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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
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 قضااي معاصرة يف علم النفساسم املقرر:  
 2-0206711نفس رمز املقرر:  
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 منوذجتوصيفمقرردراسي

 جامعة أم القرى:إمساملؤسسةالتعليمية ه 1440 / 2 / 6:اترخيالتوصيف

 علم النفس /.الرتبية    :القسم /لكليةا

 

 التعريفباملقررالدراسيومعلوماتعامةعنه .أ
 قضااي معاصرة يف علم النفس: امساملقررالدراسيورمزه. 1 .1
 2: عددالساعااتملعتمدة. 2 .2
 مجيع برامج الدكتوراة يف التخصصات املختلفة لعلم النفس: الذييقدمضمنهاملقررالدراسي( أوالربامج) الربانمج. 3 .3

 (فيحالوجودمقررعامفيعدةبرامج،بيّنهذابداًلمنإعدادقائمةبكلهذهالربامج)

 األول:السنةأواملستواىلدراسيالذييعطىفيهاملقررالدراسي. 4 .4
 ال يوجد(:إنوجدت) املتطلبااتلسابقةهلذااملقرر. 5 .5
 ال يوجد(: إنوجدت) املتطلبااتملتزامنةمعهذااملقرر. 6 .6
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر: موقعتقدمياملقرر،إنلميكنفياملقرالرئيسللمؤسسةالتعليمية. 7 .7

 (:اخرتكلماينطبق) منطالدراسةاملتبع. 8

 % 100 :النسبة √ قاعااتحملاضرااتلتقليدية .أ
    

  :النسبة  التعليماإللكرتوين .ب
    

  :النسبة  (تقليديوعنطريقاإلنرتنت) تعليممدمج .ج
    

  :النسبة  ابملراسلة .د
    

  :النسبة  أخرى .ه
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 :تعليقات

 

 األهداف .ب
 ماهدفاملقررالرئيس؟ -1

املعاصرة اليت يقوم بدراستها، مساعدة الطالب يف مسايرة التقدم احلادث يف جمال علم النفس والقضااي 
 وزايدة وعي الطالب بدور علم النفس يف ظل التغريات اجملتمعية املتالحقة والقضااي املعاصرة.

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

االستعانة ابملواقع اإللكرتونية للمجالت العلمية يف التخصص للتعرف على املوضوعات اجلديدة اليت يتم 
 دراستها أوال أبول.

 

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

يعد هذا املقرر من املقررات املهمة للباحثني يف جمال علم النفس بشكل عام وعلم نفس التعلم على وجه 
لدراسة، وكذلك نظرًا للتقدم املستمر والتدفق اخلصوص ملا يتضمنه من قضااي معاصرة يتناوهلا علم النفس اب

اهلائل يف جمال املعرفة يف التخصص؛ فإن مثة ضرورة لرفع وعي طالب علم النفس بكل ما هو جديد. كما 
 يسعى هذا املقرر إىل الكشف عن التأثريات النفسية للتغريات اجملتمعية املتالحقة، وكيفية التعامل معها.

 

 تناوهلا: املوضوعات اليت ينبغي .1

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 



 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 

 

126 

 

علم النفس ودوره يف ظل التغريات اجملتمعية املتالحقة والقضااي املعاصرة يف اجملتمع، 
 والعالقة بني علم النفس واجلوانب االنسانية والتكنولوجيا

1 2 

 متغريسيكلوجية اختاذ القرار النفسي واملمارسات النفسية يف ظل عامل 

 اإلدمان على االنرتنت وأاثره على الفرد واجملتمع

 اجلمود والتصلب يف الفكر وأاثره على الفرد واجملتمع

1 2 

 2 1 دور علم النفس يف مواجهة احلروب التكنولوجية املعاصرة واإلرهاب والتطرف الفكري 

 بني أفراد اجملتمعالضغوط النفسية الناجتة عن التقدم التكنولوجي وارتفاع القلق الرقمي 

 االحرتاق النفسي وأثره على الفرد واألسرة يف عصر القلق 

2 4 

 ضوابط التواصل النفسي اآلمن يف ظل وسائل التواصل االجتماعي والتقدم التكنولوجي

 0وسائل التواصل االجتماعي وانتشارها يف وسط الشباب اجلامعي بني القبول والرفض
 واحللول(-)األسباب

2 4 

 الذكاء االصطناعي وآاثره النفسية اإلجيابية والسلبية على الفرد واجملتمع

 من موضوعات حلقة حبث يف التعلم دكتوراه 

2 4 

 أمهية التفكري الناقد يف ظل تعدد مصادر املعرفة وسهولة احلصول عليها 

 العالج(-ظاهرة التنمر )األسباب 

2 4 

 التقدم التكنولوجي اهلائلالقياس النفسي والبحث العلمي يف ظل 

 املعتقدات املعرفية يف ظل تنوع مصادر املعلومات واملعارف

2 4 
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 4 2 علم النفس عرب الثقايف يف ظل عصر العوملة 

 

   : إمجاليعددساعااتملقرروتوزيعها .2
 اجملموع أخرى تطبيق معامألواستديو دروسإضافية حماضرات 

 30 - - - - 30 ساعااتلتدريسالفعلية
 2 - - - - 2 الساعااتملعتمدة

 

 :التييقومبهاالطالبخالألسبوعياً ( اإلضايف) التعلمالفردي/  عددساعااتلدراسة .3
 ساعتان

 

 خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالتواتساقهامعطرققياسهاواسرتاتيجياتتدريسها .4
 حيدداجلدواللتاليمجاالمتخرجااتلتعلماخلمسةالواردةفياإلطارالوطنيللمؤهالت

 .قمبملءاجلدولبمخرجاتتعلماملقرر،حبيثتكونقابلةللقياسحسباملطلوبفيمجاالاتلتعلماملناسبة: أوالً  -
 .ضعاسرتاتيجيااتلتدريسالتيتناسبطرقالتقييموتتسقمعهاومعمخرجااتلتعلماملستهدفة: اثنياً  -
: اثلثاً  -

تشكلمعًاعمليةتعلمضعطرقالتقييماملناسبةالتيتساعدعلىقياسوتقوميمخرجااتلتعلمبدقة،وجيبأنتتسقمخرجاتتعلماملقرراملستهدفةوطرقتقييمهاواسرتاتيجياتتدريسهال
 .وتعليممتكاملة،معمالحظةأهناليلزمأنيتضمنكلمقررخمرجاتتعلمفيكلمجاملنمجاالاتلتعلم

 
 جدوملخرجااتلتعلمللمقرر

 طرقالتقومي اسرتاتيجيااتلتدريسللمقرر خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالت م
 املعرفة 1
1-
1 

 كتابة مقال احلوار واملناقشة حيدد أمهية علم النفس يف ظل التغريات املستمرة يف العصر احلديث

1-
2 

 كتابة مقال احلوار واملناقشة املعاصرةيوضح أسس اختاذ القرار النفسي يف ظل التغريات اجملتمعية 
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1-
3 

حيدد التأثريات النفسسية على أفراد اجملتمعات يف ظل التقدم 
 التكنولوجي اهلائل

 تكليف منزيل العرض الفعال

1-
4 

يفسر احلاجة إىل تنمية قدرة أفراد اجملتمع على التواصل اآلمن يف 
 ظل التطورات التكنولوجية املتالحقة

 تكليف منزيل العرض الفعال

1-
5 

 كتابة مقال العرض الفعال يذكر اآلاثر النفسية االجيابية والسلبية للذكاء االصطناعي

 املهارااتملعرفية 2
2-
1 

يقرتح املهارات اليت جيب إكساهبا ألفراد اجملتمع ملواجهة التأثريات 
 السلبية للتكنولوجيا احليثة

 نشاط عملي التعلم التعاوين

2-
2 

 نشاط عملي التعلم التعاوين اجيايب مع ذوي القلق الرقمي يتعامل بشكل

2-
3 

 تكليف منزيل التعلم النشط يستخدم التكنولوجيا احلديثة يف القياس النفسي والبحث العلمي

 مهارااتلعالقااتلشخصيةوحتمالملسؤولية 3
3-
1 

 تطبيقات عملية واملناقشةاحلوار  يبدايحلساسية للثغرات واملشكالت العلمية يف البحث العلمي

3-
2 

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة حيدد مسؤولياته جتاه أفراد اجملتمع يف ظل التغريات املتالحقة

 مهارااتالتصالومهاراتتقنيةاملعلوماتواملهارااتلعددية 4
4-
1 

يظهر مهارات التواصل اآلمن من خالل وسائل التواصل االجتماعي 
 والتقنية احلديثة

 تطبيقات عملية تطبيقات عملية

4-
2 

يستخدم التقنية احلديثة يف الكشف عن االضطراابت النفسية يف 
 ظل التغريات املتالحقة

 تطبيقات عملية تطبيقات عملية

 (وجدتإن) املهارااتلنفسيةاحلركية 5
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5-
1 

   

5-
2 

   

 

 
 :جدوملهامتقوميالطلبةخالاللفصاللدراسي .5
األسبوعاحملددلتسليم (اخل......اختبار,مشروعجماعي,كتابةمقال,خطابة,تقدميشفهي,مالحظة: مثال) مهامالتقومياملطلوبة م

 ه
 نسبتهمنالتقييمالنهائي

 %15 9،  4،  3 تكليفات منزلية  1

 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 15 اختبار هنائي 4

5    

6    

 
 اإلرشاداألكادمييللطالبودعمهم .د

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

 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس. -

 عضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واإللكرتوين.تكوين جمموعة للتواصل بني  -
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يعمل القسم على إنشاء وحدة خاصة ابإلرشاد النفسي لتقدمي اإلرشادات والتوجيهات واالستشارات  -
 النفسية  للطالب 

 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية -

 
 مصادرالتعّلم .ه

 :الكتباملقررةاملطلوبة - فيقائمة–أدرج. 1

 (. اإلختالف والتعارف يف ضوء علم النفس املعاصر. دار الفكر: بريوت2014عرار، سامر )

 (. علم النفس املعاصر: التيارات واملدارس. دار النجاح اجلديدة: الدار البيضاء2012غريب، عبد الكرمي )

: دار املعرفة اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع(. معامل علم النفس املعاصر. 1999الطويل، عزت عبد العظيم )
 اإلسكندرية

 (. علم النفس املعاصر يف ضوء اإلسالم. دار الشروق للنشر والتوزيع: القاهرة. 2007حممد، حممد حممود )

 ضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرة.(. علم النفس املعاصر. دار النه2000املليجي، حلمي )

Jo Mercier, D. F. & Mitchell, W. H. (2016). The Origins of 
Contemporary Psychology. Wentworth. NY 

 

 (:اجملالاتلعلميةوالتقاريروغريها) املواداملرجعيةاألساسية - فيقائمة–أدرج. 2

Mitchell, Anita; McConnell, John (2012). "A historical review of 
Contemporary Educational Psychology from 1995 to 
2010". Contemporary Educational Psychology. 37 (2): 136–147.  
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 :أدرجاملواداإللكرتونيةومواقعاإلنرتنتومواقعالتواصالالجتماعيوغريها. 3

https://www.journals.elsevier.com/contemporary-educational-psychology 

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

 

 :وادتعليميةأخربمثاللرباجماحلاسوبية،الربجميات،واألسطوااناتملدجمةأدرجأمي. 4

 

 

 املرافقاملطلوبة .و
)أي  بّينمتطلبااتملقررالدراسيمناملرافقبمافيذلكحجمالقاعااتلدراسيةواملختربات

 (:عدداملقاعدداخاللقاعااتلدراسيةواملختربات،وعددأجهزةاحلاسباآللياملتاحة،وغريها
 (:قاعااتحملاضرات،واملختربات،وقاعااتلعرض،واملعامل،وغريها) املباين .1

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

 (:أدواتعرضالبياانت،واللوحااتلذكية،والربجمياتوغريها) مصادرتقنية .2
 وجهاز حاسب آيل Data Showجهاز العرض 

 (:مثالًاذاكاهنناكحاجةإلىتجهيزامتخربيةخاصة،فاذكرها،أوأرفققائمةهبا: حددها) مصادرأخرى .3
 املكتبة  املركزية ابجلامعة

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ز

 :اسرتاتيجيااتحلصولعلىالتغذيةالراجعةمنالطالببخصوصفعاليةالتدريس .1
 عدة حماور من بينها تقييم طرق التدريس املتبعة* تقدمي استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من 

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

 :اسرتاتيجياأتخربلتقوميعمليةالتدريسمنقبالألستاذأوالقسم .2

https://www.journals.elsevier.com/contemporary-educational-psychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_Educational_Psychology
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 االختبار النهائي.* املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر و 

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

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

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

 تطوير التدريس

: مثل)  إجراءااتلتحققمنمعايريإجنازالطالب .4
تدقيقتصحيحعينةمنأعمااللطلبةبواسطةأعضاءهيئةتدريسمستقلني،والتبادلبصورةدوريٍةلتصحيحاالختباراأتوعينةمنالواجبا

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

 :لتخطيطللمراجعةالدوريةملدبفعاليةاملقررالدراسيوالتخطيطلتطويرهِصفإجراءاات .5
 من خالل أداء الطالب يف االختبار الشامل ملرحلة الدكتوراة  -

 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطويره -

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

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

 د/ حممد خليفة الشريدة :امسمنسقالربانمج

 14..../...../..... التاريخ ................................................................ :التوقيع
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 مود عبدالوهابحممعاصرة يف علم النفس                      إعداد د/ حممد  توصيف مقرر قضااي
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 املقررات الدراسية:توصيف  4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 : االضطراابت النفسية وتشخيصها  اسم املقرر  

 0206712-2نفس رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية ه1440 -2-15اتريخ التوصيف:

 الرتبية / علم النفسالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 االضطراابت النفسية وتشخيصها. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 إعداد قائمة بهذه الربامج()يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج, بّين هذا بداًل من 

 جلميع التخصصات مقرر عام  –الدكتوراه  .10
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .11
 املستوي )             ( .12
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .13
 ال يوجد .14
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .15
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .16
 مبنى كلية الرتبية .17

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .و
  

 %60 النسبة:
    

 التعليم اإللكرتوين .ز
  

 %20 النسبة:
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ح
  

 %20 النسبة:
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  النسبة:  ابملراسلة .ط
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ي
 

 تعليقات:

 األهداف .ث
 يف نهاية هذا املقرر يكون الطالب قادرا علي أن:

  والعقلية  االضطراابت النفسيةيتعرف علي مفهوم . 

