالالال اكتساب مهارات االتصال من خال 4-1

 واجملتمع .قاعة الدرس والكلية 

قدرة اختبار   ينأسلوب التعليم التعاو

لطالب على ا

العمل 

مع  اجلماعي 

  زمالئه
 استخدام احلاسب اآللي  . آللياب استشجيع الطالب على استخدام احل 4-2

 . يف إنتاج ملف االجناز

قدرة اختبار 

لطالب علي ا

 .ذلك

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
عامل مع الت اتهارمالطالب على تطبيق تنمية قدرة  5-1

  برامج احلاسب اآللي املختلفة

 عشجيوت  التعلم الذاتي
  استخدام االنرتنت

فردي تقييم 

 . لكل طالب
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ت هارامض بع تنمية قدرة الطالب على تطبيق  5-2

  ة .ختلفملا التعامل مع األجهزة التعليمية

فردي تقييم   أسلوب املناقشة

 . لكل طالب
. 

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .42

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

 احملدد األسبوع
 لتسليمه

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %10 طول الفصل . احلضور واملشاركة اإلجيابية 1

 %20  االختبار النصفي 2

من األسبوع  .  احملاضراتالئه يفزم لىالبحوث اليت يعدها الطالب ويعرضها  ع 3

 السادس

20%  

األسبوع  االختبار النهائي . 4

  األخري

50%  

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ق

ار الب )مع ذكر مقدطاص لكل ي اخلإاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادمي ترتيبات
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 اعتني يوميًا .( ساعات أسبوعيًا بواقع س8* الساعات املكتبية )

 قع اإللكرتوني للمحاضر . * من خالل املو

 ب ـس اوات* من خالل اهلاتف اجلوال للمحاضر آو استخدام ال

  نت .نرتي واإلمثل املكتبة واحلاسب اآلل –* فتح مرافق الكلية 
 من خالل وحدة اإلرشاد األكادميي ابلقسم.*
 .اسيدر ام يتم توزيع الطالب  علي أعضاء هيئة التدريس لإلرشاد األكادميي مع بداية كل ع*

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

 ويلقطان للبحث والتطوير التربامركز (. أمناط التعلم : النظرية والتطبيق ؛   2004جابر لياان , والقرعان , مها .)   -1

 . فلسطين –رام هللا 

 . عمان،دار المسرة االردن.استراتيجيات التعلم والتعليم المعرفية(.2016قطامي يوسف.) 

Alan Pritchard (2006). Ways of Learning: Learning Theories and Learning Styles in the 

Classroom. Rutledge. 

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

 جملة دراسات نفسية  -1     

 جملة جامعة أم القرى  -2    .

 للبحوث الرتبوية والنفسية .

 اجمللة املصرية  للدراسات النفسية  -  3

. 

 اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية - -4

  

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.co.uk/Alan-Pritchard/e/B001JSJIIC/ref=dp_byline_cont_book_1
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 ال يوجد :دجمةامل واألسطواانت الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج  . 4

 

 املطلوبة املرافق .هه
 قاعاتال داخل عداملقا عدد)أي  اتواملخترب  الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي  

   (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباس .9
  النفس علم معمل.       *  احملاضرات حجرات*   . التعليمية املرافق* 

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .10
 . واإلنرتنت الذكية ابلسبورة متصل كمبيوتر  أجهزة

  بروجكرت  الرأسي العرض أجهزة* 

  . شو الداات* 

 (:هبا ةقائم أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .11
 . واإلنرتنت الذكية ابلسبورة متصل كمبيوتر  أجهزة

 ( . بروجكرت – األوفرهيد)  الرأسي العرض أجهزة* 
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  . شو الداات* 

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .أأأ

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .10
 قرر .ا املهذ * تغذية مراجعة مباشرة من خالل عملية التعلم يف

 * االستبيانات .           

  * املقاييس.   

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .11
  * استبانه تقويم الطالب لعضو هيئة التدريس     

 سم بالق * تقارير الكفاية السنوية اليت تعدها اإلدارة    

 :التدريس تطوير إجراءات  .12
 * التدريب املستمر لعضو هيئة التدريس .  

 للتعلم ,* توفري األدوات احلديثة الالزمة 

 * تطبيق وسائل التعلم اإللكرتوني .

  . أعضاء زائرين كاملقرر  رداتمف * تبادل اخلربات الداخلية واخلارجية لتقديم بعض

 تدريس يئةه أعضاء بواسطة ةالطلب أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .13
 مؤسسة من تدريس هيئة ءأعضا مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني،

 (:أخرى
مال الطالب قل لعينة من أعدريس مستتيئة و ه* فحص الواجبات والدرجات واالختبارات من قبل عض

.  

 :ويرهلتط والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .14
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ل الروابط لم النفس من خالسية يف عألسااادر على املعلومات احلديثة للمقرر من املص* احلصول 

 املباشرة للمواقع .

 ل .جملاافس * تبادل اخلربات مع أساتذة زائرين متخصصني يف ن

 .لدراسي كل عام ااملقرر  سنيوحت * التشاور مع زمالء التخصص فيما يستجد من تطوير

  صص .الء التخع زممرر وانب التطبيقية للمق* االتفاق على األنشطة واجل
 

               د.حممد خليفة الشريدة                    الربانمج منسق اسم

  التوقيع:

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 النفس اإلنسانية من منظور إسالمي:  اسم املقرر:  

 0206631-2نفس  رمز املقرر:  

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى:املؤسسة التعليمية اسم ها1440-2-15:  التوصيفاتريخ 

 علم النفس   /الرتبية    :القسم-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ي
 النفس اإلنسانية من منظور إسالمي: . اسم املقرر الدراسي ورمزه1 .94
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .95
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 نفسفة لعلم الاملختل مجيع برامج املاجستري يف التخصصات. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .96
 ال يوجد )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 األولالدراسي:. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر 4 .97
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .98
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .99

 الزاهرلعابدية و ابم القرى أجامعة املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .100
 )اخرت كل ما ينطبق(:. منط الدراسة املتبع 8

 قاعات احملاضرات التقليدية .سسس
 100 :النسبة % 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوس .ععع

    

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

  النسبة:  ابملراسلة .صصص
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ققق
 

 تعليقات:

 
 

 األهداف .أأ
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
فسااااية، لعلوم الرتبويااااة والنمي املعاصااارللتوجياااه اإلسااااالابتعريااااف طلباااة الدراسااااات العلياااا ابملوضااااوعات احلديثاااة واملسااااتجدات املتعلقةيهااادف هااااذا املقااارر إىل 

ي لاادى زايدة الااوعا يف جمااال اإلفااادة منهااواالجتاهااات احلديثااة يف الدراسااات الرتبويااة والنفسااية املختلفااةال وذلااك هباادف االطااالع علااى املسااتجدات ذات الصاالة و 
ن خاالل البحاث ماياة والنقدياة العلم ثيةملهارات البحكما يهدف املقرر إىل تنمية احملات للنفس اإلنسانية كما وردت يف املنهج اإلسالمي القومي،حنو معرفة املتعلم 

األنشاطة ل احلاوارات الصافية و مان خاال لباة،لادى الطوالتنقيب عن النصوص النفسية يف الرتاث النفسي عند علماء املسالمني، وعلمااء الدراساات النفساية احلديثاة 
 وذلك من خالل احلوارات الصفية وااللكرتونية واألنشطة املتنوعة. املتنوعة. 

 طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة املقرر أن يكون قادرا على:وي توقع من 
 . مواقف وحملات للنفس اإلنسانية كما وردت يف املنهج اإلسالمي القوميمعرفة  -
 .معرفة املفاهيم املرتبطة ابلنفس اإلنسانية يف اللغة العربية والقرآن الكرمي، والسنة النبوية  -

 .قرروعات املاملعاجم والفهارس وكتب التفسري، والكتب الرتاثية املرتبطة مبوضمهارات البحث والتنقيب يف معرفة  -
 .والنفسية رتبويةفي ضوء املعايري العلمية للبحوث الالتصور اإلسالمي لعلم النفس يف جمال ةحتليل ونقد دراسات علمي -
 .لنفسيصور اإلسالمي لعلم اتنمية االجتاهات البحثية احلديثة حنو حتسني جودة احباث الت -

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(.   

 املقرر الدراسي.استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى  -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 واألكادميية. طالب البحثيةبكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الالعلمية املعتمدة االستفادة من املواقع االلكرتونية  -
 علق ابملقرر.شه كل ما يتب يف طرح ومناقتفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطال -
 االلكرتونية.العربية واألجنبية  استخدام مصادر البحث االلكرتوس وقواعد املعلومات -
تفادة مان كتبات الرقمياة لالساالعلمي وامل مراكز االحباث واكادمييات البحثاجملالت العلمية، و  االستعانة ابلشبكة العنكبوتية يف التواصل مع -

 .علم النفس علومات يف البحوث املتخصصة يف جمالمصادر امل
نفس املسلمني ت علماء الوكتااب، املعاجم اللغويةالعلمية  مثل القرآن الكرمي وكتب الصحاح، والتفاسري، و صادر االستفادة من امل -

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

 وصف عام للمقرر:
ية فدي حالدة يتضمن المقرر الوقوف على منطلقات ودواعي االهتمام بالتصور اإلسالمي لعلدم الدنفس، والتعدرف علدى طبيعدة الدنفس اإلنسدان

، والعقدل، لدبعض اآليدات واألحاديدث النبويدة لمفداهيم وألفداظ الدنفسالسواء وعددم السدواء )االضدطراب( مدن المنظدور اإلسدالمي، ودراسدة 

نفس، والقلدب، والددروح، والسددلوك، واالسددتقامة. ويتضددمن أيضدداً دراسددة بعددض اتجاهددات علددم الددنفس فددي مجدداالت متنوعددة مثددل الجسددم والدد

هيم النفسية مفااليل تلك تحلوالعقاب، والقلق الخوف ووالدوافع، واالنفعاالت والعواطف، والتفكير والتفكر، والحكمة، والعجز المتعلم، والثواب 

اء المسددلمين ثم الوصددول إلدى جوانددب االلتقداء واالخددتالف بدين وجهددات نظدر علمدد.المتقدددمين والمعاصدرينعلمدداء المسدلمين تددم تناولهدا فددي كتابدات التدي 

 واتجاهات علماء الدراسات التربوية والنفسية الحديثة في علم النفس.
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .43
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

فاهيم حديد المت -الحاجة إلى التصور اإلسالمي للعلوم التربوية والنفسية  -: التصور اإلسالمي لعلم النفس

 -س لم النفاإلسالمي لعالبدايات التاريخية للتصور  -والمصطلحات )مفهوم التصور اإلسالمي مفهوم علم النفس( 

 -فسيةراسات النجال الدواقع العالقة بين الغرب والعالم اإلسالمي في م -مراحل الكتابات النفسية في البيئة اإلسالمية 

 مواقف نحو التصور اإلسالمي لعلم النفس.
2 2 

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

سلوك. سالمي للوجيه اإلعلم النفس. ثالثاً: التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. رابعاً: الت أسلمهالنفس اإلسالمي. ثانياً: 

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

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

لسلوك. إلسالمي لوجيه االنفس اإلسالمي. ثانياً: أسلمة علم النفس. ثالثاً: التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. رابعاً: الت

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

  - وحدة الحقيقة - الحقيقةالعلميةوالحقيقةالدينية: مدخل - :نظريةالمعرفةفيالتصوراإلسالمي

 – إنوجد – كيفيستطيععالمالنفسدفعالتعارض - هليتعارضاتخاذالوحيمصدراًللحقيقة - الوحيمصدراًيقينياًللحقيقةللعلمية

 - بينماثبتعنطريقالوحيوماثبتعنطريقالعلوماالجتماعية؟

كيفيستطيعالباحثالربطبينالمفاهيمالنفسيةالشرعيةومقابالتهامنالمفاهيمالتيجاءتعنطريقعلمالنفسأوغيرهمنالعلوماالجتماعية؟ن

 -فهومالنظريةم -مفهومالنظريةاإلسالميةفيالتأصيالإلسالمي - نقدعلمالنفسالغربي -: ظريةالمعرفةفيالتصوراإلسالمي

.وجهةنظرالمتعلمحولنظريةالمعرفة -شروطالتأصيالإلسالمي  

2 4 

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

يث لنفس الحداد علم لمفهوم، وعالم آخر من  رواوالسنة النبوية المطهرة، مع اختيار عالم من علماء المسلمين تناول ا

 والمقارنة بينهما.

1 2 

  لكريم اقرآن انتقاء مفاهيم ومصطلحات تربوية ونفسية تدور حول النفس اإلنسانية؛ من مصادرها األصلية في ال

ث نفس الحديعلم ال روادوالسنة النبوية المطهرة، مع اختيار عالم من علماء المسلمين تناول المفهوم، وعالم آخر من  

 والمقارنة بينهما.

1 2 

  لكريم اقرآن انتقاء مفاهيم ومصطلحات تربوية ونفسية تدور حول النفس اإلنسانية؛ من مصادرها األصلية في ال

يث لنفس الحداد علم والسنة النبوية المطهرة، مع اختيار عالم من علماء المسلمين تناول المفهوم، وعالم آخر من  روا

 لمقارنة بينهما.وا

1 2 

  لكريم اقرآن انتقاء مفاهيم ومصطلحات تربوية ونفسية تدور حول النفس اإلنسانية؛ من مصادرها األصلية في ال

يث لنفس الحداد علم والسنة النبوية المطهرة، مع اختيار عالم من علماء المسلمين تناول المفهوم، وعالم آخر من  روا

 والمقارنة بينهما.