 .يتعرف علي حجم ظاهرة االضطراب النفسي 

 .يتعرف علي مستويات االضطراب النفسي 

 .يتعرف علي تصنيف حاالت االضطراب النفسي 

 (يتعرف علي التصنيفات العاملية لالضطرابات النفسيةICD-10- DSM.) 

 .يقدر و يدرك أهمية التشخيص لالضطرابات النفسية 

  والعقلية االضطراابت النفسيةيتعرف علي اسباب. 

 .يقارن بني االضطرابات النفسية والعقلية 

 ة املفسرة لالضطراب النفسي. يتعرف علي النظريات النفسي 

  والعقلية االضطراابت النفسيةيستعرض مناذج من. 

 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
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  ملراجع وقواعد املعلومات احلديثة.ايتم مراجعة مفردات املادة وفقا للتطورات وتوفر 

  العمل على االستفادة من املكتبات الرقمية مثلwww.questia.com  .وغريها 

 .  االستفادة من املؤمترات العلمية واملشاركة فيها 

 .االستفادة من الدراسات  والبحوث املنشورة يف قواعد املعلومات 

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

. ومستوياته وطرق تشخيصه وتصنيفه والعقلية االضطراابت النفسيةمفهوم يتناول املقرر وصف عام للمقرر:

( والعوامل ICD-10- DSMوفقا لتصنيف منظمة الصحة العاملية ومجعية الطب النفس االمريكية)

 . والعقلية من االضطراابت النفسيةاملسببة هلا والنظريات املفسرة هلا ومناذج 
 

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

  والعقلية  االضطراابت النفسيةمفهوم . 
1 2 

 .2 1 حجم ظاهرة االضطراب النفسي 

  2 1 االضطراب النفسي.مستويات 

 .2 1 تصنيف حاالت االضطراب النفسي الشائعة 

 (التصنيفات العاملية لالضطرابات النفسيةICD-10- DSM. 2 4 

  والعقلية االضطراابت النفسيةاسباب. 
2 4 

 .2 1 الفروق بني االضطرابات النفسية والعقلية 

  .4 2 النظريات النفسية املفسرة لالضطراب النفسي 

  والعقلية االضطراابت النفسيةمناذج من. 
3 6 

 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 31 - 3 - - 28 ساعات التدريس الفعلية

http://www.questia.com/
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 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:االضايفالذايت التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .8
  اسبوع( اضافة اىل حماضرتني ختصص لالختبارات. 14يف   2ساعة ) 28 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .9

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 موجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها . 

 يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

 لتقييم نتائج التعلم يف هذا اجملال الدراسي.  الطرق املتبعة لتقويم الطالب يف املقرر الدراسي 

-  
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

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

احملاضرات, احلوار والنقاش,  االضطرابات النفسيةمعرفة وتشخيص 1-1

 البحث العلمي ,ورش العمل .
 الالالال

املناقشات  

التقييمية, 

االختبار 

النصفي,ر 

 النهائي.
 الال

االضطرابات  الفهم الشامل لتصنيف وتشخيص  1-2

 والنظرايت املفسرة هلا واألسباب املؤدية اليهاالنفسية

 المهارات المعرفية 2
المحاضرات ، المناقشة  منهاومناذج متنوعة االضطرابات النفسيةمعرفة وفهم طبيعة 2-1

والحوار ، البحث 
 العلمي.

املناقشات 

التقييمية, 

االختبارات 

النصفيةو 

 النهائية.
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 رها:حتمل املسؤولية املطلوب تطوي وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على 3-1

اساسا للتدريب على التعامل مع متثل املعرفة املقدمة يف املقرر 

اصحاب املشكالت وإقامة عالقة ارشادية تقوم علي التعاطف 

الوجداني و مهارات التعامل مع هذه الفئات اليت تعاني من 

 االضطرابات النفسية.

 احملاضرات , املناقشة

 مي.واحلوار , البحث العل

 

املناقشات 

التقييمية, 

االختبارات 

النصفية 

 النهائية.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يتواصل بفاعلية وابملستوي املالئم مع املتلقني االكادمييني واملهنيني  4-1

واجملتمع ككل من خالل تقارير رمسية وغري رمسية وعروض تقدمييه ومن 
منشورات اكادميية ومهنية  مبا يف ذلك الرسالة العلمية حول قضية 

 يف االضطراابت النفسيةمهمة وحمددة 
 

التدريب علي اعداد 
–وكتابة التقارير العلمية 
 –عمل عروض تقدميية 
التدريب علي كتابة 
 املنشورات العلمية 

 

عمل عروض 
تقدميية وكتابة 
 التقارير العلمية

يقوم بشكل اعتيادي البياانت االحصائية ويستخدمها بكفاءة كما  4-2
املالئمة يف حبث يستخدم كما واسعا من تقنيات املعلومات واالتصاالت 

 القضااي وإيصال النتائج والتوصيات

التدريب علي تبويب 
البياانت االحصائية  وتقييمها  

التدريب علي استخدام -
تقنيات املعلومات 

واالتصاالت يف تناول وحبث 
 القضااي وإيصال النتائج .

تقدمي  تعليقات 
ومناقشات 
علي النتائج 
 االحصائية

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشروع مجاعي, كتابة مقال, خطابة, تقدمي شفهي, مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 اسبوعيا احلضوروواجبات اسبوعية قصرية  1

 %5 اسبوعيا مشاركة داخل الفصل  2

 %5  حبث 3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 %20 7االسبوع  اختبار نصفي  4

 %60 16االسبوع  اختبار نهائي 5

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعة اسبوعيا . 12دل توجد ساعات مكتبية لإلرشاد االكادميي ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم مبع-
 يتم توزيع الطالب مع بداية الفصل الدراسي علي أعضاء هيئة التدريس لتقدمي اخلدمات االرشادية هلم .-
 توجد وحدة لإلرشاد االكادميي ابلقسم لتقدمي الدعم االكادميي للطالب من خالل املرشد االكادميي للقسم .-

 مصادر التعّلم .ي
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1

 ( االعراض  -( .علم االمراض النفسية والعقلية )االسباب 2009عبد الرمحن ,حممد السيد- 

 العالج(القاهرة :مكتبة زهراء الشرق..–التشخيص 

 ( القاهرة : مركز الطب النفسي 5(.امراض النفس ط)2007عبدا لرمحن , حممود محودة ,)

 مصر اجلديدة.

 ( 2014غامن , حممد حسن.) والعقلية والسلوكية , القاهرة :مكتبة  ابات النفسيةاالضطر

 االجنلو املصرية.

 ( 2004فايد ,حسني حممد.)  عالجها (, القاهرة  –أسبابها –السلوكية) تشخيصها االضطرابات

 : دار طيبة للطباعة والنشر.

  (امراض االطفال النفسية وعالجها .دمشق :دار املكتيب.2001عبد اهلل , حممد قاسم .) 

 ( 2000يوسف , مجعة سيد .) السلوكية وعالجها.القاهرة :دار غريب للطباعة االضطرابات

 والنشر.

 (تشخيص االمراض النفسية للراشدين مستمد من 2016شليب ,حممد أمحد.)

DSM4&DSM5 . القاهرة مكتبة االجنلو املصرية 
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 سييةأدرج املواد املرجعية األسا. 2
( . احملكات التشخيصية : الدليل التشخيصي واإلحصائي اخلامس لالضطراابت النفسية 2017)عبد الفهيم , أمحد جماور .

 .الصادر عن اجلمعية االمريكية للطب النفسي.الرايض : دار زهراء الشرق

(. املراجعة العاشرة للتصنيف الدويل لألمراض . تصنيف 1999منظمه الصحة العاملية  املكتب االقليمي لشرق املتوسط )
االضطراابت النفسية والسلوكية : االوصاف السريرية  ) االكلينيكية( والدالئل التشخيصية  ترمجة وحدة الطب انفسي بكلية 

 . الطب جامعة عني مشس إبشراف د.امحد عكاشة. القاهرة : املكتبة الطبية القومية

 قاهرة : مكتبة االجنلو املصرية.(.الدليل التشخيصي لالضطراابت النمائية العصبية. ال2016عوده,حممد حممد )

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 http://www.ApA.orgاجلمعية األمريكية لعلم النفس .    -

 http://www.bps.org.ukاجلمعية الربيطانية  لعلم النفس .  - 

 http://www.am.org/iupsysاالحتاد الدولي لعلم النفس - 

--www.questia.com 

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة عني مشس.-   

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة حلوان.-  

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة األزهر- 

 . حلوانمركز االرشاد النفسي جبامعة  -

 اجلمعية املصرية لعلم النفس.-

 رابطة االخصائيني النفسيني املصرية ) رامن (-

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

http://www.am.org/iupsys
http://www.questia.com/
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 ال يوجد 

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

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

 ادناه.دارسا على االقل مع توفر االجهزة الالزمة بها واملشار اليها  20قاعة دراسية تستوعب 

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

 أجهزة كمبيوتر متصل ابلسبورة الذكية واإلنرتنت .

 بروجكرت ( . –* أجهزة العرض الرأسي ) األوفرهيد 

 * الداات شو .
 حاسبات شخصية, احلاسبات باملكتبة للدخول اىل قواعد املعلومات.-

 ال يوجدأخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر 

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

 .االعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة التدريس 

 .االعتماد على املقرتحات املباشرة من الطالب 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ص
 .االعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة التدريس 

  ملف االجنازportfolio. 

 االنشطة املصاحبة للمقرر 

 إجراءات تطوير التدريس: .ض
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  والتعليم. اساليب التعلماطالع االستاذ املستمر على احدث 

 .االستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعديل طرق تقديم املقرر 

 .اختبار االستاذ لفاعلية الطرق املختلفة واإلبقاء على الفاعل منها 

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

 بأستاذ اخر لتصحيح عينة عشوائية وحساب مدى ارتباط درجاته بدرجات أستاذ املادة.

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط
 اجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتالية سنويا.

 موعات املتتالية سنويا.اجراء اختبارات تقييمية ألداء اجمل

 تطوير مفردات وحمتوى املقرر ليشمل اهم وأحدث نتائج البحوث.
 

 هشام حممد إبراهيم خميمر أ.د اسم منسق الربانمج:

 1440-.2-.15 التاريخ أ.د هشام حممد إبراهيم خميمر التوقيع:
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 التفاضل والتكاملاسم املقرر:  

 ( 0206711-2) إحصاء  رمز املقرر:  

 

 

 

 

  



 

 نموذج توصيف المقرر

 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 ( 0206711-2التفاضل والتكامل) إحصاء  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .18
 الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:3 .19
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .20
 املستوى األول: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .21
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .22
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .23
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .24

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

 %100 النسبة: √ التقليديةقاعات احملاضرات  .ك

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ل
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ن
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .س
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 تعليقات:

 

 األهداف .ح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

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

 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 ز على اجلوانب التطبيقية للتفاضل والتكاملفي جمال العلوم الرتبوية والنفسية.الرتكي -
 متابعة مصادر املعلومات املختلفةبشأنتحديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -
 والتكامل.استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابلتفاضل  -
 املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب. -

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

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

 وصف عام للمقرر:
ضل يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالببالتفاضل والتكامل,الدوال وأنواعها, كثريات احلدود, تفاضل الدالة الضمنية والدالة العكسية والتفا -

مفكوك تيلور وماكلورين (, التكامل  –نظرية القيمة املتوسطة  –نظرية رول  -املتتايل, تطبيقات على التفاضل ) النهاية العظمى والصغرى
ابلتجزئة (,التكامل احملدد, التكامالت الثنائية والثالثية , تطبيقات على التكامل ) اجياد املساحات  –ابلتعويض  –غري احملدود )املباشر 

 إجياد حجوم األجسام الدورانية(. –طريقة مسبسون  –طريقة أشباه املنحرفات  –حتت املنحين 

 

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

 2 1 مدخل إىل التفاضل 
 2 1 التناقصية (  –التزايدية  –املثلثية  –اللوغاريتمية  –األسية  –الدوال وأنواعها ) القوى

 2 1 كثريات احلدود
 2 1 التناقصية ( –التزايدية  –املثلثية  –اللوغاريتمية  –األسية  –تفاضل الدواالملختلفة ) القوى

 2 1 تفاضل الدالة الضمنية والدالة العكسية والتفاضل املتتايل
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 8 4 مفكوك تيلور وماكلورين ( –طة نظرية القيمة املتوس –نظرية رول  -تطبيقات على التفاضل ) النهاية العظمى والصغرى
 2 1 مدخل إىل التكامل

 2 1 ابلتجزئة ( –ابلتعويض  –التكامل غري احملدود )املباشر 
 2 1 التكامل احملدد, التكامالت الثنائية والثالثية 

إجياد حجوم  –طريقة مسبسون  –طريقة أشباه املنحرفات  –تطبيقات على التكامل ) اجياد املساحات حتت املنحين 
 األجسام الدورانية(

4 8 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجداليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:( الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13

 

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

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر قاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وف م
 :القدرة علىالطالببعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
 املعرفة 1

احملاضرة ابستخدام العروض  - أن يتعرف على األسس العلمية للتفاضل والتكامل 1-1
 التقدمية.

 -االختبارات القصرية  -
 أن يتعرف علىتفاضل الدواالملختلفة 2-1 االختبارات النصفية
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهخمرجات التعلم للمقرر وف م
 دف.اهلااحلوار واملناقشة املوجهة  - التكامل غري احملدودأن يتعرف على  1-3

 ء.األنشطة التطبيقية ومهام األدا-
 

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 لانواع التفاضل والتكامأن حيدد الشروط الالزمة الستخدام  1-4
نظرية رول  -أن يستعرضتطبيقات على التفاضل ) النهاية العظمى والصغرى 1-5

 مفكوك تيلور وماكلورين ( –نظرية القيمة املتوسطة  –
 –أن يستعرض تطبيقات على التكامل ) اجياد املساحات حتت املنحين  1-6

 إجياد حجوم األجسام الدورانية( –طريقة مسبسون  –طريقة أشباه املنحرفات 
 إلجراء التفاضل والتكاملأن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقياً  1-7

 املهارات املعرفية 2
 إلجراء التفاضل والتكاملأن حيدد الكفاايت واملهارات اإلحصائية األساسية  2-2

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

 متكاملة حللها. ةمنهجيتوفرها مهمة األداء املعطاة, ويقرتح 
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

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

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 
–الشخصيةالعالقات 

, والعمل حتمل املسؤولية
 ضمن فريق(

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

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

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

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

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

 معه, وينجزه يف الوقتاحملدد.
, يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة, ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبأن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4
 التعلم الذايت  - قانون رايضي من القوانني اليت مت دراستها يدوايً كل مولدةلبياانت  أن يعاجل 4-1

إحدى طرائق التعلم القائمة على -
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 

قانون رايضي كل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت أن  4-2
 من القوانيناليت مت دراستها
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهخمرجات التعلم للمقرر وف م
رجات للربجميات املتحصل عليها كمخ النتائجعن  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-3

 ليت مت حساهبا يدوايً لكلقانون ومقارنتها اباحلاسوبية 
التعلم النشط, املعتمدة على 

لسياق تصميم مهام األداء وفقا 
 احلياة.

أسلوب إحصائي 
 ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
التقومي الذايت, وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء

–مهارات االتصال 
تقنية ت مهارا

املعلومات واملهارات 
 ( العددية

حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت تطبيقية مشروعاً ينجز أن  4-4
للتفاضل والتكامل,ويكتب تقريرًا وافياً عن املشروع, ويعرضه يف احملاضرة, 

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

 .النتائج واالستنتاجاتاستقراء و 
أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي, وحبث  4-6

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

قانون رايضي من أن يستخدم الطالب الربجميات احلاسوبية ملعاجلة كل 
 دراستها اليت متالقوانني 

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

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت استخدام مهارا
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

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

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

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

 مصادر التعّلم .بب
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

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

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

 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
دار  . اإلسكندرية: SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2014منسي, حممود عبداحلليم , الشريف, خالد حسن ) -

 .اجلامعة اجلديدة
 

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

Estimation. London: SAGE Publications. 

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

Introduction. London: SAGE Publications.   

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

German: John Wiley & Sons. 
-Steyn H. S. &  Ellis S. M. (2009). Estimating an Effect Size in One-Way Multivariate Analysis 

of Variance (MANOVA). Multivariate Behav Res. 44(1),106-29. 
 

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

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795108
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-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

educationhttps://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_- 

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

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

all/resources/statistics-for-agenda/education 

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

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

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

Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

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

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

-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 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html
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 ........................................................................ جهة التحكيم مالحظات

 
 املرافق املطلوبة .تت

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

 مقعد متحرك , جهاز عرض , سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل, جهاز حاسب آيل لكل طالب20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .5

 طالب 20طالب, معمل حاسب آلييتسع لـ  20تتسع لـ قاعة دراسية  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .6

 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات  .7

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

 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: .غ
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب .– .ف
 املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً. بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .ق
 إجراءات تطوير التدريس: .ك
بني النظراء  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .ل

 , واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.)األقران( يف التدريس
 .من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .م
 عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. ورشألعضاء هيئة التدريس و حضور دورات تدريبية  - .ن
وي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم التعاوين ,.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت - .ه

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

 ابلقسم.جمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج - .ي
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .أأ

 .أخرى املقررجبامعات قران( يف تدريسمع النظراء )األالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .بب
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .تت
ث ير والتحديتكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .ثث

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
املقررابلقسم والكلية واجلامعة, وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .جج

 التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج , مع ةكبتهاللتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من موا  - .حح

 .تقرير املقرر والربانمج
 SWOTحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها, مع  -

Analysis استناداً ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة , , نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAEلالعتماد االسرتاتيجيسس التخطيط أل
 .الوطين

 

 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

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

 
 توصيف مقرر : التفاضل والتكامل

 إعداد:
 د. ايسر عبدهللا حفين حسن    ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 البحوث النوعية واملختلطةاسم املقرر:  

 0206712-2إحصاء    رمز املقرر:  
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 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 .خ
 البحوث النوعية واملختلطة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .25
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .26
 الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .27

 )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 الدراسي4 .28
 مناهج وطرق البحث العلمي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .29
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .30
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .31

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ع

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ف
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ق
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ر
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 تعليقات:

 األهداف .د
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 النظرية واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة ابلبحوث النوعية واملختلطةإكساب الطلبة األطر 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية للبحوث النوعية واملختلطةيف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -
 ضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص.متابعة مصادر املعلومات املختلفةبشأنتحديث مو  -
 استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابلبحوث النوعية واملختلطة. -
 أعضاء هيئة التدريس والطالب.املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل  -

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

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

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

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

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 2 1 أوجه االتفاق واالختالف بني البحوث الكمية والنوعية واملختلطة

 2 1 معايري تقوميها(–فرضياهتا  –حتدايهتا–تساؤالهتا  –حمدداهتا –البحوث النوعية) خصائصها
 2 1 خطوات إحراء البحوث النوعية .

–اجملموعات البؤرية–حتليل الواثئق–املالحظة املتعمقة –طرق مجع البياانت يف البحوث النوعية)املقابلة املتفاعلة 
 4 2 السجالت القصصية(.

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

3 6 
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اختبار الفرضيات  -عات والنماذجحتديد الفئات واملوضو  -حتليل بياانت البحواثلنوعية)تنظيم البياانت تاسرتاتيجيا
 حث(كتابة تقرير الب  –البحث عن مشروعات بديلة للبياانت–الظاهرة يف مقابل البياانت 

1 2 

استكشاف قاعدة البياانت  -فةالتنظيم واألل -مراحل حتليل بياانت البحوث النوعيةوتفسريها ) مجع وإعداد البياانت
 تقرير البحث وتقوميه( -جمتثيل وتفسري النتائ -الرتميز والتقليص -

1 2 

 2 1 معايري تقوميها(–حتدايهتا –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث املختلطة ) خصائصها
 2 1 إجراءاتبحواثملناهجاملختلطة .

 2 1 التصميم االستكشايف ( –التصميم التفسريي  –تصميمات البحوث املختلطة ) التصميم التوفيقي 
التحليل  –التحليل املختلط املتزامن  -حتليل البياانت يف البحوث املختلطة وتفسريها )التحليل املختلط املتماثل

 املختلط املتتابع(
1 2 

 2 1 الصدق والثبات يف البحوث النوعية واملختلطة
 2 1 واملختلطة كتابة التقرير النهائيللبحوث النوعية

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) - عدد ساعات الدراسة .18

 

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

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

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



 

 نموذج توصيف المقرر

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 :علىالطالبأن يكون قادرًا بعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
 املعرفة 1

 .التعرف على الفروق بني البحوث النوعية والكميةواملختلطة 1-1

ابستخدام العروض احملاضرة  -
 التقدمية.

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

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 . النوعية واملختلطةللبحوث التعرف على األطر العلمية  1-2
 واملختلطة. التعرف على خطوات إحراء البحوث النوعية 1-3
 ة واملختلطةالتعرف على تصاميم ومناهج البحوث النوعي 1-4
 كتابة التقرير النهائي للبحوث النوعية واملختلطة 1-5
ودراستهاابستخداماملنهج النوعي التعرفعلياملشكالاتلرتبويةالتييمكنتناوهلا  1-6

 .واملختلط
األسباب اليت أدت و ألسباب اليت أدت إىل حدوث الظاهرة, التعرف على ا 1-7

 .إىل الوصول إىل النتائج
 املهارات املعرفية 2

 القدرة على حتليل البياانت يف البحوث النوعية واملختلطة وتفسريها 2-1

 العصف الذهين  -
 التعلم االستكشايفاسرتاتيجية  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

 .ودراستهاوحتليلها ومعرفة تفاصيلهاالقدرة على الدخول إىل أعماق الظاهرة  2-2

حتديد الكفاايت واملهارات األساسية لالختيار الصحيح للمنهجالبحثي  2-3
 األكثر مالئمة.

قيام الطالب أبدوار الباحث يف البحوث النوعية من حيث اختيار املشكلة  
 اً.وصف الظاهرة وصفا دقيقاملناسبة للدراسة و 

يتم  الدراسةالبحثني معا فيدجمهما, فيكون قسم من  استخدامالقدرة على  2-4
 .النوعيج ابستخدام املنهج الكمي, والقسم اآلخر ابستخدام املنه

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

معقدة توفرها , حلل مشكالت فعاليعمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو  2-6
 متكاملة حللها. ةمهمة األداء املعطاة, ويقرتح منهجي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 .وسعيه الستثمارها إجيابياً الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  3-1

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

التعاوين, مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي

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

 االلتزام بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملدد 3-3
اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى, يسهل عليه التفاعل  3-4

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

 تصميمها لتقومي مهام األداء.
جيدة ألنشطة ومشاريع املبادرة واملشاركة يف النقاش, وتقدمي تغذية راجعة  3-6

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.



 

 نموذج توصيف المقرر

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
ذي يعمل معه, يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق ال يتحمل املسؤولية 3-7

 وينجزه يف الوقتاحملدد.
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية
, والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(

يوصل و , يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة, ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب 3-8
 .استنتاجاته بطريقة ذكية

 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية مهارات 4
تزويد الطالب ابملهارات املتصلة بتحديد املهمات والعمليات اليت تتطلبها  4-1

املختلط(  –البحث )النوعي  تصياغة املشكالت وكيفية تصميم اسرتاتيجيا
 لفحص هذه املشكالت وطرق مجع البياانت وحتليلها ومن مث تقييم النتائج.

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسريها.

التقومي الذايت, وتقومي  -
وتقوم األستاذ األقران 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
كل من ) األنشطة 

–ومهام األداء
–مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
املعلومات واملهارات 

 ( العددية

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

منهج حبثي من املناهج كل لحيلل بياانت ابستخدام الربجميات احلاسوبية  4-3
 البحثية اليت مت دراستها

املتحصل عليها كمخرجات  والنتائجعنعمق الظاهرة يكتب تقريرا وافياً  4-4
 للبحوث النوعية واملختلطة

مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته الستخدام منهج حبثي مالئم ينجز  4-5
ملعاجلة بياانت يتم تطبيقها فعليًا,ويكتب تقريرًا وافياً عن املشروع, ويعرضه 

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

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

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

عرض الطالب لنماذج من التصميمات املختلفة للبحوث النوعية -
 والبحوث املختلطة وحتليلها للوقف على أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم

 تصاميمها يف ضوء األهداف اليت ترمي لتحقيقها.
 

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 

والتعلم النشط, املعتمدة على 
 تصميم مهام األداء.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

الدقة يف تصميم وتناول 
عناصر املنهجية اليت 

 اختريت لتناول املشكلة. 
 

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

 



 

 نموذج توصيف المقرر

 خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة  .20
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشروع مجاعي, كتابة مقال, خطابة, تقدمي شفهي,  م

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

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

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

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

 مصادر التعّلم .ثث
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:. 1 -
 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2006أبو عالم, رجاء حممود ) -
(. مناهج البحث يف العلوم الرتبوية والنفسية 2013الشربيين, زكراي أمحد, صادق, يسرية أنو, القرين, حممد سامل , مطحنة, السيد خالد ) -

 واالجتماعية. الرايض: دار الشقري.
 . القاهرة: عامل الكتب.تصميم البحوث الكيفية: ومعاجلة بيناهتا إلكرتونياً (. 2006زيتون, كمال عبداحلميد ) -
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
 عمان: دار اليازوري العلمية.  البحث العلمي: الكمي والنوعي,(. 2010قنديلجي, عامر,السامرائي, إميان ) -
) ترمجة: عالم , منظور موسع يف املنهجية والتصميم : البحث النوعي يف علم النفس (. 2007, لوسي )ايرديل , جيان,رودس, بول , كامك -

 ر العريب.صالح الدين حممود (. القاهرة : دار الفك
 

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

Estimation. London: SAGE Publications. 

- Yin, R. K. (2011).Qualitative Researchfrom Start to Finish. New York: The Guilford Press. 

-Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 

Quantitative and Qualitative Research(4th ed.). Boston, MA: Pearson. 