1 2 

لكريم اقرآن تقاء مفاهيم ومصطلحات تربوية ونفسية تدور حول النفس اإلنسانية؛ من مصادرها األصلية في ال  ان

يث لنفس الحداد علم والسنة 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:  .44
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 32 - 6 - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
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 :سبوعياً أ( اليت يقوم هبا الطالب خالل الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .45
 إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقررساعتان 

 

 

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .46
  دد 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  -
كل معًا عملية اسرتاتيجيات تدريسها لتشو طرق تقييمها و ستهدفة أن تتسق خمرجات تعلم املقرر امل: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب اثلثاً  -

 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

 الروح، الدم(من عدة أوجه للمقارنة.
 التعلم التعاوني

 التكليفات البحثية 

ية لنفسالتصور اإلسالمي للمفاهيم النفسية واالتجاهات ايفرق بين  2-2

 النفس.الحديثة في علم 
 التكليفات البحثية  التعلمالتعاوني

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
بين التصورات المختلفة للنفس اإلنسانية 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 مفاهللفيما يتعلق ببعض التفسيرات وجهات النظر المختلفة  يتقبل 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
 قوائم تقومي ذايت للمجموعات  ورش عمل مفاهيم النفس يستخدم شبكات االنترنت في البحث عن معلومات عن  4-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تجملاالت اإلطار الوطين للمؤهالخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 .اإلنسانية وما يرتبط بها من مفاهيم

تقدم  التية المكتسبوالخبرات وكتاباته في كل قراءاته  ناقداً  يفكر تفكيراً  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: .47
 تقدمي شفهي, ابة,مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشروع مجاعي, كتابة مقال, خط م

 مالحظة......اخل(
 احملدد لتسليمهاألسبوع

نسبته من التقييم 
 النهائي

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

 %30 التاسع اختبار نصفي  3

 % 10 الخامس عشر –السابع  عرض عملي 4

 %40 السادس عشر اختبار نهائي 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ك
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(.  
ص وسائل للتواصل يكما يتم ختص  بوعيا،أس ساعتانضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لع

 وفق اخلطوات التالية: االلكرتوس املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة
 -ل المتاحةالتواص وسائل -مكان التواجد -يعلن عن دليل للمقرر لكل مقرر دراسي ففي صفحة عضو هيئة التدريس تتضمن)معلومات عن أستاذ المقرر -

 -لتدريساهيئة  ي لعضومي والمهننبذة علمية النمو العل -الساعات المكتبية -نماذج لألنشطة والتكليفات -باألسابيع مواعيد المحاضرات -البريد اإللكتروني

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

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

 األكاديميةهم استفساراتلرد على م لكاديمي بالقساألمرشد إعالم الطالب بأهمية مراجعة ال -
 مصادر التعّلم .وو

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

. رسالة ربية الحديثة(. مفهوم القلق واالكتئاب من وجهتي نظر اإلمام ابن القيم الجوزية وبعض االتجاهات النفسية الغ1422آمل محمد النمري.)

 ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة.

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

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

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

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

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

ار االعصار للنشر دي اإلسالمي. األسس والنظرية. (. التربية وعلم النفس في التراث العرب2015)الداهري، صالح حسن، والخوالده، ناصر أحمد 

 والتوزيع: عمان. 

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

 .(. تاريخ علم النفس ومدارسه. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة2004)ربيع، 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: القا1414سليمان، عبدالرحمن سيد.)

 المنهج اإلسالمي. مكتبة الثقافة: مكة المكرمة. (. التربية النفسية في1984الشرقاوي، حسن محمد.)

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

 ض.(. تمهيد في التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. دار اشبيليا للنشر: الريا1999الصبيح، عبد هللا )

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

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

 للطباعة والنشر، األردن. (. علم النفس في التراث العربي اإلسالمي. ديبونو2009طه، الزبير بشير.)

 (. اإلسالم وعلم النفس. المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الواليات المتحدة األمريكية.2008العاني، نزار )

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

 تير غير منشورة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة.ماجس

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

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

 (. اإلسالم والعالج النفسي الحديث. دار النهضة العربية للطباعة والنشر: بيروت.1988دالرحمن.)عيسوي، عب

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

 سالمي لعلم النفس. دار الزهراء: الرياض.(. التأصيل اإل2014مصطفى، علي أحمد، والحديبي، مصطفى عبد المحسن )

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

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

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

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

 اإلسالمي، القاهرة.(. المعهد العالمي للفكر 3،ج2ج، 1ج)(. علم النفس في التراث اإلسالمي 1996)نجاتي، محمد عثمان وآخرون  
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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.orgwwwالمعهد العالمي للفكر اإلسالمي:  -

 http://www.elazayem.com/index.htmة: ية العالمية اإلسالمية للصحة النفسيالجمع

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

 /http://www.gesten.org.sa( )جستنلعلوم النفسية والتربوية الجمعية السعودية ل -

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

 

 

 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد 3

 http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة   -

- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 

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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- www.acer.edu.au/library/theses 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية, الربجميات, واألسطواانت املدجمة:. 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -

 املرافق املطلوبة .يي
اسية اخل القاعات الدر ملقاعد داأي عدد ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 (:قاعااتحملاضرات،واملختربات،وقاعااتلعرض،واملعامل،وغريها) املباس .12

 االنترنت ، وشبكةوجهاز حاسب آلي Data Showقاعة محاضرات مجهزة بجهاز العرض 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت, واللوحات الذكية, والربجميات وغريها(:  .13

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

 ائمة هبا(:قو أرفق ها, أمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة, فاذكر  .14
 ، وقواعد املعلومات العربية واألجنبيةبالجامعة للدخول على املكتبة  املركزية  توفري شبكة )اإلنرتنت(

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

  ابلتعاون مع عمادة التطوير واجلودة النوعية ابجلامعةاستبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس تقديم  -

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

 مقابلة عينة من طالب املقرر. -
 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 (نهائي.ختبار الواالالمقارنة بين أداء الطالب في اختبارين أحدهما قبل البدء في تدريس المقرر )من خالل  نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
ً )من خالل ملف تقومي املقرر  - ً  تحليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية تحليال كميا لتدريس ستراتيجيات الى أثر اعللوقوف  ونوعيا

 .(المتبعة في تدريس موضوعات المقرر وترتيبها حسب فعاليتها

 تقييم األقران -
 التقييم الذايت -
 داخل القاعة الدراسية.اإلجيايب اللفظي التواصل استخدام أداة لقياس  -
 .أو الزمالء )املعلم املساعد( دعم النظراء -
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 ي يقدم ي التخصص الذفة التدريس الحوار والنقاش بين أعضاء هيئ)من خالل استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر -            

 .(استراتيجيات التدريس.المقرر حول أفضل 
 إجراءات تطوير التدريس:
محببة لهم لتدريس الاالطالب عن طرق التدريس المتبعة واستشارتهم في طرق أعضاء هيئة التدريس المتخصصون ومن بناء على التغذية الراجعة من 

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

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

لتحقق من ل امن خالقدير انجازات الطالب من خالل االتفاق بين التقييم الذاتي وتقييم زمالئه وعضو هيئة التدريس لهيتم الحكم على دقة ت
 اخلطوات التالية: 

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

 يره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطو 
 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقرر في كيفية تطويره -

 والتقارير الحديثة في الموضوعات التي يتضمنها المقرر.متابعة الكتب  -

 .هتم بالتصور اإلسالمي للعلوم التربوية والنفسيةالتي تالمؤتمرات والندوات واللقاءات حدث متابعة أ -
 

 .حممد خليفة الشريدةد اسم منسق الربانمج:

  :التوقيع 
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 توصيف املقرر الدراسي

   وتطويرهتكوين املعلم  :اسم املقرر  

 2-020260143هنج  رمز املقرر:  

 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية:  أسم ه1/1/1440اتريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس-الرتبيةالقسم: -الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .بب
 2-020260143تكوين املعلم وتطويره هنج . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .101
 يسرق التدر هج وط. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري يف املنا3 .102

 امج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج, بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الرب 
 املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الرابع. السنة أو 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .103
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .104
 –دية )العابة للجامعة ت الرئيسملقراا. فرع أو فروع تقدمي املقرر, إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .105

 الزاهر , وغريها(
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 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية .ررر

    
 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكرتوين .ششش
    
تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  .تتت

 %10 النسبة: 10 اإلنرتنت(

    
  النسبة:  ابملراسلة .ثثث
    
 أخرى تذكر .خخخ

  النسبة: 
 

 تعليقات:
 

 األهداف .تت
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 تقوميها.و ملعلمني اعداد تكوين تصور علمي لدى الدارسني حول تكوين املعلم, وتنمية مهاراهتم يف تصميم برامج إ

 وي توقع من طالب الدراسات العليا بعد دراسة هذا املقرر أن:    
 يلم مبفهوم تكوين املعلم. -
 مفهوم تكوين املعلم واملفاهيم املناظرة له.يقارن بني  -
 يقف على طبيعة تكوين املعلم وأمهيته.  -
  لل واقع إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية.  -
 يرصد أبرز مالممل حركة إعداد املعلم يف ضوء الكفاايت. -
 يرصد أبرز مالممل حركة إعداد املعلم يف ضوء املعايري. -
 د التخصصي للمعلم يف اململكة العربية السعودية.يقف على كيفية اإلعدا -
 لفة.إعداد املعلم املخت املختلفة يفيصمم برامج إعداد معلمني قائمة على االجتاهات  -
 يوظف معلوماته حول إعداد وتكوين املعلم يف تقومي برامج إعداد املعلمني. -
 يرصد أبرز التجارب احلديثة يف إعداد املعلمني يف الدول املتقدمة. -

و مراجع أقنية املعلومات تزايد لتدام امللتطوير وحتسني املقرر الدراسي. )مثل االستخ -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اإلنرتنت, والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   

 الدراسي. استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 .ية واألكادمييةالب البحثاالستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الط -
ا ح ومناقشــه كــل مــالب يف طــر تفعيــل تقنيــة املعلومــات وبــرامج تقنيــة االتصــاالت للتواصــل ابــني أســتاذ املقــرر والطــ -

 يتعلق ابملقرر.
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
تبـــات الرقميـــة علمـــي واملكالبحـــث ال وأكادمييـــات األحبــاثاالســتعانة ابلشـــبكة العنكبوتيـــة يف التواصـــل مـــع مراكـــز  -

 لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال التعليم االلكرتوين.
 التدريس ابستخدام التعليم اإللكرتوين. -

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

 وصف عام للمقرر:
يهــدف املقــرر إىل تكــوين تصــور علمــي لــدى الدارســني حــول تكــوين املعلــم, وتنميــة مهــاراهتم يف تصــميم بــرامج إعــداد املعلمــني 
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 وتقوميها.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .48

 قائمة املوضوعات
عدد 
 األسابيع

 ساعات التدريس

 لتقومي. ا –االسرتاتيجيات -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر: املفاهيم 
  .آليات ومهام تنفيذ املقرر 
  .العالمات املرجعية احملددة حملتوايت املقرر 
 طلوبة.ومؤشرات األداء امل العمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر 

1 2 

ية تكوين أمه – ملعلمطبيعة تكوين ا –مفهوم تكوين املعلم , واملفاهيم املناظرة 
 املعلم

2 4 

لتكاملي اعداد اإل حتليل واقع إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية )
 واإلعداد التتابعي( . 

2 4 

 4 2 حركة إعداد املعلم يف ضوء الكفاايت . 
 4 2 حركة إعداد املعلم يف ضوء املعايري . 

 4 2 اإلعداد التخصصي للمعلم يف اململكة العربية السعودية . 
برانمج  -ميها تقو  –متطلبات تنفيذها  –برامج إعداد املعلمني : ) تصميمها 

 املاجستري املهين يف إعداد املعلمني( . 
2 4 

 4 2  ة .أبرز التجارب احلديثة يف إعداد املعلمني يف الدول املتقدم
 2 1 االختبار النهائي

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .49
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32  6 - - 26 ساعات التدريس الفعلية
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 32  6 - - 26 الساعات املعتمدة
 

 يًا:التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوع -ساعات الدراسة عدد  .50
 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر

 
 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .51

 خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت دد اجلدول التايل جماالت 
 لم املناسبة.الت التع جما: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر, حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يفأوالً  -
 .ملستهدفةاتعلم : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات الاثنياً  -
رر رجات تعلم املقن تتسق خمجيب أو : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة, لثاً اث -

تضمن  نه ال يلزم أن يأمالحظة  ة, معاملستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكامل
 جماالت التعلم. كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 ديثةاحلت اهاحتليل مفهوم تكوين املعلم وبرامج إعداده واالجت 1-1

 إلعداده. 
 االختبارات حلقات نقاش–حماضرات 

 املناقشات الصفية حلقات نقاش–حماضرات  سعودية. ة الربيتقصي واقع برامج إعداد املعلمني يف اململكة الع 1-2
 املناقشات الصفية حلقات نقاش–حماضرات  م . علتقصي مفهوم اإلعداد الشخصي وأمهيته يف تكوين امل 1-3

 ) اإلدراكية( املهارات املعرفية 2
مناقشة  –سيمنار علمي  اً .  وعامليربياً وع املقارنة بني واقع برامج إعداد املعلمني حملياً  2-1

 . 
 تقرير . 