-Muijs, D. (2004). Doing Quantitative Research in Education with SPSS. London: SAGE 

Publications Ltd. 

https://www.abjjad.com/author/2807169040/%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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- Hesse-Biber, S. N. (2012). Mixed methods research: merging theory with practice. New York: 

The Guilford Press. 

 

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

American Psychological Association (APA)-- 

-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

all/resources/statistics-for-agenda/education 

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

1347666&p=508120https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=- 

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

Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

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

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

-SPSS 

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

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

 Transanaبرانمج للبياانت املسجلة صوت وفيديو  -

https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
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https://www.transana.com/ 
 Nvivoللبياانت املكتوبة برانمج  -

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

 يدعم اللغة العربية MAXQADبرانمج  -

https://www.maxqda.com/ 
 

 

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

 
 املرافق املطلوبة .جج

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

 مقعد متحرك , جهاز عرض , سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل, جهاز حاسب آيل لكل طالب20 -
 واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: املباين )قاعات احملاضرات، .8

 طالب 20طالب, معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .9

 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .10

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

 املقرر.استمارة تقومي  -
 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: .ذذ

https://www.transana.com/
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
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 التقارير الفصلية للطالب .تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع و ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف – .رر
 جلامعات املختلفة حملياً وإقليماً.اباملقرر ابألقسام والكليات  بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .زز

 إجراءات تطوير التدريس: .سس
بني النظراء  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف هيئة التدريستكوين جمتمعات التعلم يف إطار  - .شش

 , واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.)األقران( يف التدريس
 .يف الندوات واملؤمترات العلمية من خالل  املشاركةألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .صص
 عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .ضض
مع إحداث تعديالت يف حمتوي املقرر  استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم التعاوين ,.....اخل - .طط

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

 جبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الوا
 ابلقسم.جمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج - .عع
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .غغ

 .أخرى املقررجبامعات مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .فف
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .قق
ر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقر  - .كك

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
املقررابلقسم والكلية واجلامعة, وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .لل

 التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج , مع ةمصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتهاللتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديث حتديث - .مم

 .تقرير املقرر والربانمج
 SWOTحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها, مع  -

Analysis استناداً ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة , , نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAEلالعتماد االسرتاتيجيسس التخطيط أل
 .طينالو 

 

 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

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

 
 توصيف مقرر : البحوث النوعية واملختلطة

 إعداد:
 د. ايسر عبدهللا حفين حسن    ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
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 الدراسيتوصيف املقرر 
 

 

 

 حتليل التغايراسم املقرر:  

 ( 0206743-2) إحصاء  رمز املقرر:  

 

 

 

 

  



 

 نموذج توصيف المقرر

 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ
 ( 0206743-2حتليل التغاير ) إحصاء  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .32
 الدكتوراة. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .33
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .34
 املستوى األول: أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي . السنة4 .35
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .36
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .37
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .38

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ش

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ت
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .خ
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ذ
 



 

 نموذج توصيف المقرر

 تعليقات:

 

 األهداف .ر
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -3

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

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

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

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

 وصف عام للمقرر:
حقق من يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالببتحليل التغايري,الفرق بني حتليل التابني وحتليل التغايري, الكفاءة النسبية لتحليل التغايري, الت -

يل التغايري, صياغة الفروض اإلحصائية يف حتليل التغايري, حتليل التغايري األحادي,حتليل التغايري املتعدد,عالقة حتليل شروط إجراء حتل
 التغايري بتحليل االحندار, تطبيقات حتليل التغايري يف اجملال الرتبوي.

 

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

 2 1 مفهوم حتليل التغايري
 2 1 أهداف حتليل التغايري

 2 1 الفرق بني حتليل التابني وحتليل التغايري
 2 1 الكفاءة النسبية لتحليل التغايري

 2 1 التحقق من شروط إجراء حتليل التغايري
 2 1 كيفية اختيار املتغريات املصاحبة
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 4 2 حتليل التغايريصياغة الفروض اإلحصائية يف 
 2 1 حتليل التغايري األحادي

 4 2 حتليل التغايري املتعدد
 2 1 عالقة حتليل التغايري بتحليل االحندار

 4 4 تطبيقات حتليل التغايري يف اجملال الرتبوي
 
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .23

 

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

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

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

 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :القدرة علىالطالببعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
 املعرفة 1

احملاضرة ابستخدام العروض  - على حتليل التغايري وفرضيات استخدامهأن يتعرف 1-1
 التقدمية.

 احلوار واملناقشة املوجهة اهلادف. -

 -القصرية االختبارات  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
 واملتعدد أن يتعرف علىتحليل التغايري األحادي 1-2
 أن حيدد الشروط الالزمة الستخدام حتليل التغايري 1-3
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 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 ء.األنشطة التطبيقية ومهام األدا- التغايريأن يذكر الكفاءة النسبية لتحليل  1-4

 
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-5
 .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطمعايري و  أن حيدد 1-6
أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-7

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2

 حيدد الكفاايت واملهارات اإلحصائية األساسية إلجراء حتليل التغايري أن 2-1
 العصف الذهين  -
 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

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

 أن مييز بني حتليل التباين وحتليل التغايري 2-3
 أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها.  2-4
 أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-5
, حلل مشكالت معقدة فعالأقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل مع  2-6

 متكاملة حللها. ةمنهجيتوفرها مهمة األداء املعطاة, ويقرتح 
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

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

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 
–الشخصيةالعالقات 

, والعمل حتمل املسؤولية
 ضمن فريق(

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

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

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

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

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

 معه, وينجزه يف الوقتاحملدد.
, يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة, ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبأن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4
أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت كل مولدةلبياانت  أن يعاجل 4-1

 التعلم الذايت  - مت دراستها يدوايً 



 

 نموذج توصيف المقرر

 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
أسلوب كل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت أن  4-2

 إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

األداء وفقا لسياق تصميم مهام 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسريها.

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء
–مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
واملهارات  املعلومات

 ( العددية

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-3
 يدوايً ليت مت حساهبا لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اباحلاسوبية 

مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت مت تطبيقها ينجز أن  4-4
فعليًا,ويكتب تقريرًا وافياً عن املشروع, ويعرضه يف احملاضرة, ويتلقى 

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

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

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

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

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

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت استخدام مهارا
 الربجميات احلاسوبية
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

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

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

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

 مصادر التعّلم .حح
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . األردن: دار البداية انشرون وموزعون.مبادئ اإلحصاء(. 2008طيبة, أمحد عبدالسميع ) -
 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم, رجاء حممود ) -
 . القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية. والرتبوية واالجتماعيةاألساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية (. 2000مراد, صالح أمحد )  -
. القاهرة: مكتبة األجنلو يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية Spss اإلحصاء الالابرامرتي مع استخدام(. 2001الشربيين, زكراي أمحد ) -

 املصرية. 
واالجتماعية:  ةلية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوياألساليب اإلحصائية االستدال( . 2010عالم, صالح الدين حممود )  -

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

 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
. اإلسكندرية: دار  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2014منسي, حممود عبداحلليم , الشريف, خالد حسن ) -

 .اجلامعة اجلديدة
 

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

Estimation. London: SAGE Publications. 

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

Introduction. London: SAGE Publications.   

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

German: John Wiley & Sons. 
-Steyn H. S. &  Ellis S. M. (2009). Estimating an Effect Size in One-Way Multivariate Analysis 

of Variance (MANOVA). Multivariate Behav Res. 44(1),106-29. 
 

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

Electronic Journal of Statistics - 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795108
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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-o.org/new/en/education/themes/leadinghttp://www.unesc

all/resources/statistics-for-agenda/education 

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

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

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

Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

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

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

-SPSS 

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

- SAS 

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

-Minitab 
/trial-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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- Lisrel 

http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html 
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 املرافق املطلوبة .خخ

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

 متحرك , جهاز عرض , سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل, جهاز حاسب آيل لكل طالبمقعد 20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .11

 طالب 20طالب, معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .12

 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .13

 النفس الرقميمعمل علم  -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .نن

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .هه
 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 الراجعة والسريعة ابجتاهني.التغذية  -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQالتحري الناقد )مقياس  -

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

 إجراءات تطوير التدريس: .ببب
بني النظراء  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .تتت

 , واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.ن( يف التدريس)األقرا
 .من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .ثثث
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  التدريس لالستفادة منها.ىفعمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة  ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .ججج
وي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم التعاوين ,.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت - .ححح

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

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ابلقسم.جمتمعات التعلم التقدير الوصفية ضمن برانمج  مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس- .ددد
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .ذذذ
 .أخرى املقررجبامعات مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .ررر
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ززز

ير والتحديث تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .سسس
 ووضع خطط التحسني املستقبلية.

املقررابلقسم والكلية واجلامعة, وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  النظراء )األقران( يف تدريسجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل مرا - .ششش
 التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.

املراجعة الدورية لنتائج , مع ةتمرار وفقاً للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتهاللتطورات املستجدة يف اجملال ابس - .صصص
 .تقرير املقرر والربانمج

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

 .الوطين
 

 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

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

 
 مقرر : حتليل التغايري توصيف

 
 إعداد:

 د. ايسر عبدهللا حفين حسن    ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 
 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 املعاينة اإلحصائيةاسم املقرر:  
 0206714-2   إحصاءرمز املقرر:  
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 منوذجتوصيفمقرردراسي

 جامعة أم القرى:إمساملؤسسةالتعليمية ه 1440 / 2 / 6:اترخيالتوصيف

 علم النفس /.الرتبية    :القسم /لكليةا

 

 التعريفباملقررالدراسيومعلوماتعامةعنه .ز
 املعاينة اإلحصائية: امساملقررالدراسيورمزه. 1 .39
 2: عددالساعااتملعتمدة. 2 .40
 برانمج الدكتوراة يف القياس النفسي واإلحصاء والبحوث: الذييقدمضمنهاملقررالدراسي( أوالربامج) الربانمج. 3 .41

 (فيحالوجودمقررعامفيعدةبرامج،بيّنهذابداًلمنإعدادقائمةبكلهذهالربامج)

 األول:السنةأواملستواىلدراسيالذييعطىفيهاملقررالدراسي. 4 .42
 (:وجدتإن) املتطلبااتلسابقةهلذااملقرر. 5 .43
 ال يوجد(: إنوجدت) املتطلبااتملتزامنةمعهذااملقرر. 6 .44
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر: موقعتقدمياملقرر،إنلميكنفياملقرالرئيسللمؤسسةالتعليمية. 7 .45

 (:اخرتكلماينطبق) منطالدراسةاملتبع. 8

 % 100 :النسبة √ قاعااتحملاضرااتلتقليدية .ض
    

  :النسبة  التعليماإللكرتوين .ظ
    

  :النسبة  (تقليديوعنطريقاإلنرتنت) تعليممدمج .غ
    

  :النسبة  ابملراسلة .أأ
    

  :النسبة  أخرى .بب
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 :تعليقات

 

 األهداف .س
 ماهدفاملقررالرئيس؟ -1

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

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

 لعينة املالئم وكذلك احلكم على دقة تقدير حجم العينةاالستعانة ابلربامج الكمبيوترية يف حساب حجم ا

 

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

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

 املختلفة، ومعايري احلكم على دقة تقدير حجم العينة.تقدير أحجام العينات العشوائية أبنواعها 

 

 :املوضوعااتلتيينبغيتناوهلا .26

 قائمةاملوضوعات
عدداأل
 سابيع

ساعااتلتدر
 يس

 2 1 مفهوم اجملتمع األصلي ومفهوم العينة وأمهيتها يف البحوث النفسية
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 2 1 الفرق بني أسلوب احلصر الشامل وأسلوب املعاينة

 2 1 توافرها يف العينةالشروط الواجب 

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

 ب( العينات غري االحتمالية وأنواعها املختلفة العرضية والقصدية واحلصصية والتطوعية

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

3 6 

 2 1 مزااي وعيوب كل نوع من أنواع العينات املختلفة.

املعايري اليت يتم يف ضوئها حتديد احلجم املناسب للعينة والعوامل املؤثرة يف هذا احلجم 
 وخصائص التقدير وعالقتها حبجم العينة 

1 2 

 4 2 طرق تقدير تباين اجملتمع وأسس وطرق حساب حجم العينة

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

 

   : إمجاليعددساعااتملقرروتوزيعها .27
 اجملموع أخرى تطبيق معامألواستديو دروسإضافية حماضرات 

 30 - - - - 30 ساعااتلتدريسالفعلية
 2 - - - - 2 الساعااتملعتمدة

 

 :التييقومبهاالطالبخالألسبوعياً ( اإلضايف) التعلمالفردي/  عددساعااتلدراسة .28
 ساعتان
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 خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالتواتساقهامعطرققياسهاواسرتاتيجياتتدريسها .29
 حيدداجلدواللتاليمجاالمتخرجااتلتعلماخلمسةالواردةفياإلطارالوطنيللمؤهالت

 .قمبملءاجلدولبمخرجاتتعلماملقرر،حبيثتكونقابلةللقياسحسباملطلوبفيمجاالاتلتعلماملناسبة: أوالً  -
 .ضعاسرتاتيجيااتلتدريسالتيتناسبطرقالتقييموتتسقمعهاومعمخرجااتلتعلماملستهدفة: اثنياً  -
: اثلثاً  -

تشكلمعًاعمليةتعلمضعطرقالتقييماملناسبةالتيتساعدعلىقياسوتقوميمخرجااتلتعلمبدقة،وجيبأنتتسقمخرجاتتعلماملقرراملستهدفةوطرقتقييمهاواسرتاتيجياتتدريسهال
 .مأنيتضمنكلمقررخمرجاتتعلمفيكلمجاملنمجاالاتلتعلموتعليممتكاملة،معمالحظةأهناليلز 

 
 جدوملخرجااتلتعلمللمقرر

 طرقالتقومي اسرتاتيجيااتلتدريسللمقرر خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالت م
 املعرفة 1
1-
1 

 أسئلة موضوعية احلوار واملناقشة يفرق بني مفهوم العينة واجملتمع واحلصر الشامل
1-
2 

 أسئلة موضوعية احلوار واملناقشة حيدد شروط العينة اجليدة
1-
3 

 تكليف منزيل العرض الفعال يفرق بني أنواع العينات املختلفة
1-
4 

 تكليف منزيل العرض الفعال حيدد طرق تقدير أحجام العينات العشوائية املختلفة
1-
5 

 أسئلة موضوعية الفعالالعرض  حيدد معايري احلكم على دقة تقدير حجم العينة

 املهارااتملعرفية 2
2-
1 

حيسب حجم العينة املالئم يف ضوء معلومية تباين اجملتمع ومدى 
 العينة

 نشاط عملي التعلم التعاوين
2-
2 

 نشاط عملي التعلم التعاوين يقدر دقة تقدير حجم العينة ابستخدام عدة معايري
2-
3 

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

 مهارااتلعالقااتلشخصيةوحتمالملسؤولية 3
3-
1 

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يبدي الدقة يف اختيار العينات وحتديد أحجامها بدقة 
3-
2 

 عمليةتطبيقات  احلوار واملناقشة يتحرى املوضوعية والشفافية يف حياته العلمية

 مهارااتالتصالومهاراتتقنيةاملعلوماتواملهارااتلعددية 4
4-
1 

 تطبيقات عملية التعلم النشط يستخدم الربامج الكمبيوترية اإلحصائية يف حساب حجم العينة
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4-
2 

دقة تقدير  يستخدم الربامج الكمبيوترية اإلحصائية يف احلكم على
 حجم العينة

 تطبيقات عملية التعلم النشط

 (وجدتإن) املهارااتلنفسيةاحلركية 5
5-
1 

القيام بعملية التعيني العشوائي البسيط واملنتظم ملفردات افرتاضية 
 للمجتمع.

 تطبيقات عملية التعلم النشط

5-
2 

القيام بعملية التعيني العشوائي العنقودي والطبقي ملفردات افرتاضية 
 للمجتمع.

 تطبيقات عملية التعلم النشط

 
 :جدوملهامتقوميالطلبةخالاللفصاللدراسي .30

األسبوعاحملددلتسليم (اخل......اختبار,مشروعجماعي,كتابةمقال,خطابة,تقدميشفهي,مالحظة: مثال) مهامالتقومياملطلوبة م
 ه

 نسبتهمنالتقييمالنهائي

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

 املختلفةونقد بعض رسائل املاجستري والدكتوراة يف ضوء عينة الدراسةالعينات 
3  ،4  ،9 15% 

 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 15 اختبار هنائي 4

 
 اإلرشاداألكادمييللطالبودعمهم .ش

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

 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس.

 التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واإللكرتوين.تكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئة 
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توجد وحدة خمصصة لإلحصاء والبحوث تقدم االستشارات اخلاصة ابملقرر كما يوجد مرشد أكادميي ابلقسم 
 لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية

 
 مصادرالتعّلم .دد

 الكتباملقررةاملطلوبة - فيقائمة–أدرج. 1

مناهج (. 2013الشربيين، زكراي أمحد، صادق، يسرية أنو، القرين، حممد سامل ، مطحنة، السيد خالد )
 الرايض: دار الشقري. البحث يف العلوم الرتبوية والنفسية واالجتماعية.

دار اليازوري العلمية للنشر  البحث العلمي الكمي والنوعي.(. 2009قنديلجي، عامر ؛ السامرائي، إميان )
 لتوزيع: عمانوا

Berinsky, A. J. (2008). Survey non-response. In W. Donsbach& M. W. Traugott (Eds.), The SAGE 

handbook of public opinion research (pp. 309–321). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

 (:اجملالاتلعلميةوالتقاريروغريها) املواداملرجعيةاألساسية - فيقائمة–أدرج. 2

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

64. 

 
 :أدرجاملواداإللكرتونيةومواقعاإلنرتنتومواقعالتواصالالجتماعيوغريها. 3

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

https://www.khanacademy.org/math/statistics-probability/designing-studies/sampling-methods-
stats/a/sampling-methods-review 

 :وادتعليميةأخربمثاللرباجماحلاسوبية،الربجميات،واألسطوااناتملدجمةأدرجأمي. 4
 

 

 املرافقاملطلوبة .ذذ

https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-16-112
http://www.fao.org/ag/humannutrition/32428-0613f516cb07eade922c8c19b4d0452c0.pdf
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)أي  بّينمتطلبااتملقررالدراسيمناملرافقبمافيذلكحجمالقاعااتلدراسيةواملختربات
 (:عدداملقاعدداخاللقاعااتلدراسيةواملختربات،وعددأجهزةاحلاسباآللياملتاحة،وغريها

 (:قاعااتحملاضرات،واملختربات،وقاعااتلعرض،واملعامل،وغريها) املباين .14
 طالباً  15وجهاز حاسب آيل مبا يسع عدد  Data Showقاعة جمهزة جبهاز العرض 

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

 (:أدواتعرضالبياانت،واللوحااتلذكية،والربجمياتوغريها) مصادرتقنية .15
 دقة تقديرهوبرامج كمبيوترية لتقدير حجم العينة وحساب Data Showجهاز العرض 

 (:مثالًاذاكاهنناكحاجةإلىتجهيزامتخربيةخاصة،فاذكرها،أوأرفققائمةهبا: حددها) مصادرأخرى .16
توجد حاجة ملعمل يف القياس والتقومي ومعمل لإلحصاء جمهزان بكافة الربامج  –املكتبة  املركزية ابجلامعة

 الكمبيوترية املطلوبة يف كافة برامج مراحل الدبلوم واملاجستري والدكتوراة

 

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ضضض
 :اسرتاتيجيااتحلصولعلىالتغذيةالراجعةمنالطالببخصوصفعاليةالتدريس .6

 استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بينها تقييم طرق التدريس املتبعةتقدمي 

 :اسرتاتيجياأتخربلتقوميعمليةالتدريسمنقبالألستاذأوالقسم .7
 * تقدمي استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بينها تقييم طرق التدريس املتبعة

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

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

على أثر اسرتاتيجيات التدريس  * حتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية حتليال كميا ونوعيا للوقوف
 املتبعة يف تدريس موضوعات املقرر وترتيبها حسب فعاليتها.
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 لتدريس.* احلوار والنقاش بني أعضاء هيئة التدريس قي التخصص حول أفضل اسرتاتيجيات ا

: مثل)  إجراءااتلتحققمنمعايريإجنازالطالب .9
تدقيقتصحيحعينةمنأعمااللطلبةبواسطةأعضاءهيئةتدريسمستقلني،والتبادلبصورةدوريٍةلتصحيحاالختباراأتوعينةمنالواجبا

 (:متعأعضاءهيئةتدريسمنمؤسسةأخرى
الئه وجمموعة ميتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني التقييم الذايت وتقييم ز 

 التخصص املنوط به تدريس املقرر. من أعضاء هيئة التدريس يف
 :ِصفإجراءااتلتخطيطللمراجعةالدوريةملدبفعاليةاملقررالدراسيوالتخطيطلتطويره .10

 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطويره -

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

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

 متابعةأعداد البحوث يستخدم فيها الطالب املعلومات الواردة يف املقرر. -
 

 

 

 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

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

 
 املعاينةاإلحصائيةتوصيف مقرر : 

 
 إعداد:

 د. ايسر عبدهللا حفين حسن    ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 يف علم النفس االجيايبقراءات  اسم املقرر:  

 (0206721-2)نفسرمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش
 (0206721-2علم النفس االجيايب)نفسقراءات يف . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .46
 دكتوراه مجيع التخصصات. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .47

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .48
 ال يوجد(1. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .49
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .50
مقر اجلامعة يف العابدية, والطالبات الطالب يف املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .51

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

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .جج

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .دد

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

  النسبة:  ابملراسلة .وو

  النسبة:  تذكر أخرى .زز
 

 ال يوجدتعليقات:
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 األهداف .ص

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

تعريف الطلبة مبفهوم علم النفس االجيايب ونشأته ومسلماته األساسية, وأهدافه وأمهية للفرد واجملتمع, ومستوايت علم 
االجيايب, وعالقة علم النفس االجيايب النفس االجيايب, ووظائفه, وأهم موضوعاته, والنظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس 

موضوعات علم  ألسس النظرية والتطبيقات امليدانية ملقاييسابالنفعاالت االجيابية والسعادة, والقياس يف علم النفس االجيايب, وا
 يف العملية النفس االجيايب, ومطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيابيواسس ومبادئ واجراءات التطبيق لعلم النفس االجيايب

 التعليمية.

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

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

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

 .إدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتوين للجامعة وإاتحة الفرصة للطالب للتعلم الذايت 
  الطالبوتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس و  الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة. 
  تشجيع أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي، وطالب مرحلة املاجستري يف الشخصية وعلم النفس

قرتاح االجتماعي إلجراء دراسات تقوميية جتريبية ملعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثره يف تطوير معارف ومهارات طالب الدراسات العليا وا
 ات للتطوير.إجراء

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

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

 وصف عام للمقرر:

علم النفس االجيابيومفهومه ونشأته ومسلماته األساسية, وأهدافه وأمهية للفرد واجملتمع, ومستوايت علم يتناول املقرر 
النفس االجيايب, ووظائفه, وأهم موضوعاته, والنظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس االجيايب, وعالقتة ابالنفعاالت االجيابية 
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طالب النمو يف ضوء علم النفس االجيابيواسس ومبادئ واجراءات التطبيق لعلم والسعادة, والقياس يف علم النفس االجيايب, وم
 النفس االجيايب يف العملية التعليمية.

 
 

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

 2 1 املفهوم والنشأة واملسلمات األساسيةعلم النفس االجيايب: 

النفس االجيابيوأمهيته للفرد واجملتمع, ومستوايت علم النفس االجيايب, أهداف علم 
 .ووظائفه

2 4 

والكفاءة  والرضا عن احلياة، األمل ، والتفاؤل،أهم موضوعات علم النفس االجيايب: 
واإلبداع ، واحلكمة ، والشجاعة ،  الذاتية، وحل املشكالت ، ووجهة الضبط ،

مباثية )النفاذ ، والذكاء الوجداين ، واإل وحب احلياةوتقدير الذات ،واالنفعاالت اإلجيابية ، 
 .لآلخر( ، والتعلق ، والتسامح ، والفكاهة ، واالمتنان ، واحلكم اخللقي ، وجودة احلياة

2 4 

 4 2 سيكولوجية السعادةعلم النفس االجيايب وعالقته ابالنفعاالت االجيابية:
 2 1 االجيايبمطالب النمو يف ضوء علم النفس 

 4 2 .النظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس االجيايبنظرايت علم النفس االجيايب: 
ألسس النظرية والتطبيقات امليدانية ملقاييس األمل، : االقياس يف علم النفس االجيايب

واإلبداع ، واحلكمة ،  والتفاؤل، والكفاءة الذاتية، وحل املشكالت ، ووجهة الضبط ،
والشجاعة ، واالنفعاالت اإلجيابية ، وتقدير الذات ، واحلب ، والذكاء الوجداين ، 
والغمباثية )النفاذ لآلخر( ، والتعلق ، والتسامح ، والفكاهة ، واالمتنان ، واحلكم اخللقي 

 .  ، السعادة ، الرضا عن احلياة، وجودة احلياة

2 4 

يف بعض احلاالت املهنية والتعددية تطبيقات القياس من منظور علم النفس اإلجيايب 
 .قاييس متغريات السياق ) البيئة( اليت قد تيسر منو القوي اإلنسانيةالثقافية,وم

2 4 

 2 1 مبادئ واجراءات التطبيق لعلم النفس االجيايب يف العملية التعليمية
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32



 

 المقررنموذج توصيف 

معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30  6   24 ساعات التدريس الفعلية
 2  2   2 الساعات املعتمدة
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 هبا الطالب خالل أسبوعيًا:( اليت يقوم الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .33
 .ساعتان أسبوعيا 

 

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

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

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

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

اسرتاتيجيات التدريس  وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر  م
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف على: 

احملـــــاضـــــــــــــــرة واإللـــــقـــــاء  -
ابســـــــتخدام جهاز عارض 
ـــــــيـــــــاانت, واحلـــــــوار  ـــــــب ال
واملنـــــاقشـــــــــــــــة املوجهـــــة 
اهلـــــادف, واألنشـــــــــــــطـــــة 
التطبيقيـــــة ومهـــــام األداء 

 احلياة.وفق سياق 
 العصف الذهين. -

االختبارات القصـــــــــرية  -
 والنصفية واخلتامية.