 تقرير.  مناقشة موسعة .  -حبث .  اكتشاف أمهية اإلعداد الشخصي يف إعداد املعلمني 2-2
 عرض تقدميي مناقشة .  مناقشة جتربة عاملية متميزة يف إعداد املعلم .  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين نيةعاو تإكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن جمموعات  3-1
 األسئلة الشفهية احلوار واملناقشة إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2
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اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو  م
 للمقرر

 طرق التقومي

املناقشة واملشاركة  مهارات االنصات الفعال   3-3
 اجلماعية واحلوار 

 املالحظة املقننة 

قوائم تقومي ذايت  حل املشكالت  مهارات التعلم الذايت  3-4
 للمجموعات 

تكوين فرق عمل إلجناز  مهارات العمل اجلماعي والتعاون  3-5
 التكليفات 

تقومي االعمال 
 اجلماعية والفردية 

قضيا ومشكالت  دراسة احلالة .  العلمي البناءمهارات احلوار والنقاش  3-6
واقعية ومالحظة 

 تفاعل الطالب معها 
 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-7

    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تقرير حمدد أبوصاف  أ نشطة حتليلية .  اد املعلمنياإلحصائي لتحليل برامج إعد spssاستخدام برانمج  4-1

 ومؤشرات تقنية . 
تقرير حمدد أبوصاف  أ نشطة حتليلية .  يسيةتدر حتليل الوزن النسيب لساعات الربامج ومقرراته ال 4-2

 ومؤشرات كمية . 
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
يتم التقومي يف ضوء  مشروعات فردية.   حتليل ونقد تصميم بعض برامج إعداد املعلمني  5-1

 مؤشرات حمددة. 
معايري ومؤشرات  مشروعات تعاونية .  تصميم برانمج إعداد املعلم .  5-2

برامج إعداد 
 املعلمني. 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .52
ل, مقا تابةك)مثال: اختبار, مشروع مجاعي,  مهام التقومي املطلوبة  م

 خطابة, تقدمي شفهي, مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي
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 %10 األسبوع اخلامس عشر  مشروع : تصميم برانمج إعداد املعلم .   
 %10 األسبوع الرابع عشر .  ملعلمعرض تقديدميي : مناقشة جتربة عاملية متميزة يف إعداد ا 
 %10 األسبوع الثاين عشر .   عاملياً .و بياً تقرير : املقارنة بني برامج إعداد املعلمني حملياً وعر  1
 %10 األسبوع احلادي عشر  . عوديةتقرير : اإلعداد الشخصي للمعلم يف اململكة العربية الس 2
  %10 األسبوع الثامن  االختبار النصفي .  3
  %50 األسبوع األخري .  االختبار الننهائي .  4
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ل

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(.  

عات أسبوعيا, كما يتم سا3عدل ريس مبضو هيئة التداالستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لع
 ة.ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسب

 مصادر التعّلم .أأأ
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1
 م(. إعداد املعلم وتدريبه. منشورات جامعة دمشق.2004األمحد, خالد طه. ) -
 كر العريب .. القاهرة:دار الف 1هـ( . معلم املستقبل حنو أداء أفضل . ط1426أمحد)مدكور, علي  -
الفكر للنشر  .عمان:دار1.ط م(.منظومة تكوين املعلم يف ضوء معايرياجلودة الشاملة2003ويمل, حممد عبد الرزاق.) -

 والتوزيع.
الكويت :  ملعلم وتنميته مهنياً ,ايف إعداد  ( : االجتاهات املعاصر2006املفرج , بدرية وعفاف املطريي وحممد محاده ) -

 وزارة الرتبية . 
 ية العريبلتعليم العام , مكنب الرتب( . معايري برامج إعداد معلم ا2015املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج ) -

   .لدول اخلليج
ان: دار الفكر عم. عمان. 2ط ودة الشاملة.(. منظومة تكوين املعلم يف ضوء معايري اجل2007إبراهيم، حممد عبد الرزاق ) -

 للنشر والتوزيع.
 ن: دار الشروق.األداء.عما -التدريب –(. الكفاايت التدريسية املفهوم 2003الفتالوي, سهيلة حمسن ) -
 لفكر للنشر والتوزيع.ا. عمان: دار 1(. إعداد املعلم تنميته وتدريبه. ط2005حممد, مصطفى وحوالة, سهري ) -

 



 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 

 

285 

 

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج 2
 اجمللة العلمية جلمعية جسما )املناهج واإلشراف الرتبوي(. -
 جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس, كلية الرتبية, جامعة عني مشس -
 جملة الرتبية, كلية الرتبية جامعة األزهر,  -
 جملة كلية الرتبية, جامعة البحرين. -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية  -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 
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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية, الربجميات, واألسطواانت املدجمة:. 4
 تطبيقات جوجل التعليمية -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .ببب
قاعات ملقاعد داخل الأي عدد اات )بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب 

 الدراسية واملختربات, وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة, وغريها(:
 (:العرض, واملعامل, وغريهااملباين )قاعات احملاضرات, واملختربات, وقاعات  .15

 قاعات دراسية جمهزة تقنيًا  -
 معامل الكلية والقسم. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت, واللوحات الذكية, والربجميات وغريها(:  .16
 رر.استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملق -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 ائمة هبا(:و أرفق قها, أمصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة, فاذكر  .17

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .تتت

 س:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدري .ثثث
 .متبله ملا ه وتقوقناعته أبداء أستاذ املقرر, وفهمه واستيعاب استبانة تقيس مدى رضا الطالب -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ججج
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
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 دعم النظراء. -
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. -

 إجراءات تطوير التدريس: .ححح
 متابعة ما يستجد يف جمال إعداد املعلم والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 العلمية. السمينارات -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية. -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -

ضاء هيئة واسطة أعبلطلبة عينة من أعمال اإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيمل  .خخخ
ة تدريس من عضاء هيئمع أ تدريس مستقلني, والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيمل االختبارات أو عينة من الواجبات

 مؤسسة أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 اقم تدريس من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة دوريًة لتصحيمل االختبارات مع ط -
 قرر.املشاركة والتبادل يف التصحيمل والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس امل -

 يره:لتطو  ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط .ددد
 وتطبيقيا. تجد نظراييسما مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم و  -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
اصة, تدريس اخلرق التعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: ط -

 وتصميم وتطوير الدروس, والتدريب امليداين.
 ى األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(.االطالع عل -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -

 حممد خليفة الشريدةد/  اسم منسق الربانمج:
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 التوقيع:

 

 ه1/1/1440 التاريخ

 
 

 توصيف املقرر الدراسي
 اإلسالمية للرتبيةاألصول   :اسم املقرر  

 (2-020160141: )رمز املقرر  

 املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى مبكة املكرمة اسم ها23/1/1440اتريخ التوصيف: 
 الرتبية / قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة. القسم: كلية /الكلية
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ثث

 مية للرتبية.األصول اإلسال. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .106
 (.2. عدد الساعات املعتمدة: )2 .107
 اختياري يقدمه لب كلية )متطبرانمج املاجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .108

 .قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة(
 الرابعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى . السنة أو املستوى الدراسي الذي يع4 .109
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد.5 .110
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد.6 .111
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7 .112
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 بق(:. منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينط8
 %20 النسبة:   قاعات احملاضرات التقليدية .ذذذ

    
 % 60 النسبة:   التعليم اإللكرتوس .ضضض

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

    
 %10 النسبة:   ابملراسلة .غغغ

    
 %10 النسبة:   أخرى .أأأأ

 

 تعليقات:

 األهداف .جج
 ما هدف املقرر الرئيس؟-1

أُسسها و اليبها، ها وأساألساسية لألصول اإلسالمية للرتبية ومصادرها وخصائصها وأهدافتوضيح املفاهيم 
 ومؤسساهتا، وحتليل بعض القضااي يف ضوء مبادئ أصول الرتبية اإلسالمية.

 أو قنية املعلوماتتزايد لتدام املاملقرر الدراسي. )مثل االستخلتطوير وحتسني -يتم تنفيذها -اذكر إبجياز أي خطط -2
 .راسة(مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الد

فادة منه يف واالست ملقررايكتب يف املواقع العلمية يف حمركات البحث العلمي فيما خيص مفردات  ما تصفح -
 حتديث املقرر.

 استخدام تقنيات التعليم أثناء احملاضرات. -
 الرتبوية وحتليلها.استعراض بعض القضااي  -
وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة  .ظ

 الربانمج(. لأو دليالتعريفية 
 وصف عام للمقرر:

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .53
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عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

ة، الرتبية مية للرتبياإلسال ألصولاأصول الرتبية، الرتبية اإلسالمية، املفاهيم األساسية )الرتبية، 
 .والتعليم، التجديد الرتبوي، الرتبية الرقمية(

1 2 

 2 1 مصادر أصول الرتبية اإلسالمية
 2 1 خصائص أصول الرتبية اإلسالمية

 2 1 أهداف أصول الرتبية اإلسالمية
 2 1 اختبار نصفي

 اإلسالمية:أسس أصول الرتبية 
 ( فردية: االعتقادية، التعبدية، الفكرية، األخالقية.1
 (  جمتمعية: سياسية، واقتصادية، واجتماعية.2

4 8 

وار، ج، أسلوب احلالستنتا وا ةأسلوب القدوة، الرتبية ابملالحظمنها ) أساليب الرتبية اإلسالمية
 الرتبية ابألحداث(

2 4 

 2 1 مؤسسات الرتبية اإلسالمية
 4 2 حتليل بعض القضااي الرتبوية يف ضوء أصول الرتبية اإلسالمية

 2 1 تطبيقات تربوية ملبادئ أصول الرتبية اإلسالمية
 2 1 االختبار النهائي

 
 إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .54
دروس  حماضرات 

 إضافية
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق استديو

 32  2   32 ساعات التدريس الفعلية
 2  4   2 الساعات املعتمدة

 
 وعياً:ل أسبعدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خال .55
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 واسرتاتيجيات قياسها ع طرقخمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها م .56

 تدريسها
 هالتالتعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤ حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات 

 بة.التعلم املناس  جماالتلوب يف: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطأوالً  -
 تهدفة.علم املست الت: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم وتتسق معها ومع خمرجااثنياً  -
م املقرر تسق خمرجات تعلجيب أن تو دقة، ع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم ب: ضاثلثاً  -

زم أن حظة أنه ال يلة، مع مالكاملاملستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم مت
 التعلم.يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت 
  

 Curriculum Mapريطة املنهج للمقرر خ
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 وطينال خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار م
 للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
 احملاضرات، واملناقشات، .يوضح املفاهيم الرتبوية للمقرر 1-1

 الذهنية، احلوار،اخلرائط 
 التعلم التعاوس.

 ،املشاركة أثناء احملاضرات
الواجبات  ،االختبارات

 .املنزلية
 .يلخص أسس الرتبية اإلسالمية 1-2
 يشرح أهداف ومصادر وخصائص الرتبية اإلسالمية. 1-3

 املهارات املعرفية 2
العلمي، العصف البحث  يستخدم األساليب الرتبوية يف حياته العملية. 2-1

الذهين، ورش العمل اجلماعي، 
 .اخلرائط الذهنية

ملف اإلجناز، االختبارات 
التحريري، تقييم العروض 

 العلمية.
 .ميةإلسالة احيلل بعض القضااي الرتبوية يف ضوء أصول الرتبي 2-2
 .ةالميإلسايستنبط املبادئ الرتبوية من أسس أصول الرتبية  2-3

 العالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات  3
األنشطة اجلماعية، تبادل اآلراء  .يتقبل أراء اآلخرين برضا وامتنان 3-1

حول بعض املوضوعات الرتبوية، 
املناقشات واملشاركات، 
مالحظة تفاعل الطالبات   ة.يتعاون إبخالص مع زمالؤه أثناء القيام ابألنشط 3-2
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تقومي أداء الزميالت لبعض 
األنشطة، اخلرائط الذهنية، التعلم 
التعاوس تكوين فريق عمل إلجناز 

 الواجبات املنزلية.

يف مواقف خمتلفة، تقومي 
 الواجبات.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 التعاوسالعصف الذهين ، التعلم  التواصل مع الزمالء شفهيا وكتابيا. 4-1

 املناقشة واحلوار، التواصل عرب
الربيد اإللكرتوس،العروض 

 .العلمية

 االختبارات املتنوعة ، تقومي
الواجبات تقومي املناقشات 
اجلماعية، املالحظة، 
تكليف الطالبات بعروض 
صفية وتزويدهن ابلتغذية 

 الراجعة التقوميية

خرائط  ، يصنف املعلومات اخلاصة ابملقرر يف صورة أحباث 4-2
 ذهنية ، تقدمي عروض .

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .57
 ل, خطابة,مقا تابةكمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشروع مجاعي,   م

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %2 4 مناقشة حول ما درس خالل األسابيع الثالثة األوىل . 1
 % 4 6 مشروع فردي  ) خريطة مفاهيم ( 2
 % 4 7 مشروع مجاعي 3
 % 20 8 االختبار النصفي 4
 % 10 11-10-9 عرض الواجبات املنزلية ومناقشتها 5
 % 10 12 ورشة عمل 6
 % 50 15 اختبار هنائي 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .م
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قدار مطالب )مع ذكر  خلاص لكلادميي ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكا
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.

 املكتبية املخصصة للمقرر ) ساعتان ( .الساعات  -
 االستشارات واالرشاد األكادميي ) أسبوعياً ( . -

 مصادر التعّلم .تتت
 الكتب املقررة املطلوبة:-يف قائمة  –أدرج  .1
 بعة رضا.السعودية، مطهاا.1437ابجابر، فاطمة سامل، أبعاد النظرية الرتبوية يف األصول اإلسالمية،  (1
 ملعرفة للتنمية البشرية.اها. الرايض: دار 1427األصول والتطبيقات .–اإلسالمية العجمي، حممد. الرتبية  (2
 عودية: مكتبة الرشد.ها.الس1424متويل، نبيل. العجمي، حممد. بنجر، آمنة. املدخل يف أصول الرتبية. (3
 كتيه الرشدها.السعودية: م1426علي سعيد. احلامد، عبد الراضي الرتبية اإلسالمية )املفهومات والتطبيقات(.  (4

 ا(:املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريه-يف قائمة  –. أدرج 2
 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
1-www.adabwafan.com/dispaay/productasparticles  .tarbyatonanat.www 
2-http://wwwislam-onlinenet/muasir/arabic/mainmuslimasp 
 دجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت امل. أدرج أي 4

 ال يوجد
 :املرافق املطلوبة .ثثث

اعات ملقاعد داخل القاأي عدد )تربات ذلك حجم القاعات الدراسية واملخبنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف 
 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباس )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .18
ل اجلماعي، لى العمعساعد تديرة ومقاعد مرحية تقاعة دراسية تتسع خلمسني طالبة على األقل مزودة بطاوالت مس

 ها مؤلفات علماء مقدمترر ويفومكتبة صغرية تشتمل على املراجع واملواد العلمية املساعدة على حتقيق أهداف املق
 املسلمني أنفسهم.

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .19
 طابعة، نقطة اتصال ابإلنرتنت، السبورة الذكية.جهاز كمبيوتر اثبت، 

http://www.adabwafan.com/dispaay/productasp
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 ة هبا(:مأو أرفق قائ كرها،مصادر أخرى )حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذ  .20
 جهاز عرض بروجي كتور، شاشة عرض

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره .ذذذ
 الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من  .15

 احلوار واملناقشة، اعمال الطالبات، االختبارات.
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .16

 قرر.ابمل احلوار والنقاش مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق هلم تدريس املقرر، ولديهم خربة
 إجراءات تطوير التدريس: .17

احلصول على لتدريب و ثناء االدورات وورش العمل اخلاصة ابلتدريس الفعال مع املشاركة والتفاعل أمتابعة  -
 شهادات معتمدة.

عايل تعليم الات الاالتصال أبعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون نفس املقرر يف أي مؤسسة من مؤسس -
 لقسم.خه منه ل نسقاش وتقدميواالستفادة من خرباهتم وآرائهم مع كتابة تقرير حول ما يدور يف الن

عتماد جنة الطوير واالقدميه لللك وتمتابعة ما يعرض يف االنرتنت حول املقرر والتعليم الفعال وكتابة تقرير عن ذ -
 األكادميي.

ء هيئة تدريس طة أعضابواس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة
: من مؤسسة أخرى( ة تدريسء هيئمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضا

 ال يوجد
 ويره:ط لتطفعالية املقرر الدراسي والتخطي ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى .18

  املقرر.يفط الضعف ونقا تبادل اآلراء مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسن املقرر لتحديد نقاط القوة -
 القراءة املستمرة حول املقرر ومتابعة كل ما هو جديد وله عالقة به. -
 

 اسم املنسق :د.حممد خليفة الشريدة

 التوقيع
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 املقرر الدراسيتوصيف 
 فروق فردية  :اسم املقرر  

 0206615-2نفس  :رمز املقرر  

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 ...................جامعه أم القرى....................التعليمية: املؤسسة أسم 1440../2.../...20..اتريخ التوصيف:

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

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .حح
 فروق فردية ورمزه:  الدراسي املقرر . اسم1 .113
 2املعتمدة:  . عدد الساعات2 .114
 لنفساماجستري  يف علم ملقرر الدراسي: ا ضمنها يقدم الربامج( الذي وأ. الربانمج )3 .115

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

 الرابع : السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. 4 .116
 ال يوجد:وجدت(املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن . 5 .117
 ال يوجد: . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(. 6 .118
زاهر ال-معة )العابديةيسة للجات الرئاملقرا-: موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية. 7 .119

 وغريها(
 ينطبق(: ما كل  )اخرت  املتبع الدراسة . منط8

 %80 النسبة: 80 التقليديةاحملاضرات  قاعات .بببب
    

 %10 النسبة: 10 اإللكرتوس التعليم .جججج

    

 %10 النسبة: 10 اإلنرتنت( طريق وعن مدمج )تقليدي تعليم .دددد
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  النسبة:  ابملراسلة .هههه
    

  النسبة:  أخرى .وووو
 

 تعليقات:

 

 

 األهداف .خخ
 على قادر يكون أن المقرر هذا دراسة نهاية في العليا الدراسات طالب من يتوقع

 - : على قادراً  الطالب يكون أن

 .دراستها وطرق وأهميتها الفردية الفروق ماهية الي 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
 ة(. لدراسأو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال ا

 املقرر استخدام الكمبيوتر يف العثور على مجيع املواقع اليت قد تساعد يف تطوير -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

 

 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ع
الفروق الفردية يف جمال القدرات العقلية وأنواعها وخصائصها  يهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبفهوم  : للمقرر عام وصف
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وطرق قياسها وطرق مجع البياانت عن الفروق الفردية ومناذج التحليل العاملي الكالسيكية والتصنيفية والنماذج املعرفية 
  والنماذج املعرفية التصنيفية وقدرات العمليات املعرفيةلتجهيز املعلومات 

 

 تناوهلا: ينبغي اليت املوضوعات .58
 ساعات التدريس عدد األسابيع املوضوعات قائمة

ئصها وخصا بعادهاالفرديةال مفهومها و نشأهتا   وطبيعتها وتصنيفها وأ الفروق  
 لمني ة بني املتعلفرديوق اوأمهية دراستها للقائمني على العملية الرتبوية ،مراعاة الفر 

2 4 

 2 1 الفردية الفروق في البحث طرق

 2 1 ...وغريها التعليم ...عمر و وال العوامل املؤثرة يف الفروق الفردية كالبيئة والوراثة واجلنس

 لقدرات العقلية العامةا يف الفردية الفروق أنواع  

 لقدرات العقلية اخلاصة ا يف الفردية الفروق أنواع   

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 اإلنساس

 2 1 قياس الفروق الفردية 

 والتوجيه األداء وتقويم التدريس في الفردية للفروق التربوية التطبيقات

 الخاصة الفئات مجال وفي المهني

2 4 

 

   وتوزيعها:  املقرر ساعات عدد إمجايل .59
 اجملموع أخرى تطبيق          معامل دروس حماضرات 30
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 استديو و أ إضافية

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

 

 اتساع3بوعيًا:أس خالل الطالب هبا يقوم الفردي )اإلضايف( اليت الدراسة / التعلم ساعات عدد .60
 ابملقررثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة 

 

  اتيجياتواسرت  قياسها قطر  مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار ًاجملاالت وفق للمقرر التعلم خمرجات .61

 تدريسها .62
  دد 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 معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مق
 التعلم.

 
 التعلم للمقرر خمرجات جدول

 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
التدريس  اسرتاتيجيات

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
1-1  

معرفه النظرايت املفسرة للفروق الفردية- . 
  

 . والمناقشة الشرح-

  

 الفردية الواجبات
 واجلماعية

لفروق الفردية معرفة املقاييس واالختبارات وأمهيتها  يف قياس ا 1-2  يةردالتطبيق العملي ملقاييس الفروق الف 
 املتوفرة 

 الصفية العروض-
 للنظرايت

االختبارات -
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 النصفية والنهائية

 املعرفية املهارات 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 يتعرف الطالب خصائص القياس وشروطه وأمهيته يف أن 2-2
 الفروق الفردية 

 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 طةألنشعلى العمل ضمن جمموعه يف ا قدرته ظهر الطالبي أن 3-1

 التعاونية

املالحظة املباشرة  التعلم التعاوس
خالل  للطالبة

 الفصل الدراسي

 المناقشات والمناقشة الحوار االنفعال عن بعيداً  اآلراء تبادل 

 الصفية

 العروض

 الجماعية

 . والفردية

 . والمناقشة الحوار ووضوح بفاعلية اآلخرين مع التواصل 

 القرار اتخاذ

 الواجبات

 الفردية

. والجماعية

 مالحظة.

 السلوك

 والمناقشة الحوار الذات على واالعتماد الفردية املسؤولية حتمل 

 الحالة دراسة

 العروض-

. الفردية

 الواجبات

 . الفردية

استمارة تقيم العمل  املناقشات..احملاضرات يف احلوار واملناقشة فدرته ظهر الطالبي أن 3-2
 اجلامعي والفردي

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
ظهر الطالب مهارته يف البحث يف شبكة االنرتنت عن ي أن 4-1

وابرز الفروق الفردية  املتعلقة أبمهية احلديثة  املواضيع

عرض ومناقشة  
املقاالت واملعلومات 
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  املستجدات يف هذا اجملال

 التكليفات والتطبيقات املختلفة

اليت مت احلصول 
 عليها من االنرتنت

واستخدام ال 
PowerPoint 

 ثة يف استخدام التقنية احلدي مهارته ظهر الطالبي أن 4-2

 (وجدت احلركية )إن النفسية املهارات 5
قلية الع ايتجيمع املعلومات لدعم التعليم املستند على النظر - 5-1

 ودورها يف منو قدرات الطالب

استخدام ال  التكليفات والتطبيقات املختلفة
power point 

 
 لدراسي:ل االفص خالل الطلبة تقومي مهام جدول .63

هي, دمي شف, تقمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشروع مجاعي, كتابة مقال, خطابة م
 مالحظة......اخل(

دد احمل األسبوع
 لتسليمه

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %10 طوال الفصل  املناقشة واحلوار وااللتزام مبعايري السلوك الصفي املرغوب 1

 power point 5-10 25%عن طريق فروق الفردية نظرايت العرض إحدى  2

 %25 14-11 لفروق الفردية تطبيق إحدى نظرايت ا 3

 %40 15 (االختبار النهائي)اختبار من متعدد ومقايل قصري 4

 %100 اجملموع 5

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشادد.

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 االلكرتوس املتزامن ابستخدام شبكات التواصل

 مصادر التعلم.ججج
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 الكتب املقررة املطلوبة:–يف قائمة–أدرج-1

 .(. الفروق الفردية. جدة: مطبعة احملمودية2007بدر، فائقة حممد. )-

يع ر والتوز للنش ار املسريةد(. سيكولوجية الفروق الفردية يف الذكاء . األردن : 2016اخلضري .) الشيخ ، سليمان-
 والطباعة 

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

 النشرو (. مصر : األجنلو املصرية للطباعة 6(. القدرات العقلية .)ط1996أبو حطب ، فؤاد .)-
 ر والتوزيع( األردن : دار وائل للنش2(. سيكولوجية الفروق الفردية .)ط2008اخلالدي ، أديب .)-

 اإلمارات . (. اختبار القدرات العقلية، دار الكتاب اجلامعي، العني،1999الطريري عبد الرمحن) -

 ها(:وغري  والتقارير العلمية األساسية )اجملالت املرجعية املواد –قائمة  يف–. أدرج2

 https://uqu.edu.sa/libالقرى أم جبامعة هللا عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة

 https://www.abegs.orgاخلليج لدول العريب الرتبية مكتب

 page-https://www.gaserc.com/homeاخلليج بدول الرتبوية للبحوث العريب املركز

 /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 

 814/2932ive.org/content/http://jordan.thebeehجمالت جامعة الكويت 

 جملة دراسات )العلوم االنسانية واالجتماعية( اجلامعة األردنية 

 jjes@yu.edu.jo :Emailاجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية

https://journals.ju.edu.jo 

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/
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 والنفسية البحرين  العلوم الرتبويةجملة 

https://jes.ksu.edu.sa/ar 

لة العربية للعلوم الرتبوية والنفسيةجمل  

9I-http://wp.me/P94dJH 

 جامعة القاهرة –جملة العلوم الرتبوية 

http://www.ies.cu.edu.eg 

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

/https://www.arabsciencepedia.org 

https://www.marefa.org 

https://www.sciencedaily.com 

لقواعد بياانت عربية عرب موقع دار املنظومة رابط   
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(االسعودية للعلوم الرتبوية و الصادرة عن اجلمعية ” آفاق“رابط أعداد جملة   
ar-editions-mag-https://gesten.ksu.edu.sa/ar/afaq 

 رسائل املاجستري والدكتوراه يف اجلامعات الربيطانية :

tps://ethos.bl.uk/Home.doht 

 0مكتبة رقمية على االنرتنت للبحث الرتبوي واملعلوماتموقع إريك 

https://jes.ksu.edu.sa/ar
http://wp.me/P94dJH-9I
http://www.ies.cu.edu.eg/
https://www.arabsciencepedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://www.marefa.org/
https://www.sciencedaily.com/
http://www.mandumah.com/databases
http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/details&i=7
https://gesten.ksu.edu.sa/ar/afaq-mag-editions-ar
https://ethos.bl.uk/Home.do
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https://ies.ed.gov 