 املنزلية.الواجبات  -
 

 مفهوم علم النفس االجيايب: ونشأته 1-1
 .املسلمات األساسية لعلم النفس االجيايب 1-2
 واجملتمع.أهداف علم النفس االجيايب وأمهيته للفرد  1-3
 مستوايت علم النفس االجيايب, ووظائفه 1-4
 أهم موضوعات علم النفس االجيايب 1-5
 عالقة علم النفس االجيايب ابالنفعاالت االجيابية والسعادة. 1-6
 مطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايب 1-7
 النظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس االجيايب  1-8
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  وطين للمؤهالتوفقاً جملاالت اإلطار الخمرجات التعلم للمقرر 

 للمقرر
 طرق التقومي

عات علم موضــــو  ألســــس النظرية والتطبيقات امليدانية ملقاييسا 1-9
 النفس االجيايب

استخدام أسلوب التعليم  -
 اجلماعي والتعاوين

 املهارات املعرفية 2
   :القدرة على أنبنهاية املقرر يتوقع من الطالب  

 أن يوضح املسلمات األساسية لعلم النفس االجيايب. 2-1

ــعــلــم  - ــت ــق ال إحـــــدى طــرائ
القـــــائمـــــة على مركزيـــــة 
املــتــعــلــم مــثـــــل الــتــعــلـــم 
ـــم  ـــل ـــع ـــت ـــعـــــاوين, أو ال ـــت ال

 النشط.
 .البحث واالستنتاج -
 احلوار واملناقشة. -

 

تقومي األنشــطة واملهام  -
 والتكليفات.

 املالحظة .  -
 .األحباث واألعمال -
 .االختبارات -

 .بني مستوايت علم النفس االجيايب, ووظائفه مييزأن  2-2
أن يوضــــــــح كيفية ارشــــــــاد كل فئة من فئات ذوي االحتياجات  2-3

 .اخلاصة
 أن يبينأهداف علم النفس االجيايب. 2-4
 أن مييز بيناملوضوعات املختلفة يف علم النفس االجيايب 2-5
 أن يوضح مطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايب 2-6

أن يفرق بني النظرايت املفســرة ملوضــوعات علم النفس االجيايب  
 املختلفة.

بعض أن يبني كيفيـة تطبيق مقـاييس علم النفس االجيـايب يف  2-7
 .الثقافيةاحلاالت املهنية والتعددية 

 .أن يطبق بعض مقاييس علم النفس االجيايب 2-8
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

يتعامل بثبات وحســاســية مع القضــااي األخالقية املعقدة ويصــدر  3-1
 وصحيحة.أحكاما عادلة 

التعلم التعـــــاوين, أو التعلم 
النشـــــــــــط, املعتمـــــدة على 

 التطبيقات العملية

الــتــقــومي الـــــذايت, وتــقــومي 
األقران وتقوم األســــــــــتــاذ 
لألنشــــــــطة ومهام األداء, 

مــهـــــارات الــعــالقـــــات  و
مهارات  , والشــــــخصــــــية

ــــيـــــة , حتــــمـــــل املســــــــــــــؤول
 والعملضمن فريق.

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

 أقرانه يف جمموعة العمليوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل  3-3
يشــارك يف النقاش, ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشــطة ومشــاريع  3-4

 اجملموعات األخرى.
يف أداء العمل املكلف به ضــمن الفريق الذي  يتحمل املســؤولية 3-5

 يعمل معه, وينجزه يف وقته احملدد.
يتفــاعــل مع أقرانــه يف اجملموعــة, ويقرتح آراء هــادفــة أبســــــــــلوب  3-6

 مناسب.
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اسرتاتيجيات التدريس  وطين للمؤهالتوفقاً جملاالت اإلطار الخمرجات التعلم للمقرر 

 للمقرر
 طرق التقومي

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 0املعلوماتأوعية مهارات البحث يف  أن يتقن الطالب 4-1

التعلم التعـــــاوين, أو التعلم 
النشــــــــــط, املعتمــدة على 
مــهـــــارات الــطـــــالـــــب يف 
التعـــــامـــــل واالتصـــــــــــــــال 

 استخدام احلاسب اآليل و 

مواقف تدريبية يطلب  -
من الطالب إعدادها 
وعرضها, عن طريق 
مجع املعلومات 
ابستخدام التقنية 

واالتصاالملتوفرة 
 .ابجلامعة

التقومي الذايت, وتقومي  -
 األقران وتقوم األستاذ 

حقيبة إجناز جتمع مجيع  -
 األنشطة

-  

 مهارات التعامل مع التقنية املعلوماتية أن يتقن الطالب 4-2
 العلمي أســـــــــــاليب االتصـــــــــــال مبراكز البحث أن يتقن الطالب 4-3

 0واملسئولني للحصول على املعلومات
حبثيا ابلتعاون مع جمموعته حول علم الطالب مشــــروعا ينجز أن  4-4

ـــاس يف علم النفس االجيـــايب,  ـــه أو القي النفس االجيـــايب ونظرايت
ويكتب تقريرا وافيا عن املشــروع, ويعرضــه يف القاعة الدراســية, 
ويتلقى التغذية الراجعة من اســــــــــتاذه وأقرانه, ويدافع عن وجهة 

 نظره حبجج منطقية مقبولة.
أفكاره بطريقة تزيد من فعالية الرســـــــــــالة اليت  الطالب ينظمأن 4-5

 .توصيلهايريد 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال يوجد 
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 12و  5 اختبارات قصرية  1
 %15 8 اختبار نصفي  2
 %25 16 اختبار هنائي 3
 %50 مجيع األسابيع والتكليفاتواملشاريع البحثيةميع األنشطة حقيبة االجنازات جل 4

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

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

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

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

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

قضاايه. , ومناذج من نشأته وتطوره" علم النفس اإلجيايب (2016) مسعد عاطف  الشربيين؛و حممد السعيد ,أبو حالوة -
 .القاهرة: عامل الكتب

(. سيكولوجية السعادة. ترمجة فيصل عبد القادر يونس, مراجعة شوقي جالل, سلسلة عامل 1993أرجايل, مايكل ) -
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 واالرشاد النفسي.االجيابي الرجوع إىل بعض اجملالت والدورايت العلمية املتخصصة يف جمال علم النفس وعلم النفس -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

WWW.apa.org موقع الجمعية النفسية األمريكية 

psycinfo 

www.apa.org/pubs/databases/access/direct.aspx 

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

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

 
 املرافق املطلوبة .زز

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

 املباين )قاعات احملاضرات, واملختربات, وقاعات العرض, واملعامل, وغريها(: .17
 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 

 
 تقنية )أدوات عرض البياانت, واللوحات الذكية, والربجميات وغريها(:مصادر  .18

http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
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 Data Showجهاز عارض البياانت 
 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثاًل  .19
 ال يوجد

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

 استخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس واملتمثلة يف:
 ورقة الدقيقة الواحدة. -
 بريد الكرتوين أو رسالة واتساب. -
 الراجعة والسريعة.التغذية  -

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

 إجراءات تطوير التدريس: .ععع
تبادل الزايرات واخلربات وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف  التدريستكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة  -

واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس  االستشارة يف التدريس, و بني النظراء )األقران( يف التدريس
 وتطويرها.

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

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

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

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

 

  اسم منسق الربانمج:

  التاريخ هاين سعيد حسند./  التوقيع:
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 النمو مدى احلياة اسم املقرر:  

 0206722-2نفس    رمز املقرر:  
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 منوذجتوصيفمقرردراسي

 جامعة ام القرى:إمساملؤسسةالتعليمية 15/2/1440:اترخيالتوصيف

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

 

 التعريفباملقررالدراسيومعلوماتعامةعنه .ض
 النمو مدى احلياة  : امساملقررالدراسيورمزه. 1 .52
 ساعتني: عددالساعااتملعتمدة. 2 .53
 مرحلة الدكتوراه متطلب إجباري جلميع التخصصات: الذييقدمضمنهاملقررالدراسي( أوالربامج) الربانمج. 3 .54

 (قائمةبكلهذهالربامجفيحالوجودمقررعامفيعدةبرامج،بيّنهذابداًلمنإعداد)

 الفصل الدراسي األول لبدء الطالب الدراسة ) املستوى الثاين (: السنةأواملستواىلدراسيالذييعطىفيهاملقررالدراسي. 4 .55
 ال يوجد(:إنوجدت) املتطلبااتلسابقةهلذااملقرر. 5 .56
 ال توجد(: إنوجدت) املتطلبااتملتزامنةمعهذااملقرر. 6 .57
 : موقعتقدمياملقرر،إنلميكنفياملقرالرئيسللمؤسسةالتعليمية. 7 .58

 (:اخرتكلماينطبق) منطالدراسةاملتبع. 8

 %60 :النسبة نعم قاعااتحملاضرااتلتقليدية .حح
    

 %20 :النسبة نعم التعليماإللكرتوين .طط
    

 %20 :النسبة نعم (تقليديوعنطريقاإلنرتنت) تعليممدمج .يي
    

 - :النسبة ال ابملراسلة .كك
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 - :النسبة ال أخرى .لل
 

 :تعليقات

 

 

 األهداف .ط
 . التعرفعلىعمليةالنموومفهومهاوالتطورالتارخييلعلمالنفسالنمو ماهدفاملقررالرئيس؟ -1

 . ومساعدة الطالب على فهمطرقالبحثاملختلفةفيهذااجملالونظراياتلنمواملختلفة
و ادراك العوامالملؤثرةفيالنمووقوانينالنمو و دراسة مشكالت النمو يف كل مرحلة من مراحل           

 . النمو.والتعرفعلىمراحاللنمواملختلفةطوالدورةاحلياةومعرفةمظاهرهاوأمهخصائصهاوالتغريااتحلادثةفيكلمرحلة

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

ائج االستخدام املتزايد للمراجع اجلديدة اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرتنت والتغيري يف حمتوى املقرر بناءاً على نت 
البحوث والدراسات العلمية احلديثة املتعلقة ابلنمو خالل دورة احلياة .واالطالع املستمر عل كل اصدار حديث للبحوث والدراسات 

 الدورايت اخلاصة بعلم نفس النمو وبناء على ذلك حندث املصادر وطرق التدريس املتبعة .والكتب و 
 

 

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .د
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 :وصفعامللمقرر
يقدم املقرر معلومات هامة عن النمو ومظاهره املختلفة اجلسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية واللغوية  وصف عام للمقرر:

والنظرايت احلديثة يف هذا اجملال وقوانني النمو اخلاصة والعوامل املؤثرة يف النمو وطرق البحث العلمية  يف دراسة النمو 
 ني حىت الشيخوخة . ومعلومات خاصة عن مراحل النمو منذ مرحلة اجلن

 

 

 :املوضوعااتلتيينبغيتناوهلا .36
 ساعااتلتدريس عدداألسابيع قائمةاملوضوعات

 3 1 طرق البحث يف علم النفس النمو –مقدمة عن علم النفس النمو 

 3 1 القوانني العامة للنمو  –العوامل املؤثرة يف النمو  –نظريات النمو 

 3 1 عامل الطفل حديث الوالدة –مرحلة اجلنني 

 3 1 مرحلة الرضيع 

 متأخرة (  –متوسطة  –مرحلة الطفولة ) مبكرة 

 وأهم مشاكل هذه املراحل  –مظاهر النمو املختلفة فيها 

3 9 

املتأخرة  –املتوسطة  –واملراهقة املبكرة  –مرحلة املراهقة بصفة عامة 

 وأهم املشكالت اخلاصة باملراهقني  –ومظاهر النمو فيها 

3 9 

 3 1 وأهم مشكالتها . –ومظاهر النمو املختلفة فيها  –مرحلة الرشد 

 3 1 مرحلة الشيخوخة ومظاهر النمو فيها وأهم مشكالتها .

 

   : إمجاليعددساعااتملقرروتوزيعها .37
 اجملموع أخرى تطبيق معامألواستديو دروسإضافية حماضرات 

 42 - - - -   42 ساعااتلتدريسالفعلية
 3 - - - - 3 الساعااتملعتمدة

 



 

 المقررنموذج توصيف 

 :التييقومبهاالطالبخالألسبوعياً ( اإلضايف) التعلمالفردي/  عددساعااتلدراسة .38
 

 

 خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالتواتساقهامعطرققياسهاواسرتاتيجياتتدريسها .39
 حيدداجلدواللتاليمجاالمتخرجااتلتعلماخلمسةالواردةفياإلطارالوطنيللمؤهالت

 .قمبملءاجلدولبمخرجاتتعلماملقرر،حبيثتكونقابلةللقياسحسباملطلوبفيمجاالاتلتعلماملناسبة: أوالً  -
 .ضعاسرتاتيجيااتلتدريسالتيتناسبطرقالتقييموتتسقمعهاومعمخرجااتلتعلماملستهدفة: اثنياً  -
: اثلثاً  -

تشكلمعًاعمليةتعلمضعطرقالتقييماملناسبةالتيتساعدعلىقياسوتقوميمخرجااتلتعلمبدقة،وجيبأنتتسقمخرجاتتعلماملقرراملستهدفةوطرقتقييمهاواسرتاتيجياتتدريسهال
 .وتعليممتكاملة،معمالحظةأهناليلزمأنيتضمنكلمقررخمرجاتتعلمفيكلمجاملنمجاالاتلتعلم

 

 

 
 جدوملخرجااتلتعلمللمقرر

 طرقالتقومي اسرتاتيجيااتلتدريسللمقرر خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالت م
 املعرفة 1
يتعرف الطالب على مفهوم النمو اإلنساني  وطرق  1-1

 . البحث اخلاصة به
املشاركات  أسلوب التعليم التعاوني

والنقاش 

اجلاد يف 

 .احملاضرات
النمو املختلفة يتعرف الطالب على نظريات  1-2

 والعوامل املؤثرة يف النمو وأهم قوانينه ..

عرض البور  أسلوب احملاضرة                                        
بوينت و 

عرض البحوث 
. 

يتعرف الطالب على  مراحل النمو  وحيدد  1-3

 خصائص كل مرحلة , وأهم مشكالتها

 االختبارات أسلوب املناقشة

 املهارااتملعرفية 2
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يدرك ويفهم الطالب مفهوم النمو اإلنساني وتطوره  2-1

 .التارخيي وطرق البحث فيه ونظرياته املختلفة

احملاضرة واحلوار 

 . والنقاش

 اختبار دوري 

يدرك الطالب العوامل املؤثرة يف النمو وقوانينه  2-2

 العامة  .

 

 اختبار نصفي العصف الذهين .

واهم مراحل النمو خالل دورة احلياة يدرك الطالب 2-3
 . مشكالهتا واقرتاح احللول هلا

وتشجيع التعلم الذاتي
 استخدام االنرتنت 

 ا ختبار هنائي

 مهارااتلعالقااتلشخصيةوحتمالملسؤولية 3
املناقشات الفردية  . احرتام آراء الزمالء واالستفادة منها 3-1

واجلماعية بني الطالب 

للتأكد من حتملهم 

 املسئولية

تقييم فردي 

لكل طالب 

من خالل 

النقاش 

 واملشاركة
 احرتام رأي اآلخرين من  الزمالء وتقدير 3-2

 . مشاركا تهم ومشاعرهم

تقسيم الطالب إىل 

جمموعات والعمل معها 

 من خالل ورش العمل .

 

تقييم 

مجاعي 

لألعمال 

اليت تقدمها 

جمموعات 

 العمل .

 مهارااتالتصالومهاراتتقنيةاملعلوماتواملهارااتلعددية 4
اكتساب مهارات االتصال من خالل االتصال يف  4-1

 قاعة الدرس والكلية واجملتمع .

اختبار قدرة  أسلوب التعليم التعاوني

الطالب على 

العمل 

اجلماعي  

 مع زمالئه
احلاسب اآللي استخدام  تشجيع الطالب على استخدام احلاسب اآللي . 4-2

 يف إنتاج ملف االجناز .

اختبار قدرة 

الطالب علي 

 .ذلك



 

 المقررنموذج توصيف 

 (وجدتإن) املهارااتلنفسيةاحلركية 5
تنمية قدرة الطالب على تطبيق مهارات التعامل مع  5-1

 برامج احلاسب اآللي املختلفة

وتشجيع التعلم الذاتي
 استخدام االنرتنت

تقييم فردي 

 لكل طالب
. 

تنمية قدرة الطالب على تطبيق بعض مهارات   5-2

 التعامل مع األجهزة التعليمية املختلفة . 

تقييم فردي  أسلوب املناقشة

 لكل طالب
. . 

 

 
 :جدوملهامتقوميالطلبةخالاللفصاللدراسي .40

األسبوعاحملددلتسليم (اخل......اختبار,مشروعجماعي,كتابةمقال,خطابة,تقدميشفهي,مالحظة: مثال) مهامالتقومياملطلوبة م
 ه

 نسبتهمنالتقييمالنهائي

 %10 طول الفصل . احلضور واملشاركة اإلجيابية 1

 %20  االختبار النصفي 2

من األسبوع  البحوث اليت يعدها الطالب ويطرحها على زمالئه يف احملاضرات . 3

 السادس

10% 

األسبوع  االختبار النهائي . 4

 األخري

60% 

 
 اإلرشاداألكادمييللطالبودعمهم .ض

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

 بواقع ساعتني يوميًا .( ساعات أسبوعيًا 8* الساعات املكتبية )

 * من خالل املوقع اإللكرتوني للمحاضر . 

 * من خالل اهلاتف اجلوال للمحاضر او استخدام الواتـس اب 

 مثل املكتبة واحلاسب اآللي واإلنرتنت . –* فتح مرافق الكلية 
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 من خالل وحدة االرشاد االكادميي ابلقسم.*
 لإلرشاد االكادميي مع بداية كل عام دراسي. يتم توزيع الطالب  علي أعضاء هيئة التدريس*

 
 مصادرالتعّلم .سس

 :الكتباملقررةاملطلوبة - فيقائمة–أدرج. 1

 ,االسكندرية , دار املعرفة اجلامعية االسكندرية.1(. علم نفس الطفل )دراسة حديثة اجلزء االول (,ط2009(النيال , مايسه أمحد   -1

 , الرايض , مكتبة الرشد .1النمو ,ط(.علم نفس 2009محام , فادية كامل  ) -2

 , االردن.  1( .علم نفس النمو )دورة حياة االنسان ( , ط2014ملحم ,سامي حممد  ) -3

 (.منو االنسان من مرحلة اجلنني ايل مرحلة املسنني.القاهرة :مكتبة االجنلو املصرية..2014أبو حطب , فؤاد )-4

 النمو. الدمام  : مكتبة املتنيب.( . علم نفس 2012أبو لطيفة ,لؤي حسن )-5

(. علم نفس النمو)ماقبل امليالد وحىت الشيخوخة( الدمام : مكتبة 2017أبو سيف ,حسام أمحد القحطاين , عبدا هلل صاحل )-6
 املتنيب.

 (.علم نفس النمو .الرايض : أشبليا للنشر والتوزيع.2000خميمر , هشام حممد إبراهيم)-7

 (:اجملالاتلعلميةوالتقاريروغريها) واداملرجعيةاألساسيةامل - فيقائمة–أدرج. 2

 جملة جامعة أم القرى للبحوث الرتبوية والنفسية . -2جملة دراسات نفسية .  -1  

 اجمللة املصرية  للدراسات النفسية . -  3

 

 :أدرجاملواداإللكرتونيةومواقعاإلنرتنتومواقعالتواصالالجتماعيوغريها. 3

 http: // www. apa.irg* اجلمعية األمريكية لعلم النفس           

 http: // www. BPS. Org.UK* اجلمعية الربيطانية لعلم النفس          
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 http : // Am, org/Ipsys* االحتاد الدولي لعلم النفس                

 * اجلمعية املصرية لعلم النفس .

 ) رامن (.* رابطة األخصائيني النفسيني 

 ال يوجد :وادتعليميةأخربمثاللرباجماحلاسوبية،الربجميات،واألسطوااناتملدجمةأدرجأمي. 4

 

 املرافقاملطلوبة .شش
)أي  بّينمتطلبااتملقررالدراسيمناملرافقبمافيذلكحجمالقاعااتلدراسيةواملختربات

 (:عدداملقاعدداخاللقاعااتلدراسيةواملختربات،وعددأجهزةاحلاسباآللياملتاحة،وغريها
 (:قاعااتحملاضرات،واملختربات،وقاعااتلعرض،واملعامل،وغريها) املباين .20

 معملعلمالنفس .       *  حجرااتحملاضرات.*  املرافقالتعليمية* 

 (:أدواتعرضالبياانت،واللوحااتلذكية،والربجمياتوغريها) مصادرتقنية .21
 . أجهزةكمبيوترمتصلبالسبورةالذكيةواإلنرتنت

 ( . بروجكرت – األوفرهيد)  أجهزةالعرضالرأسي* 

 . الدااتشو* 

 (:مثالًاذاكاهنناكحاجةإلىتجهيزامتخربيةخاصة،فاذكرها،أوأرفققائمةهبا: حددها) مصادرأخرى .22
 . أجهزةكمبيوترمتصلبالسبورةالذكيةواإلنرتنت

 ( . بروجكرت – األوفرهيد)  أجهزةالعرضالرأسي* 

 . الدااتشو* 

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ففف

 :اسرتاتيجيااتحلصولعلىالتغذيةالراجعةمنالطالببخصوصفعاليةالتدريس .11



 

 المقررنموذج توصيف 

 املقرر .* تغذية مراجعة مباشرة من خالل عملية التعلم يف هذا 

 * االستبيانات .                                        * املقاييس.

 :اسرتاتيجياأتخربلتقوميعمليةالتدريسمنقبالألستاذأوالقسم .12
 * استبانة تقويم الطالب لعضو هيئة التدريس* تقارير الكفاية السنوية اليت تعدها اإلدارة بالقسم 

 :إجراءاتتطويرالتدريس  .13
 املستمر لعضو هيئة التدريس .* التدريب 

 * توفري األدوات احلديثة الالزمة للتعلم ,

 * تطبيق وسائل التعلم اإللكرتوني .

 * تبادل اخلربات الداخلية واخلارجية لتقديم بعض مفردات املقرر كأعضاء زائرين  .

: مثل)  إجراءااتلتحققمنمعايريإجنازالطالب .14
ضاءهيئةتدريسمستقلني،والتبادلبصورةدوريٍةلتصحيحاالختباراأتوعينةمنالواجباتدقيقتصحيحعينةمنأعمااللطلبةبواسطةأع

 (:متعأعضاءهيئةتدريسمنمؤسسةأخرى
* فحص الواجبات والدرجات واالختبارات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطالب 

. 

 :ِصفإجراءااتلتخطيطللمراجعةالدوريةملدبفعاليةاملقررالدراسيوالتخطيطلتطويره .15
* احلصول على املعلومات احلديثة للمقرر من املصادر األساسية يف علم النفس من خالل الروابط 

 املباشرة للمواقع .

 * تبادل اخلربات مع أساتذة زائرين متخصصني يف نفس اجملال .

 التخصص فيما يستجد من تطوير وحتسني املقرر الدراسي كل عام .* التشاور مع زمالء 

 * االتفاق على األنشطة واجلوانب التطبيقية للمقرر مع زمالء التخصص .
 



 

 المقررنموذج توصيف 

أ.دهشام :امسمنسقالربانمج
 حممد ابراهيم خميمر

 

 2/14401/.15 التاريخ هشام حممد إبراهيم خميمر   .أ.د :التوقيع
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 نظرية التعلم والتعليم اسم املقرر:  

 0206723-2نفس    رمز املقرر:  
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 منوذجتوصيفمقرردراسي

 جامعة أم القرى:اسم املؤسسة التعليمية 1440 / 22/2:اترخيالتوصيف

 قسم علم النفس   /كلية التربية بالزاهر.:القسم /لكليةا

 

 التعريفباملقررالدراسيومعلوماتعامةعنه .ظ
 (722( / )2)متقدم نظريات التعلم والتعليم : امساملقررالدراسيورمزه. 1 .59
 : عددالساعااتملعتمدة. 2 .60
 : الذييقدمضمنهاملقررالدراسي( أوالربامج) الربانمج. 3 .61

 برنامج الدكتوراه في علم النفس/ تعلم.(فيحالوجودمقررعامفيعدةبرامج،بيّنهذابداًلمنإعدادقائمةبكلهذهالربامج)

 مرحلة الدكتوراه. –المستوى األول : السنةأواملستواىلدراسيالذييعطىفيهاملقررالدراسي. 4 .62
 (663مقرر ) (:إنوجدت) املتطلبااتلسابقةهلذااملقرر. 5 .63
 ال يوجد(: إنوجدت) املتطلبااتملتزامنةمعهذااملقرر. 6 .64
 بالزاهر.كلية التربية : موقعتقدمياملقرر،إنلميكنفياملقرالرئيسللمؤسسةالتعليمية. 7 .65

 (:اخرتكلماينطبق) منطالدراسةاملتبع. 8

 %70 :النسبة √ قاعااتحملاضرااتلتقليدية .مم
    

  :النسبة  التعليماإللكرتوين .نن
    

 %30 :النسبة √ (تقليديوعنطريقاإلنرتنت) تعليممدمج .سس
    

  :النسبة  ابملراسلة .عع
    

  :النسبة  أخرى .فف
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 :تعليقات

 

 األهداف .ع
 ماهدفاملقررالرئيس؟ -1

نقد يحلل وي. وويقارن فيما بينها (المعرفي والخلقي والقيمينظريات التعلم )البعلى تعرف الطأن ي

ما جاءت به كل منها. وكذلك تطبيق نظريات التعلم )المعرفي والخلقي والقيمي(في المواقف الصفية.  

نظريات التعلم أحد اقتراح نموذج للتربية األخالقية والقيم اإلسالمية في المجتمع السعودي في ضوء 

 .في النمو االخالقي

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

  متابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية متخصصة سواء باللغة اإلنجليزية أو العربية

 ور الحاصل في هذا المجال.في موضوعات المقرر لمواكبة التط

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

أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالمقرر والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر 

 إلجراء التعديالت المناسبة.

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

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

 .(CIQ)، ومقياس التحري الناقد LEARNونموذج 

 علمية والتغذية المراجعة 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 

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .ذ
 :وصفعامللمقرر
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 :املوضوعات التيينبغيتناوهلا .41
 ساعااتلتدريس عدداألسابيع قائمة املوضوعات

عامة تشمل مفهوم المعرفة والعلم والطريقة العلمية مراجعة -1

وخطوات التفكير العلمي و معنى البحث العلمي و مفهوم النظرية 

 وفوائدها وخصائصها ومعايير الحكم عليها ومقارنتها.

وتعريفه وخصائصه، وطرق قياسه، وعوامل التعلم، مفهوم التعلم و

 . مفهوم التعليم وعالقة التعلم بالتعليم وكذلك الفروق بينهما

 

1 

 

3 

 6 2 مراجعة عامة لنظريتي األشراط الكالسيكي واإلجرائي-2

 والنمو االخالقي المعرفيوالنمو نظرية بياجيه في التعلم -3

 وتطبيقاتها التربوية
2 6 

 3 1 دوالردوميللر التعزيزية وتطبيقاتها التربويةنظرية -4

 3 1 لتعلم االجتماعي وتطبيقاتها التربويةروتر لنظرية -5

في النمو المعرفي )واكتساب اللغة، وعالقتها نظرية فايجوتسكي-6

 وتطبيقاتها التربويةبالتفكير( 
1 3 

 3 1 ةوتطبيقاتها التربوي جانييه في التعلم والنمو المعرفينظرية  -7

 3 1 .نظرية معالجة المعلومات وتطبيقاتها التربوية --8

 3 1 نظرية كوهلبرج في تعلم األخالق وتطبيقاتها التربوية -9

في العجز المتعلم والتفكير االيجابي )علم النفس نظرية سيلجمان -10

 وتطبيقاتها التربويةااليجابي( 

1 3 

 3 1 وتطبيقاتها التربويةفي النمو األخالقي  نظرية جليجان -11

اقتراح نموذج للتربية األخالقية والقيم اإلسالمية في المجتمع  -12

 السعودي في ضوء أحد نظريات التعلم في النمو االخالقي.