 دليل حبث غين أبفضل الروابط واملوارد وأكثرها ارتباطا مبوضوع البحث 

http://www.academicinfo.net 

 املفتوحة االلكرتونية التعليمية املنصات

 https://www.edraak.org_منصة أدراك 

 https://www.rwaq.orgمنصة رواق للتعليم املفتوح -

 https://www.maharah.netمنصة مهارة -

 https://www.tasmeemme.comموقع تصميمي -

 https://shms.sa/registrationمنصة مشس 

 املرافق املطلوبة.ححح
اعات ملقاعد داخل القأي عدد اات )بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب 

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

 قاعات دراسية جمهزة تقنيا-

 معامل القسم والكلية -

 (طالب10)قاعة اجتماعات مبقاعد متحركة سعة-

 :مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:-2 
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية-

 أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدمية-

 السبورات الذكية-

 :ة هبا(رفق قائمأا، أو كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكره  إذامصادر أخرى )حددها: مثالً -3

https://ies.ed.gov/
http://www.academicinfo.net/
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 توفر شبكة االنرتنت

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

 مناقشة الطالبات حول ما ورد يف املقرر -
 مستوى التطبيقات العملية لنظرايت الدافعية يف التعلم واالجناز  -
 نتائج استبانه تقومي األداء التدريسي -
 نتائج االختبار النهائي -
 ا متملوتقبله ه أستاذ املقرر وفهمه واستيعاب أبداء رضا الطالب وقناعته استبانه تقيس مدى-

 استبانه للحصول على التغذية الراجعة -

 مقابلة عينة من طالب املقرر-

 :اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم .2
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية-

 تقرير رئيس القسم حول أداء عضو هيئة التدريس -

 حلقة نقاش مع الزميالت اللوايت درسن املقرر سابقاً  -

 نتائج الطالب-

 سجالت االجناز-

 ملف تقومي املقرر-

 تقيم األقران-

 التقييم الذايت-

 تطوير التدريس:ل إجراء .3
 ملقرره يف اوالعمل على توظيفمتابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم اللغة االجنليزية -
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 اللتحاق بدورات وورش عمل حول اسرتاتيجيات التدريس الفعال والتقومي-

 ملف التدريس-

 السمينارت العلمية-

 حضور املؤمترات والندوات التخصصية-

 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(-

 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوس-       

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 أخرى(:
 ق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسمتدقي-

 التبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى-

 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر-
 أخرىالهتن يف جامعة مبثي البمقارنة أداء الط-      
ائية جات النهمقارنة الدر و   جامعة أخرى عضو هيئة التدريس يف توحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع -      

 املمنوحة للطالب.
 
 

 :ويرهط لتطِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيتو  -5
 يقياراي وتطبتجد نظالطالب وتفاعلهم وما يسراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج م

 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر-

 االستفادة من أراء املختصني يف العمل الرتبوي-

تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل طرق التدريس اخلاصة وتصميم -
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 امليداسوتطوير الدروس والتدريب 

 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(-

 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر-

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى-       

 
 

 

 حممد خليفة الشريدةد. . الربانمج: منسق اسم

 التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 20/2/1440 التاريخ

 

  

 الدراسيتوصيف املقرر 

 علم نفس النمو  :اسم املقرر  

 0206631-2نفس  :رمز املقرر  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  القرى  أمجامعة  املؤسسة التعليمية: اسم 1440-1-24 التوصيف:اتريخ 

 علم النفس -  الرتبية القسم: -لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .دد

 0206631-2نفس  علم نفس النمو. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .120
 ساعات  2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .121
 املاجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .122

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

 األولاملستوى  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .123
 ال يوجد  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .124
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .125
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .126

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

  

على مدى  قاعات احملاضرات التقليدية .زززز
 الفصل 

 %15 النسبة:

    

 فردية أنشطة \ التعليم اإللكرتوس .حححح
  مجاعية\

على مدى 
 الفصل 

 %15 النسبة:
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األسبوع    التقومي النصفي .طططط
9  

 %20 النسبة:

    

 األسبوع ورش عمل صغريه \نقاش  حلقات .يييي
13  

 %10 النسبة:

    

حسب  التقومي النهائي  .كككك
التقومي 
 اجلامعي 

 %40 النسبة:

 
 تعليقات:

 

 األهداف .ذذ
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 فيجو) املعريف والنم ،(يهبياج) املعريف نموال البدس، النمو املعلومات ومجع البحث طرق النمو، نفس علم يف األساسية تقدمي املفاهيم
 طبيعة النمو، ياقس جتماعي،اال النمو عايل،االنف النمو اللغوي، النمو( + املعلومات معاجلة) املعريف النمو املهين، التطور( + تسكي
 . املراحل يعمج يف النمو شكالتم بعض ايل ابلذكر والتطرق والشيخوخة، املراهقة و الطفولة لفرتات ومبادئه وقوانينه النمو

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

حمتوى  ات اليت تطرأ علىت والتغري نرتناستخدام املواد واملراجع اجلديدة اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات ، وشبكة اال -
 هبذه املراحل ومشكالهتا يف اجملتمع السعودي . املتعلقةالبحوث والدراسات العلمية 

واجلامعة وتتوافق مع رؤية  والكليةالة القسم حتديث الكتب واملصادر واملراجع يف تدريس املقرر مبا يواكب رؤية ورس -
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 .  اآلناليت تسعى هلا اململكة العربية السعودية  3020
 الربانمج(.  أودليل)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف املقرر الدراسي  .غ

 وصف عام للمقرر:
 منوه راحلم خالل الطفل هلا تعرضي اليت السلوكية و العقلية التغريات و الطفل لدى النمو تطور  مراحل من سلسله املقرر يتضمن

سهل دراستها أجزاء لي راحل واىلم ايلو تقسيم علم نفس النمو  فيهواطرق البحث  ومناهجهعالقة علم نفس النمو  لتوضيح ابإلضافة
أيضا و ابالهتمام هبا  نةاالستهان عالناجتة  يف النمو واملشكالت املؤثرة العواملالنوم وأيضا  أقساملكل قسم من  ومتشعبةمرتابطة  ألهنا

كمها حت واملبادئ اليت والقوانني ة فيهامرحلة جنينية وطفولة ومراهقة وشباب وكهولة وشيخوخة ومميزات كل مرحل إىلتقسيم سياق النمو 
 والنظرايت املختلفة هلا .

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .64

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 3 1 األخرى ابلعلوم وعالقته النفسي النمو ومفهوم طبيعة ومناقشة مقدمة
 3 1 املعلومات يف علم نفس النوم  ومجع البحث مناهج و طرق 

 3 1 البدس  النمو
 3 1 (بياجيه) املعريف النمو
 3 1 املهين التطور( + فيجوتسكي) املعريف النمو
 3 1 اللغوي النمو( + املعلومات معاجلة) املعريف النمو
 3 1 االنفعايل النمو
 3 1 االجتماعي النمو
( الشيخوخة– ابالشب– املراهقة– الطفولة) من مرحلة لكل النمو خصائص ، النمو سياق

 النمو  ،مشكالت
2 3 

 شيخوخةوال والشباب واملراهقة الطفولة يف املوجه العنف حول الطلبة وآراء لقراءات عرض
 . ئاتالف من فئة كل  بعدوانية وعالقته الفكري االحنراف األسرة، داخل من

2 2 

 3 2 .الدارسات وأعمال األحباث مناقشة
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  1 النهائي االمتحان -
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .65
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 :سبوعياً أ( اليت يقوم هبا الطالب خالل اإلضايفالذايت التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .66

-- 

 
 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .67

  دد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 ناسبة.لتعلم املالت ا: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماأوالً  -
 دفة.ملستهاخمرجات التعلم  : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومعاثنياً  -
هدفة علم املقرر املستتق خمرجات ن تتسأ: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب اثلثاً  -

ت ر خمرجاتضمن كل مقر لزم أن يه ال يوطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أن
 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
 . تربوية تطبيقات -أ (  اإللقاء) احملاضرة طريقة التعريف بعلم نفس النمو  - 1-1

 نقاشيه حلقات -ب 
 . 

 . دوريه اختبارات -ج
   عروض فعالة   عالقة النمو ابلعلوم األخرى النفسية والبيولوجية 1-2
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 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

1-3    
 املهارات املعرفية 2
 اخلصائصو  مراحله وفهم وأمهيته النفسي النمو مبعىن الوعي - 2-1

 .رحلةم لكل واالنفعالية واالجتماعية واملعرفية العقلية
 النمو أهداف معرفه على القدرة الطالب يكتسب أن- 

 .النفسي
 النظرية والقواعد وقوانينها مرحلة كل  خبصائص الوعي زايدة-

 النمو دراسة عند حنتاجها اليت األساسية

 الواجب على االعتماد
 إىل يهدف والذي  التعليمي

 للدرس النظرية املفاهيم جتميع
 . املدرسة يف تطبيقها إمكانية

 

 . تربوية تطبيقات -أ
 نقاشيه حلقات -ب 

 . 
 . دوريه اختبارات -ج

 املناقشة استخدام طرق عرض فعاله  .إمنائية مرحلة كل  خصائص تقييم مهارة اكتساب - 2-2
 احلوار) التعليمية
 والذي( التعليمي

 تبادل على يعتمد
 إىل للوصول األفكار

 .احلقائق
 . العلمية احللقات

 ىعل املؤثرة العوامل على التعرف مهارة اكتساب - 2-3
 .النمو

  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 ستهدرا طرق و النمو رعاية أساليب مهارات تنميه  - 3-1

 . ابلنظرايت
 من لةمرح كل  مظاهر بني التمييز على الطلبة مقدرة  -

 .النمو مراحل

 التعليمية اجلماعات استخدام
 .س الدر ملوضوع التحضري يف

 

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

 . إمنائية
 العلمية التقنيات استخدام

 الشرائح عرض جهاز)احلديثة
)over head ) ) 
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 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 data) شو الداات جهاز
show .) 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .68
 طابة, تقدميال, خمق مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشروع مجاعي, كتابة م

 شفهي, مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
   . املالحظة مهارات على التدريب- 1

2 
 علم يف ابملنهج طةاملرتب املشكالت إحدى لدراسة البحث يف العلمي املنهج استخدام-

 .النمو النفس
  

3 
  لذاكرهوا فكريوالت ملعريفا ابلنمو اخلاصة املقاييس بعض لتطبيق ميدانية بزايرات القيام-

  .منو  مرحلة لكل
  

   .ملعريفا النمو النفس بعلم اخلاصة املقاييس بعض وتطبيق بتصميم القيام- 4
   .ومنتظم دوري بشكل املكتبة استخدام- 5
6    
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ن

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 واال الطلبةساعات مكتبية خلدمة  4يفرتض لعضو هيئة التدريس التواجد مبعدل 

 . األكادميي
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 مصادر التعّلم.خخخ
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .الكتب عامل: القاهرة النمو، النفس علم .(2007) حامد، زهران -

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

 :مسانده مراجع

 .القلم دار: الكويت ،2،ج1ج الرشد إىل احلمل من .الطفل( 2006) إمساعيل الدين عماد حممد -

 . ةهتام: جده املراهقة، وحىت الطفولة من النمو .(2006) السالم عبد وفاروق منصور مجيل حممد-

 تنيب.الدمام: دار امل 2نظرايت النمو وتطبيقاهتا الرتبوية  ،ط.(2016معاويه أبو غزاله)  -    
 القاهرة دار الفكر للنشر  1نظرايت النمو  ، ط .( 2011) وآخرونسامح اخلفش  -

 منو الطفل واملراهق  ، ط األوىل ، القاهرة :دار الفكر للنشر .(2015الفرحايت حممود  ) -

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

 للمقرراملراجع األساسية نفس  -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 لعلم النفس األمريكية اجلمعية

 لعلم النفس  الربيطانية اجلمعية

  احتاد علم النفس الدويل . 

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

 بقسم علم النفس املتوفرحسب 

 املرافق املطلوبة .ددد
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دراسية داخل القاعات ال املقاعد أي عددبنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )
 املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل 

 املباس )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .21
 كية االستخدامات والسبورة الذ  ابختالفوجود أجهزة العرض   إىلمبىن كليلة الرتبية )ي( حنتاج 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .22
 - :التعليمية املرافق – 
 . معمل علم النفس ابلكلية–احملاضرات جرات ح
 .واالنرتنت أجهزة الكمبيوتر: أجهزة كمبيوتر متصلة ابلسبورة الذكية -

 ة هبا(:رفق قائمأخاصة، فاذكرها، أو  خمربيهكان هناك حاجة إىل جتهيزات   إذامصادر أخرى )حددها: مثاًل  .23
 والفنني على ألعضاءل ملؤولنيامن قبل  ويكون هناك تدريب لعلم النفس عالية اجلودة واألداء جتهيز معامل متكاملة  إىلحنن حباجة 

 استخدام خمتلف األجهزة .

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

 . يف هذا املقررعملية التعلم خالل  خمرجات تغذية راجعة مباشرة من 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ششش
 .انب القوة والضعفوفه علي جو ووققرر يف املحصل عليها  اليتمقتنعا ابلدرجة  غريللطالب مراجعة أداؤه إذا كان  املقرريتيح أستاذ  -

 ءات تطوير التدريس:إجرا .صصص
طبيقه و ت لوباملطتعلم سلوب الأيستوعب الطالب احلضور للمحاضرة األوىل حىت ضع خطة تفصيلية للمقرر وعرضها علي الطالب منذ و 

  .الدراسي يف املقرر

 الفاعليةدة لزاي ماعيةاجلشات والنقا احلديثةكعروض الفيديوهات واستخدام أنواع العروض   وجذابةوجود أساليب حديثة وجديدة  -
النمو وتطبيق  لتعرف علىلأوسع  إلاتحة اجملال بشكل واإلبداعزائرين متخصصني يف الطب والطفولة واملراهقة ومشكالهتم  وإحضار

 . نظرايته وربط العلم واملعرفة ابحلياة اليومية 

ة تدريس عضاء هيئسطة أبة بواإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطل .ضضض
 خرى(:ن مؤسسة أمدريس تمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة 
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 .لطالبالنصفية والنهائية من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال ا واالختباراتفحص الدرجات 

 لدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة ا .ططط
 – .لمواقعل ملباشرةاالروابط  خاللعلم النفس من املصادر األساسية يف للمقرر من  املعلومات احلديثةعلي  احلصول -

 اجملالنفس  يف نيمع أساتذة زائرين متخصص اخلرباتتبادل  

 . للمقرر كل عام وحتسنيالتخصص فيما يستجد من تطوير  زمالءالتشاور مع  - .

 التخصص زمالءالتطبيقية للمقرر مع األنشطة واجلوانب علي  االتفاق 
 

 

 اسم منسق املقرر: د.حممد خليفة الشريدة

  التوقيع:

  

 
 توصيف املقرر الدراسي 

 املقاييس النفسية :اسم املقرر  

 2-0206634قياس    :رمز املقرر  
 

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى:التعليمية املؤسسة إسم ه 1440 /4/3:التوصيف اتريخ

 علم النفس /.الرتبية    :القسم /لكليةا
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 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .رر
 املقاييس النفسية:ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .127
 2: املعتمدة الساعات عدد. 2 .128
ج املاجستري مي وبرانملقياس والتقو ايف  برانمج الدبلوم: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .129

 سم النفيف  التخصصات األخرى يف قسم عل يف القياس والتقومي ومقرر اختياري لطالب املاجستري
 الثالث:الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .130
 (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .131
 ال يوجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .132
 اهردية والز القرى ابلعاب جامعة أم: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل ،إن املقرر تقدمي موقع. 7 .133

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

 % 100 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .لللل
    

  :النسبة  اإللكرتوس التعليم .مممم
    

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

  :النسبة  ابملراسلة .سسسس
    

  :النسبة  أخرى .عععع
 

 :تعليقات

 

 األهداف .زز
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 الرئيس؟ املقرر هدف ما -1

ل وتشخيص وامليو  اهاتالطالب معلومات عن أشهر املقاييس املستخدمة يف جمال الشخصية واالجت إكساب
م اكساهب وكذلك اانهتا،ل بيذوي االحتياجات اخلاصة ، وكيفية بنائها وتقنينها وتطبيقها وتصحيحها وحتلي

 مهارات القياس النفسي عند التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة.

اجع ة املعلومات أو مر زايد لتقنيتخدام املت)مثل االساملقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -أي خطط اذكر إبجياز  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

سية ر والسمات النفللظواه اييسمتابعة املقاييس اجلديدة يف جمال علم النفس يف كافة ختصصاته، وتوفري املق
ة يف لبحوث املنشور امتابعة ة، و اليت يكثر انتشارها يف اجملتمع مع التطورات والتغريات اجملتمعية املتالحق

 موضوعات املقرر يف أحدث اجمللدات واألعداد للدورايت العاملية يف التخصص.

 

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

ية ملقاييس النفسيول وات واملاملقاييس النفسية يف جمال الشخصية واالجتاها ألهميتضمن هذا املقرر عرًضا 
أو  حماورهااس و املستخدمة لتشخيص ذوي االحتياجات اخلاصة، من حيث تعريف الظاهرة موضع القي

ص ن توفر اخلصائمالتحقق و ينه مكوانهتا أو أبعادها املختلفة، وكيفية بناء املقياس وتطبيقه وتصحيحه وتقن
 سيكومرتية لهال

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .69

 ملوضوعات قائمة
 عدد

 األسابيع
 ساعات
 التدريس

 اللفظية ية وغريللفظامفهوم الذكاء وتطور قياسه وتصنيف االختبارات املختلفة للذكاء 
 واجلمعية والفردية

2 4 
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 اختبار الذكاء اللفظي 

 اختبار الذكاء املصور 

النفسية  قاييسها املومساهتا املختلفة، وأشهر التصنيفات اليت حتتويمفهوم الشخصية، 
 اخلاصة بقياس مسات الشخصية.

 مقياس مسات الشخصية لكاتل -

 مقياس الشخصية متعدد األوجه. -

 مقياس العوامل اخلمسة الكربى للشخصية -

 استخدام املقاييس االسقاطية يف قياس مسات الشخصية.  -

2 4 

 هات.جتاوتصنيف مقاييس اال ات، ومكوانهتا، وكيفية قياسها،مفهوم االجتاه

 أساليب قياس االجتاهات أحادية البعد  -

 * أسلوب الفرتات املتساوية ظاهراًي )ثرستون(.     

 * أسلوب التقدير اجلمعي )ليكرت(.     

 * األسلوب الرتاكمي )جتمان(.     

 .األبعادأساليب قياس االجتاهات متعددة  -

 أساليب قياس العالقات االجتماعية -

 مع أمثلة تطبيقية لكل أسلوب منها

2 4 
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ة مليول وكيفياأنواع و صة، مفهوم امليول، والفرق بينها وبني االجتاهات واالستعدادات اخلا
 قياسها وأمهية الكشف عنها.

 استبيان سرتونج كامبل للميول

 استبيان كيودر للميول

 ةاستبيان جاكسون للميول املهني

 املشكالت السيكومرتية الستخدام االستباانت يف قياس امليول

2 4 

عنهم  كشفالطرق و عني مفهوم املوهبة واإلبداع وأهم السمات املميزة للموهوبني واملبد
ستخدمة ية امللنفسوأهم املقاييس النفسية يف تشخيص هذه الفئات، وأشهر املقاييس ا

 للتعرف على السمات النفسية والقدرات العقلية لديهم.

2 4 

 4 2 مفهوم اإلعاقة العقلية طبًيا وسيكومرتاًي واجتماعًيا، واالجتاه التكاملي يف تشخيص 

مفهوم صعوابت التعلم، وأنواعها النمائية واألكادميية، وأبرز احملكات اجلوهرية يف 
تشخيص ذوي صعوابت التعلم وأهم املقاييس النفسية املستخدمة يف تشخيص ذوي 

 صعوابت التعلم.

1 2 

، وطرق توحدينية للهم السمات النفسية املميز مفهوم االضطراب الذاتوي )التوحد(، وأ
 الكشف عن التوحد، وأشهر املقاييس النفسية املستخدمة يف ذلك.

2 4 

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .70
 أو معامل إضافية دروس حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق

 32 - 6 - - 32 الفعلية التدريس ساعات
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 2 - - - - 2 املعتمدة الساعات
 

 :بوعياً أس خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .71
 ساعتان

 

 دريسهات اتيجياتواسرت  قياسها قطر  مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .72
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول  دد

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 اسرتاتيجيات تللمؤهال الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمقرر التدريس
 التقومي طرق

 املعرفة 1
ت بارااخت يعرف الذكاء وحيدد تطور القياس العقلي اترخييا ويصنف 1-1

 الذكاء املختلفة يف ضوء عدة حمكات
 موضوعيةأسئلة  التعلم النشط

ييس يعرف الشخصية ومسات الشخصية املختلفة وحيدد أشهر مقا 1-2
 الشخصية.

 تكليف منزيل العرض الفعال

 أسئلة موضوعية احلوار واملناقشة يوضح مفهوم االجتاه ومكوانته وكيفية قياسه. 1-3

 تكليف منزيل العرض الفعال ية.ملهنيعرف امليول وحيدد أهم مقاييس امليول املهنية وغري ا 

 تكليف منزيل العرض الفعاليعرف ذوي االحتياجات اخلاصة ويذكر أحدث التصنيفات العاملية هلذه  1-4
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 الفئات. 

ذوي ني و وهوبيوضح أهم املقاييس املستخدمة يف تشخيص املبدعني وامل 1-5
ابت ضطرااإل اإلعاقة العقلية وذوي صعوابت التعلم والتوحديني وذوي

 فعالية.السلوكية واالن

 أسئلة موضوعية العرض الفعال

 املعرفية املهارات 2
ات عين على يتحقق من اخلصائص السيكومرتية لبعض 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 التعاوسالتعلم 

 يصيغ جمموعة من الفقرات وفق كل أسلوب من أساليب قياس 2-3
 االجتاهات.

 تكليف منزيل التعلم النشط

 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات  3
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة ةنفسييتحرى الدقة يف اختيار املقاييس املناسبة للظواهر ال 3-1

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة فةختليتحرى املوضوعية يف تفسري نتائج املقاييس النفسية امل 3-2

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
 تطبيقات عملية التعلم النشط لكرتونياً ية النفسايقوم جبمع البياانت املستمدة من تطبيق بعض املقاييس  4-1

ستمدة من امل اانتيستخدم الربامج الكمبيوترية اإلحصائية يف حتليل البي 4-2
 تطبيق بعض املقاييس النفسية.

 تطبيقات عملية التعلم النشط

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
5-1    

5-2    
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 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .73

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

 احملدد األسبوع
 لتسليمه

 التقييم من نسبته
 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    

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ه

ار الب )مع ذكر مقدطاص لكل ي اخلإاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادمي ترتيبات
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس.

 لكرتوس.عي واإلجتمابني عضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلتكوين جمموعة للتواصل 

 توجد وحدة خمصصة لإلحصاء والبحوث تقدم االستشارات اخلاصة ابملقرر 

 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية

 
 التعّلم مصادر .ذذذ

 :املطلوبة املقررة الكتب – قائمة يف–أدرج. 1
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 املطلوبة املرافق .ررر
)أي  بّينمتطلبااتملقررالدراسيمناملرافقبمافيذلكحجمالقاعااتلدراسيةواملختربات

 (:عدداملقاعدداخاللقاعااتلدراسيةواملختربات،وعددأجهزةاحلاسباآللياملتاحة،وغريها
 (:،وغريها واملعامل العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباس .24

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

 وى املقرر.بيق حمتلتط وحدة اإلحصاء والبحوث مع تزويدها ابلربامج الكمبيوترية اإلحصائية الالزمة

 :(وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر .25
 وجهاز حاسب آيل Data Showجهاز العرض 

 :(هبا ةقائم أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .26
لوبة يف النفسية املط ملقاييساكافة توجد حاجة ملعمل يف القياس والتقومي جمهز ب -املكتبة  املركزية ابجلامعة 

اسي ييس كل عام در ه املقاث هذويتم حتدي ،والدكتوراهبرامج القياس والتقومي يف مراحل الدبلوم واملاجستري 
 وفق التقدم احلادث يف اجملال.

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ظظظ

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات -1
 تبعةق التدريس املقييم 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

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات -2
 لنهائي.االختبار وار * املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقر 

يس املتبعة اتيجيات التدر ثر اسرت لى أ* حتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية حتليال كميا ونوعيا للوقوف ع
 يف تدريس موضوعات املقرر وترتيبها حسب فعاليتها.

تيجيات اسرتال أفض * احلوار والنقاش بني أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم املقرر حول
 التدريس.

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

 هيئة أعضاء بواسطة لبةالط أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .1
 من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني، تدريس
 (:أخرى مؤسسة

عة الئه وجممو مز  وتقييم لذايتايتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني التقييم 
 املقرر.من أعضاء هيئة التدريس يف التخصص املنوط به تدريس 

 :ويرهلتط والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف -4
 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطويره -

 قرر.متابعة البحوث والكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها امل -

 لتخصص.اص ابيف احملور اخل الدكتوراهمتابعة أداء الطالب يف االختبار الشامل ملرحلة  -

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

 

 

 

 

 

 منسق اسم
 

 التوقيع:

 د.محمد خليفة الشريدة:  البرنامج

 

 
 توصيف املقرر الدراسي

 الشخصية علم نفس اسم املقرر:  
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 0206651-2نفس  : . رمز املقرر:  

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-3-4 اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .سس
 علم نفس الشخصية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .134
 ابلقسم( لتخصصاتميع اجلماجستري)مقرر اختياري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .135

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

 املستوى الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .136
 ال يوجد(1. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .137
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .138
يف العابدية,  اجلامعة  مقريفالطالب ة: . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمي7 .139

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

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .فففف

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوس .صصصص

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

  النسبة:  ابملراسلة .رررر

  النسبة:  أخرى تذكر .شششش
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 تعليقات:ال يوجد

 
 األهداف .شش

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1 -
 اثباتهتطورالشخصيةوتعريف الطالب بمفهوم الشخصية وابعادها األساسية وسماتها، ومحدداتها، و
 والنظريات المفسرة الشخصية، وطرق قياس الشخصية، واختبارات الشخصية.

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(.   

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

 موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.

 ء هيئةاستخدام أسلوب مجموعات التركيز نهاية كل فصل دراسي إلجراء مناقشات معمقة بين أعضا 

 مناسبة.الت الالتدريس المعنيين بالمقرر والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر إلجراء التعدي

 اتي.لم الذإدراج المادة التعليمية على الموقع االلكتروني للجامعة وإتاحة الفرصة للطالب للتع 

 اجعة من ية الرالمراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذ

 أعضاء هيئة التدريس والطالب.

 ة علم النفس االجتماعي، وطالب مرحلتشجيع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في الشخصية و

وير في تط الماجستير إلجراء دراسات تقويمية تجريبية لمعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثره

 معارف ومهارات طالب الدراسات العليا واقتراح إجراءات للتطوير.

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

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

 وصف عام للمقرر:

، خرىنفس األعالقة علم نفس الشخصية بفروع علم الدراساتها، ويتناول هذا المقرر مفهوم الشخصية ومراحل تطور 

ا، وثباته الشخصية الشخصية، أبعاد الشخصية األساسية، ونمو سمات الشخصية، عواملومحددات الشخصية، و

 النظريات المفسرة للشخصية، وطرق قياس الشخصية، واختبارات الشخصية المختلفة.و
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 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي  .74
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 : الشخصية

 تعريف علم نفس الشخصية. -

 طرق دراسة علم نفس الشخصية. -

 عالقة علم نفس الشخصية بفروع علم النفس األخرى: -

o  .علم النفس التربوي 

o .علم نفس النمو 

o النفسي. اإلرشاد 

o .القياس والتقويم 

2 4 

 :محددات الشخصية

 المحددات البيولوجية: -

o .الوراثية 

o .بنية الجسم 

 المحددات البيئية:   -

o .الخبرات المشتركة 

o .الخبرات الفردية 

 التفاعل بين محددات الشخصية. -

2 4 

 سمات الشخصية:

 مفهوم السمة -

 أنواع السمات  -

 الفردية  الفروق وتفسير السمات  -

 .والسلوك السمات بين العالقة  -

1 2 

 : الشخصية عوامل

 لدى جيلفورد الشخصية عوامل -

 لدى كاتل الشخصية عوامل -

1 2 

 العوامل الخمسة الكبرى:

 العوامل الخمسة الكبرى لدى ) كوستا، وماك كري(. -

 تطبيقات العوامل الخمسة الكبرى. -

 نقد العوامل الخمسة الكبرى. -

1 2 

 2 1 : أبعاد الشخصية عند أيزنكأبعاد الشخصية األساسية

 : وثباتها الشخصية تطور

 وتطورها  الشخصية نمو -

 وتغيرها. الشخصية ثبات  -

1 2 
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 طرق قياس الثبات والتغيير في الشخصية. -

 :النظريات المفسرة الشخصية

 نظريات السمات للشخصية  -

 النفسي  التحليل منظور من الشخصية  -

 والتعلم. السلوكية منظور من الشخصية  -

2 4 

 : النظريات المعاصرة المفسرة الشخصية

 النظرية المعرفية  -

 المعرفية  االجتماعية النظرية  -

 .اإلنسانيةالنظرية   -

2 4 

 قياس الشخصية:

 االستخبارات  -

 الصفات  وقوائم التقدير مقاييس  -

 للشخصية  الموضوعية االختبارات  -

 اإلسقاطية. الطرق  -

2 4 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .75
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     15 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

 سبوعيًا:أالطالب خالل ( اليت يقوم هبا اإلضايفالتعلم الفردي )الذايت  -عدد ساعات الدراسة  .76
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .77
  دد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

اسرتاتيجيات التدريس  التلمؤهلطين جملاالت اإلطار الو خمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف على:  

 مفهوم الشخصية وأبعادها األساسية 1-1
المحاضووووورة واإللقووووواء  -

باسوووووووووتخدام جهووووووووواز 

 عارض البيانات

الحووووووووار والمناقشوووووووة  -

الموجهووووووة الهووووووادف، 

 التطبيقية.واألنشطة 

 العصف الذهني. -

اسووووووووتخدام أسوووووووولوب  -

التعلوووووووويم الجموووووووواعي 

 والتعاوني.

االختبدددارات القصددديرة 
 والنصفية والختامية.
 الواجبات المنزلية.

 

 أثر الوراثة والبيئة في تشكيل شخصية الفرد. 1-2

 مفهوم السمات الشخصية وانواعها 1-3

 عوامل الشخصية المختلفة 1-4

 في مجال الشخصية. طرق القياس 1-5

 النظريات المختلفة لتفسير الشخصية 1-6

 وتطورها الشخصية المقصود بنمو 1-7

 وتغيرها.  الشخصية المقصود بثبات 1-8

 االختبارات الشخصية المختلفة  

 املهارات املعرفية 2
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 
الوووووتعلم التعووووواوني، أو  - بالشخصية وأبعادهايصوغ المقصود  2-1

 التعلم النشط.

 البحث واالستنتاج. -
 الحوار والمناقشة. -

 

تقوووووووويم األنشوووووووطة  -

والمهوووووووووووووووووووووووووووووام 

 والتكليفات.

 المالحظة. -

 األبحاث واألعمال. -
االختبوووووووووووووووووووارات  -

القصيرة واالختبوار 

النصووفي واالختبووار 

 النهائي.

 العوامل المؤثرة في تشكيل شخصية الفرد يحلل 2-2

 يميز بين أنواع السمات الشخصية. 2-3

يقددارن بددين عوامددل الشخصددية لدددى جيلفددورد وعوامددل  2-4
 الشخصية لدى كاتل

 يقيم طرق قياس الشخصية. 2-5

يقتددددرح تفسدددديرات مختلفددددة للشخصددددية وفددددق مختلددددف  2-6
 النظريات التي تناولتها

 يقرر كيف تنمو الشخصية وتتطور 2-7

 االختبارات الشخصية ويفسر نتائجها.يطبق بعض  2-8

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يتعامدل بثبدات وحساسدية مددع القضدايا األخالقيدة المعقدددة  3-1

 ويصدر أحكاما عادلة وصحيحة.
الددددددددتعلم التعدددددددداوني، أو 
الدددتعلم النشدددط، المعتمددددة 
على تصدميم مهدام األداء 

 وفقا لسياق الحياة.

التقويم الوذاتي، وتقوويم 

األقران وتقوم األسوتاذ 

لألنشوووطة، و مهوووارات 

العالقوووات الشخصوووية، 

ومهووووووووارات تحموووووووول 

يسددهل عليدده التفاعددل الهددادف مددع أقراندده فددي مجموعتدده  3-2
والمجموعات األخرى، ويمارس دور القيدادة المدؤثر إذا 

 أسندت إليه
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اسرتاتيجيات التدريس  التلمؤهلطين جملاالت اإلطار الو خمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 للمقرر

 طرق التقومي

بطريقة ذكية إلى أقرانه في مجموعدة  يوصل استنتاجاته 3-3
 العمل

المسووووؤولية، والعمووووول 

 ضمن فريق. 

ة يأخذ زمام المبادرة في تعدديل المعدايير الحاليدة الخاصد 3-4
 بالتعلم والتقويم إذا احتيج لذلك.

يشدارك فدي النقداش، ويقددم تغذيدة راجعدة جيددة ألنشدطة  3-5
 ومشاريع المجموعات األخرى.

بدده ضدددمن يتحمددل المسددؤولية فدددي أداء العمددل المكلدددف  3-6
 الفريق الذي يعمل معه، وينجزه في وقته المحدد.

يتفاعددل مددع أقراندده فددي المجموعددة، ويقتددرح آراء هادفددة  3-7
 بأسلوب مناسب.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 0أن يتقن الطالب مهارات البحث في أوعية المعلومات 4-1

الوووووتعلم التعووووواوني، أو  -

التعلم النشط، المعتمودة 

علووووى تصووووميم مهوووووام 

األداء وفقوووووووا لسوووووووياق 

 الحياة.

واسوووووتخدام الحاسوووووب  -

اآللوووووي فوووووي البووووورامج 

 المعدة لذلك

مواقوووف تدريبيوووة  -

يطلوووووووووب مووووووووون 

الطالوووب إعووودادها 

وعرضوووها، عووون 

طريوووووووق جموووووووع 

المعلومووووووووووووووووات 

باسووتخدام التقنيوووة 

واالتصووووووووووووووووووال 

المتووووووووووووووووووووووفرة 

 بالجامعة.

التقووووويم الووووذاتي،  -

وتقووووويم األقووووران 

 وتقوم األستاذ 
حقيبة إنجاز تجمع  -

 جميع األنشطة
-  

 يةأن يتقن الطالب مهارات التعامل مع التقنية المعلومات 4-2

أن يدددتقن الطالددددب أسدددداليب االتصدددال بمراكددددز البحددددث  4-3
 0والمسئولين للحصول على المعلومات

فددي تطبيددق بعددض أن يسددتخدم الطالددب الحاسددب اآللددي  4-4
 الطرق الحديثة لقياس السمات الشخصية.

أن ينجددز الطالددب مشددروعا بحثيددا فددي مجددال علددم نفددس  4-5
الشخصددية، ويكتددب تقريددرا وافيددا عندده، ويعرضدده فددي 
القاعددة الدراسددية، ويتلقددى التغذيددة الراجعددة مددن اسددتاذه 
وأقرانددده، ويددددافع عدددن وجهدددة نظدددره بحجدددج منطقيدددة 

 مقبولة.

الطالدددب أفكددداره بطريقدددة تزيدددد مدددن فعاليدددة  يدددنظمأن 4-6
 الرسالة التي يريد توصيلها.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال يوجد 

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .78

هي, دمي شف, تقمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشروع مجاعي, كتابة مقال, خطابة م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي
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 %10 12و  5 اختبارات قصيرة  1

 %15 8 اختبار نصفي  2

 %25 16 اختبار نهائي 3

4 
 حقيبددة االنجدداز لجميددع األنشددطة والنتاجددات والمشدداريع واألنشددطة ومهددارات
العالقددات الشخصددية وتحمددل المسددؤولية ومهددارات االتصددال ومهددارات تقنيددة 

 المعلومات.
 %50 جميع األسابيع

 ودعمهم اإلرشاد األكادميي للطالب .و
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(.  

والتفاعل مع طلباتهم وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب  -

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

 وتقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.

شاد االر ضو هيئة التدريس للتواصل وتقديمتزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بع -

 األكاديمي.
 مصادر التعّلم .ززز

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

واءها س(. قراءات في علم نفس الشخصية: الشخصية في 2012براهيم، سليمان عبد الواحد يوسف. )إ -

 .مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع(. مصر: 1وانحرافها. )ط
 (. علم نفس الشخصية. عمان: دار المسيرة.2013)ربيع، محمد شحاته.  -
 (. علم نفس الشخصية. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.2016عبد الخالق، أحمد محمد. ) -
 (. القاهرة: مكتبة الفالح.1الشخصية. )ط نفس علم(.1998العنزي، فريح عويد. ) -
 ة.. جدة: خوارزم العلمي(. علم نفس الشخصية2013غانم، محمد حسن والقليوبي، خالد محمد. ) -
كر دار الف. عمان:جالل كايد ضمرةترجمة: (.1الشخصية. )ط نفس علم(. 2017كيرفون، دانيل. ) -

 ناشرون وموزعون.
حمد (. ترجمة:نايف بن م1الشخصية:األسس والنتائج. )ط نفس علم(. 2015مسرندينو، ماريان. ) -

 عمان: دار المسيرة. .الحربي
دة: (. علم نفس الشخصية )مدخل ونظرية( . ج2014والقليوبي، خالد محمد. )هريدي، عادل محمد  -

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

 اجملالت والدورايت العلمية املتخصص يف علم النفس وخاصة علم نفس الشخصية.  -
 اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع 3

WWW.apa.org موقع الجمعية النفسية األمريكية 

http://www.apa.org/
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psycinfo 

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

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

www.jigsaw.orgwww.questia.com 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر.

 

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

 
 املرافق املطلوبة .سسس

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

 املباين )قاعات احملاضرات, واملختربات, وقاعات العرض, واملعامل, وغريها(: .27
 طالبا. 20قاعة محاضرات تتسع ل 

 وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت, واللوحات الذكية, والربجميات  .28
 Data Showجهاز عارض البيانات  .29
 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر. .30
 :ئمة هبا(رفق قاأمصادر أخرى )حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو  .31

 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ععع
 :تمثلة يفوامل التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس استخدام أساليب احلصول على

 بريد الكتروني أو رسالة واتساب. -
 ورقة الدقيقة الواحدة. -

 التغذية الراجعة والسريعة. -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غغغ

 تدريس. تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في ال -
 االستشارة في التدريس من قبل النظراء في التدريس. -

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

http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
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تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس، واالستشارة في التدريس والتي تقدم 

 تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

اء هيئة تدريس اسطة أعضة بو إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيمل عينة من أعمال الطلب .ققق
س من مؤسسة يئة تدرياء همستقلني, والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيمل االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعض

 أخرى(:
عة قيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين، وكذلك مراجتد -

ئة ار هيمعايير حقائب اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج مجتمعات التعلم في إط

 التدريس في القسم.

 ه:وير طِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لت
ن مركيز تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات الت -

ديالت التع المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء

 .ةالالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمي
 

 

 منسق اسم
 

 التوقيع:

 د.محمد خليفة الشريدة:  البرنامج

 

 
 توصيف املقرر الدراسي

 علم النفس المهني               اسم املقرر:  

 0206634-2 مهني : . رمز املقرر:
 نموذج توصيف مقرر دراسي

جامعة أم ....المؤسسة التعليمية: اسم 1440-2-28تاريخ التوصيف:
 ..................................القرى

 .................................................. -.........................................علم النفس  –كلية التربية ...القسم:-لكليةا
 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه

 علم النفس المهني              اسم المقرر الدراسي ورمزه: . 1

 2. عدد الساعات المعتمدة: 2

 جستيرما -ني المهالتربوي وبرنامج اإلرشاد . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3
 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(
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 الثاني. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(:5

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

عابدية و باللقرى جامعة أم االمقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقديم . 7
 الزاهر

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

 100 النسبة: √ قاعات المحاضرات التقليدية
 

   

  النسبة:  التعليم اإللكتروني
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت(
    

  النسبة:  بالمراسلة
    

  النسبة:  تذكر أخرى

 

 تعليقات:
 
 

 األهداف

، رالمهنيلمهني، واالختياعلم النفس ايتوقع من الطالب بعد دراسته للمادة أن يعرف المقصود بكل من 
 دراً علىكون قا. وان يبعلم النفس الصناعيوالتأهيل المهني وأن يعي قيمة وأهمية وأهداف والمهني وعالقته 

ن من تى يتمكوالفروق في متطلبات األعمال حتحليل الفرد والعمل وذلك في إطار معرفته بالفروق الفردية 
 توجيه الفرد إلى الدراسة أو العمل الذي يتنبأ بنجاحه فيه

مات نية المعلومتزايد لتق)مثل االستخدام اللتطوير وتحسين المقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

 بحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لأل
 راستها أوالتي يتم دللتعرف على الموضوعات الجديدة الاإلرشاد المدرسي االستعانة بالمواقع اإللكترونية وأحدث المراجع في 

 بأول.
 علم النفس المهنياإلشارة في مفردات المادة إلى  -
المهني عن  واإلرشاد رشاد المهني عبر االنترنت، المهني مثل: اإل أهداف و خدمات علم النفسإضافة بعض طرق  -

 بعد، البحث عن عمل عن طريق االنترنت.
 .التطورات والتغييرات في بيئة العمل على المرشد المهني تأثير -
 ودورها في بيئة العمل التركيز على التربية المهنية -
 لتوجيه التربوي والمهني.استخدام الشبكة العنكبوتية لالطالع على كل ما يستجد في مجال ا -

 حلقة نقاش مع أساتذة المقرر حول تطوير المقرر
 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
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ليل فية أود)مالحظة: المطلوب هنا وصف  عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريوصف المقرر الدراسي 

 البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:
، المهنيتيار ، واالخلمهنيعلم النفس ابشكل عام حيث يتم فيه دراسة  علم النفسيعد هذا المقرر من المقررات المهمة للباحثين في مجال 

لعمل لفردية في افروق اال ، كذلك دراسةناول أيضا التربية المهنية و متطلبات العمل وتحليل الفر و تحليل العملو يتوالمهني ،  التأهيل
 واإلرشاد المهني في مختلف المراحل العمرية و العوامل المؤثرة في على الفرد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها:

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 2 1 علم النفس المهني: مفهوم علم النفس المهني ، أهداف علم النفس المهني

لقيم لمهني، اار اأهمية القيم و الحاجات و الميول في اختيار المهنة: القيم وأهميتها في االختي
لمهنية، اة و المهنية و الوظائف، التغيير في القيم المهنية مع تقدم العمر، الحاجات النفسي

 الميول المهنية و قياسها

1 2 

 لمهنية وبية االتربية المهنية، مبادئ التر أهدافالتربية المهنية: مفهوم التربية المهنية، 
راحل الم عناصرها، التغيرات الضرورية في البرامج التعليمية، برامج التربية المهنية في

 المرشد، قبل مها، أسباب تعلم المهن منالدراسية، فريق إدارة برامج التربية المهنية و تقيي
 تسلسل التربية المهنية، دور التربية المهنية في المدارس.

2 4 

لى عائم متطلبات العمل: تحليل العمل، تحليل الفرد، التعلم، سوق العمل و االقتصاد الق
 المعرفة، التطوير المهني، التوافق المهني

2 4 

 2 1 االختبار النصفي

 2 1 إصابات العمل والحوادث.سيكولوجية 

 4 2 اثر العوامل السيكولوجية

قدرات و ال في العمل: الفروق الفردية، الفروق  الفردية في العمل، الذكاء الفرديةلفروق ا
 المهنية تاالتجاهاالعقلية، 

1 2 

 4 2 الدافعية ، األداء. الرضا المهني، ضغط العمل

 2 1 االختبار النهائي
 

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

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها: 

 دروس إضافية محاضرات 
معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 28     28 الفعليةساعات التدريس 

 2     2 الساعات المعتمدة
 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
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ً ( الذاتي اإلضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة   :التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعيا

 

جيات تراتيمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واس
 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة. : قم بملء الجدول بمخرجات تعلمأوالً 
 ً  : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانيا
 ً طرق تقييمها ومستهدفة تتسق مخرجات تعلم المقرر ال: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن ثالثا

ن مجاالت مل مجال كواستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في 
 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة المنهج للمقرر 
 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقاً  م

 المعرفة 1

 االمهني.، االختيار علم النفس يعرف مفاهيم  مهمة في المقرر  - 1-1
 ، التأهيل والمهني، اإلرشاد المهنيالمهنيوالمهني، التصنيف 

 تكليف منزلي الحوار و المناقشة

 كتابة مقال العرض الفعال االختيار المهنييفهم الكيفية في  1-2

 تكليف منزلي العرض الفعال ةلماديعرف معنى الفروق  الفردية، يميز بين المفاهيم المختلفة في ا 1-3

 المهارات المعرفية 2

 اختبار نصفي الحوار و النقاش يتعرف الطالب على مفهوم علم النفس المهني وخدماته وتطوره 2-1

قتها الطالب الجوانب المختلفة في عملية االختيار المهني وعاليدرك  2-2
 بالعمل

 نشاط عملي التعلم التعاوني

ية كيف يفهم الطالب ويدرك المشكالت التي تواجهه في البيئة العملية و 2-3
 التعامل معها

 اختبار نهائي التعلم الذاتي

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 تطبيقات عملية الحوار و النقاش اراء واختالفات الزمالء واالستفادة منهااحترام  3-1

 يعطي تفسيرات مختلفة للقضايا المهنية المختلفة ويتقبل اختالف 3-2
 النظر وجهات

 تطبيقات عملية الحوار النقاش

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 تطبيقات عملية التعلم التعاوني االنترنت في البحث عن معلومات القضايا المهنيةيستخدم شبكات  4-1

 تطبيقات عملية التعلم التعاوني تشجيع الطالب على استخدام تطبيقات الحاسب اآللي 4-2

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5

 كتابة نموذج التطبيق تحليل الفرد-ممارسة تحليل العمل 5-1

 عمل فردي عرض عمل تصميم استمارة في اختيار المهنة 10%

 

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

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي:

شفهي،  قديمالتقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، ت مهام م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %15 3,4,9  تكليفات منزلية  1

 %30 8 اختبار نصفي 2

 %15 10 عرض عملي 3

 %40 15 اختبار نهائي 4
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 للطالب ودعمهماإلرشاد األكاديمي 

ل طالب اص لكترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخ
 .  سبوع()مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أ

تدريستوفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة  - 
نروواإللكت االجتماعيتواصل بين عضو هيئة التدريس والطالب عبر مواقع التواصل تكوين مجموعة لل - 

 يوجد مرشد أكاديمي بالقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكاديمية -

 مصادر التعلّم

 -أدرج الكتب المقررة المطلوبة:
 ر و التوزيع( علم النفس المهني. الرياض: دار الزهراء للنش2013سليم، عبد العزيز)-
راق للنشر و ( علم النفس المهني بين النظرية و التطبيق، عمان: مؤسسة الو2001القاسم، بديع محمود) -

 التوزيع.
راق للنشر عمان مؤسسة الو-علم النفس المهني بين النظرية والتطبيق2001-القاسم، بديع محمود مبارك-

 . -والتوزيع
 دار المعارف. -القاهرة–الصناعي التنظيمي علم النفس 1988 -طه، فرج عبد القادر - 
 . -مع دراسات ميدانية -)د.ت( التوجيه التربوي والمهني-عبد الرحمنالعيسوي،  -
ضة العربية دار النه -القاهرة -أصول علم النفس المهني وتطبيقاته -1995دويدار، عبد الفتاح محمد -  

 للطباعة والنشر والتوزيع.
 (.مقدمة في اإلرشاد المهني، عمان: دار يافا العلمية للنشر والتوزيع.2010هللا)أبو زعيزع، عبد  -
لنشر و ( مبادئ التوجيه و اإلرشاد المهني،عمان: دار اإلعصار ل2015ملحم، سامي محمد)         -

 التوزيع.
 ( اإلرشاد المهني، دار المسيرة للطباعة و النشر.2016حمود، محمد عبد الحميد)        -
(. التوجيه المهني ونظرياته، عمان: دار الثقافة 1999عبد الهادي، جودت، العزة، سعيد حسني) -

 للنشر والتوزيع.

W. Bruce Walsh., Mark L. Savickas, & Paul J. Hartung. Handbook of vocational 
 edition, Routledge Publisher, thpsychology: Theory, research, and practice. 4

USA(2013) 
Crites. John Orr. Vocational psychology: The study of vocational behavior and 

Hill publisher, USA(1969)-edition, McGraw stdevelopment. 1 
 

 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2
و  ر و الطباعةمهنية وأساليب تدريسها، عمان: دار المسيرة للنش( التربية ال1990الحيلة، محمد محمود) -

 التوزيع.
 (، التوجيه النفسي و التربوي و المهني، القاهرة: مكتبة الفكر المصرية1975جالل سعد ) -
بة لثانية، مكتهـ(. اإلرشاد  النفسي والتوجيه التربوي والمهني، الطبعة ا1408مرسي، سيد عبد الحميد) -

ت:مؤسسة ، الطبعة الثالثة، الكويألولا(.علم النفس الصناعي، الجزء 1980ي، محمد عثمان)وهبة.نجات
 الصباح للنشر والتوزيع.

الهذال، عويد سلطان المشعان، سيكولوجية التوجيه المهني: مفاهيم، وتصنيفات، ونظريات، ونماذج -
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 تطبيقية، 
نشر لل الفالح لفروق الفردية،مكتبة ا سيكولوجية(. 2008)األسدي،امالمحسن؛ الياسري،حسيننوري●

 .والتوزيع
_veruon. G zunker. Career Counseling (Applied concept of life                      

planning),Brook/cole publishing company, California,2001                             
edition, Cengage  thc approach,9veruon. G zunker. Career Counseling: Holisti

learning,2015                                                                                                   
Hodge. Shannon Career in counseling, Springer publishing company,2012. 

 

 ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:. المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت 3
https://www.hrdf.org.sa/Program/102/Mass_Career_Guidance_?bc=1_11 

counselling-http://subol.sa/ar/career/ 
https://hrdiscussion.com/hr119597.html 

-http://www.almanar.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7
-D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%

D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A% 
525476-counselor-career-a-need-you-https://www.thebalancecareers.com/do 

2795645-counselor-https://www.verywellmind.com/career 

career-counseling-career-your-https://careersinpsychology.org/start/ 
 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. 4
 

 

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

 
 المرافق المطلوبة

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

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(:
ً  15وجهاز حاسب آلي بما يسع عدد  Data Showقاعة محاضرات مجهزة بجهاز العرض   طالبا

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(: 
 وجهاز حاسب آلي Data Showجهاز العرض 

ئمة فق قامصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أر
 بها(:

 المكتبة المركزية بالجامعة

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

https://www.hrdf.org.sa/Program/102/Mass_Career_Guidance_?bc=1_11
http://subol.sa/ar/career-counselling/
https://hrdiscussion.com/hr119597.html
http://www.almanar.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A
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 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:
 تقديم استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة محاور من بينها تقييم طرق التدريس المتبعة

 وة والضعف في طرق التدريس المتبعة.* مطالبة الطالب بكتابة تقرير يتضمن جميع جوانب الق

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 ائي.النه * المقارنة بين أداء الطالب في اختبارين أحدهما قبل البدء في تدريس المقرر واالختبار

ت اتيجياللوقوف على أثر استر* تحليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية تحليال كميا ونوعيا 
 التدريسالمتبعة في تدريس موضوعات المقرر وترتيبها حسب فعاليتها.

ت تيجيا* الحوار والنقاش بين أعضاء هيئة التدريس قي التخصص الذي يقدم المقرر حول أفضل استرا
 التدريس.

 إجراءات تطوير التدريس:
محببة يس الريس المتبعة واستشارتهم في طرق التدربناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التد

 لهم سيتم تطوير التدريس
 

عضاء سطة أإجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا
اء هيئة ع أعضهيئة تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات م

 تدريس من مؤسسة أخرى(:
ة وعضو هيئ مالئهزيتم الحكم على دقة تقدير انجازات الطالب من خالل االتفاق بين التقييم الذاتي وتقييم 

 التدريس له

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 تدريس المقرر في كيفية تطويرهاستشارة أعضاء هيئة التدريس القائمين على  -

 متابعة الكتب والتقارير الحديثة في الموضوعات التي يتضمنها المقرر. -
 متابعة أحدث المدارس والنظريات التي تظهر في مجال علم النفس. -
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