1 1 
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   : إمجاليعددساعااتملقرروتوزيعها .42
 اجملموع أخرى تطبيق معامألواستديو دروسإضافية حماضرات 

حماضرة 14 ساعااتلتدريسالفعلية
كل حماضرة 

 ساعات 3بال

- - - 3 
ساعات 
 اختبار

45 

 3  - - - 3 الساعااتملعتمدة
 

 ساعتان :التييقومبهاالطالبخالألسبوعياً ( اإلضايف) التعلمالفردي/  عددساعااتلدراسة .43
 

 

 خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالتواتساقهامعطرققياسهاواسرتاتيجياتتدريسها .44
 حيدداجلدواللتاليمجاالمتخرجااتلتعلماخلمسةالواردةفياإلطارالوطنيللمؤهالت

 .قمبملءاجلدولبمخرجاتتعلماملقرر،حبيثتكونقابلةللقياسحسباملطلوبفيمجاالاتلتعلماملناسبة: أوالً  -
 .ضعاسرتاتيجيااتلتدريسالتيتناسبطرقالتقييموتتسقمعهاومعمخرجااتلتعلماملستهدفة: اثنياً  -
: اثلثاً  -

ًاعمليةتعلملتقييماملناسبةالتيتساعدعلىقياسوتقوميمخرجااتلتعلمبدقة،وجيبأنتتسقمخرجاتتعلماملقرراملستهدفةوطرقتقييمهاواسرتاتيجياتتدريسهالتشكلمعضعطرقا
 .وتعليممتكاملة،معمالحظةأهناليلزمأنيتضمنكلمقررخمرجاتتعلمفيكلمجاملنمجاالاتلتعلم

 
 جدوملخرجااتلتعلمللمقرر

 طرقالتقومي اسرتاتيجيااتلتدريسللمقرر خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالت م
 املعرفة 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 
مفهوم كل من المعرفة والعلم يُعرف  1-1

خطوات الطريقة العلمية ويحدد  والنظرية

 والتفكير العلمي.

المحاضرة واإللقاء  -

جهاز باستخدام 

 عارض البيانات.

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

 المناقشات الصفية.-

فردية الواجبات ال-

 والجماعية.

مستوى العروض -

 الصفية.

نظريات التعلم الكالسيكية والحديثة يصنف  1-2

في مجال التعلم والنمو المعرفي والنمو 

 االخالقي. 
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نموذج مقترح للتربية األخالقية يستعرض  1-3

وفق  في المجتمع السعوديوالقيم االسالمية 

 .أحد نظريات النمو االخالقي المقدمة

التدريس بحل  -

 المشكالت

التدريس ذو المعنى  -

باستخدام المنظمات 

المتقدمة وتنشيط 

 المعرفة السابقة.

التدريس الفردي  -

بالرجوع إلى المكتبة 

ومواقع االنترنت 

إلثراء المعلومات حول 

 .النظريات

البحوث العلمية والتقارير -

حول النموذج المقترح 

للتربية األخالقية في 

 المجتمع السعودي.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء

 املهارااتملعرفية 2
 أن:بنهاية المقرر يتوقع من الطالب  
نظريات التعلم الكالسيكية والحديثة في يطبق  2-1

مجال التعلم والنمو المعرفي والنمو االخالقي 

 .وخارجها في المواقف الصفية

 العصف الذهني. -

 التدريس بحل المشكالت.-

 الحوار وطرح األسئلة -

 البحث واالستنتاج.

إحدى طرائق التعلم -

القائمة على مركزية 

 المتعلم مثل التعلم

التعاوني، أو التعلم النشط، 

المعتمدة على تصميم مهام 

 األداء وفقا لسياق الحياة.

 المناقشات الصفية. -

 كتابة التقارير العلمية. -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

االختبارات ) بحيث  -

تمثل أسئلة حل 

% من  50المشكالت 

مجموع أسئلة 

 االختبارات(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء.

الكالسيكية والحديثة في حلل نظريات التعلم ي 2-2

 .مجال التعلم والنمو المعرفي والنمو االخالقي

الكالسيكية والحديثة في مجال نقدنظريات التعلم يو

 . التعلم والنمو المعرفي والنمو االخالقي

الكالسيكية والحديثة في نظريات التعلم م قيي و

 .مجال التعلم والنمو المعرفي والنمو االخالقي

الكالسيكية والحديثة في مجال نظريات التعلم 

 التعلم والنمو المعرفي والنمو االخالقي

وفق معايير الكفاية الشكلية وكفاية محتوى  وذلك

 النظريات.

التطبيقات التربوية لنظريات التعلم )بما يستنبط  2-3

داخل المجال الصفي  والقيم(فيها تعلم األخالق 

 وخارجه.
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والقيم نموذج مقترح للتربية األخالقية يبني  

وفق أحد  في المجتمع السعودياالسالمية 

 .نظريات النمو االخالقي المقدمة

 مهارااتلعالقااتلشخصيةوحتمالملسؤولية 3
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 
 بفاعلية ووضوح.زمالئه واقرانه مع  يتفاعل 3-1

 
 المناقشة والحوار -

تنفيذ واجبات فردية  -

تتطلب االعتماد على 

االنترنت والرجوع إلى 

 المكتبة.

 األدوار المناظرةلعب  -

تنفيذ مشاريع بحث  -

 جماعية

 دراسة الحالة -

 المناقشات الصفية -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.

التتتتتقتتويتتم التتتتذاتتتي  وتتتقتتويتتم -

ألستتتتتتتتتتتتتاذ األقتتران وتتتقتتوم ا

 باستخدام:

قتتتتاعتتتتدة أداء وصتتتتتتتتفتتيتتتتة  -

(Rubric)  لتتتتتتتتتتتقتتتتتويتتتتتم

 األنشطة ومهام األداء.
قتتتتاعتتتتدة أداء وصتتتتتتتتتفتتيتتتتة  -

(Rubric)  لتتتتتتتتتتتقتتتتتويتتتتتم

متتتتتهتتتتتارات التتتتتعتتتتتالقتتتتتات 

 الشخصية.

قتتتتاعتتتتدة أداء وصتتتتتتتتتفتتيتتتتة  -

(Rubric)  لتتتتتتتتتتتقتتتتتويتتتتتم

مهارات تحمل المستؤولية  

 والعمل ضمن فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميع -

األنشطة والنتاجات وأدوات 

 التقويم

 في العروض الصفية.يعتمد على الذات  3-2

تعاونية المجموعات الفي يتعاون مع اقرانه  3-3

 عند التطبيق التربوي للنظريات.

 

السلوك المسؤول الذي يتناغم مع يتبع  3-4

 أخالقيات التعليم.

 مهارااتالتصالومهاراتتقنيةاملعلوماتواملهارااتلعددية 4
 يتوقع من الطالب أن: بنهاية المقرر 
 طرح األسئلة - يتواصل مع  افراد مجموعته لتفعيل الحوار الفعال بينهم. 4-1

العروض الصفية باستخدام  -

power point  ومقاطع

 الفيديو ذات العالقة.

 المناقشات الصفية. -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.
يصيغ مشروعا بحثيا بمفرده أو بالتعاون مع  4-2

مجموعته لتحليل أحد المشكالت الصفية أو 

 التعليمية.
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 في الصف.لعرضه ويعد تقريرا وافيا عنها  

ويستخدم التغذية الراجعة من استاذه وأقرانه 

 لتحسين جودة العمل.

 

التقويم التتتذاتي  وتقويم - المناقشات الصفية . -

األقران وتقوم األستتتتتتتتاذ 

 باستخدام:
قتتاعتتدة أداء وصتتتتتتتفيتتة  -

(Rubric)  لتتتتتتتقتتتويتتتم

 األنشطة ومهام األداء.

قتتاعتتدة أداء وصتتتتتتتفيتتة  -

(Rubric)  لتتتتتتتقتتتويتتتم

متتهتتتتارات التتعتتالقتتتتات 

 الشخصية.
قتتاعتتدة أداء وصتتتتتتتفيتتة  -

(Rubric)  لتتتتتتتقتتتويتتتم

متتتتهتتتتارات تتتتتحتتتتمتتتتل 

المستتتتتتتؤوليتتة  والعمتتل 

 ضمن فريق.

حقيبة إنجاز تجمع جميع 

ت األنشطة والنتاجا

 وأدوات التقويم

يصيغ مشروعا بحثيا بمفرده أو بالتعاون مع  4-3

نموذج مقترح للتربية األخالقية لبناء مجموعته 

والقيم االسالمية في المجتمع السعودي وفق أحد 

 نظريات النمو االخالقي المقدمة.

 في الصف. لعرضهويعد تقريرا وافيا عنها 

يستخدم التغذية الراجعة من استاذه وأقرانه 

 لتحسين جودة العمل.

 (وجدتإن) املهارااتلنفسيةاحلركية 5
 ال يوجد 5-1

 
 

 :جدوملهامتقوميالطلبةخالاللفصاللدراسي .45
األسبوعاحملددلتسليم (اخل......اختبار,مشروعجماعي,كتابةمقال,خطابة,تقدميشفهي,مالحظة: مثال) مهامالتقومياملطلوبة م

 ه
 نسبتهمنالتقييمالنهائي

 %5 طوال الفصل  بأخالقيات الطالب/ المعلمالحوار والمناقشة وااللتزام  1

 %20  عرض إحدى نظريات التعلم باستخدام تقنية االتصاالت أو المعلومات 2

 %15 14 بحث حول نموذج مقترح للتربية األخالقية في المجتمع تقديم 3

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

 %40 15 اختيار من متعدد ومقالي قصير(االختبار النهائي )  5
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 اإلرشاداألكادمييللطالبودعمهم .ط
إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار  ترتيبات

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلباتهم  -

 واستفساراتهم وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.
تكوين مجموعة واتساب لكل مقرر يضاف لها جميع الطالب في المقرر مع عضو هيئة التدريس  -

 اجونه.للنقاشات وتقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحت
تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقديم  -

 االرشاد األكاديمي.

 
 مصادرالتعّلم .صص

 :الكتباملقررةاملطلوبة - فيقائمة–أدرج. 1

، دار المسيرة 1(. نظريات النمو وتطبيقاتها التربوية. ط2014معاوية محمود أبو غزال ) -1
 ..عمان -والتوزيع والطباعةللنشر 

، دار 1(. علم نفس النمو. ط2012سامي محسن الختاتنة  و أحمد عبداللطيف أبو أسعد ) -2
 .عمان -ديبونو للنشر والتوزيع

،دار المسيرة للنشر 4(.مبادئ علم النفس التربوي،ط2012عماد عبدالرحيمالزغول ) -3
 .عمان -والتوزيع

مو التفكير االخالقي لدى عينة من الذكور السعوديين (. ن2000حسين بن عبدالفتاح الغامدي ) -4

 .16، ع16قطر، مج -في سن المراهقة والرشد، بحث منشور، حولية كلية التربية
( دار المعرفة 2( ، النمو اإلنساني أسسه وتطبيقاته ، ط)1995سيد محمود الطواب ) -5

 .مصر -الجامعية
، عمان  1( نظريات التعلم ،ط2015)عدنان العتوم ، عبدالناصر الجراج ، فراس الجداوي  -6

 ،دار المسيرة.
 ( نظريات التعلم والتعليم  عمان: دار الفكر2005يوسف قطامي )  -7

 (:اجملالاتلعلميةوالتقاريروغريها) املواداملرجعيةاألساسية - فيقائمة–أدرج. 2

( . أسس سيكولوجية الطفولة 1986بول مسن وجون كونجر وجيروم كاجان )  -1
 .الكويت . دار الفالح .  1والمراهقة. ترجمة احمد عبدالعزيز سالمة. ط 

 (. األسس النفسية للنمو .القاهرة . دار الفكر العربي . 2011فؤاد البهي السيد) -2
ظرية، البحث، التطبيق، ط ( ، في النمو األخالقي الن1983محمد رفقي محمد فتحي ) -3

 .الكويت-(، دار القلم 1)
 ، دار الشروق. 2( نظريات التعلم ، الطبعة  2006عماد الزغلول )  -4
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يه عمليات معرف –( سيكولوجيه التعلم ) نظريات 2012عواطف محمد محمدحسانيين )  -5
 زقدرات عقليه ( ، المكتبة األكاديمية –

   عمان : دار الشروق.2( نظريات التعلم  ط 2006عماد الزغول ) -6

( نظريات التعلم : دراسة مقارنة   ترجمة 1986غازدا  جورج وريموندجيكورسيني ) -7

   الكويت سلسلة عالم المعرفة.108علي حسين   وعطية محمد هنا  العدد 

 :أدرجاملواداإللكرتونيةومواقعاإلنرتنتومواقعالتواصالالجتماعيوغريها. 3

 مواقع االنترنت المتخصصة مثل: 

http://www.APA.org 

liupsyshttp://www.am.org 

http://www.hayatnafs.co 

 :وادتعليميةأخربمثاللرباجماحلاسوبية،الربجميات،واألسطوااناتملدجمةأدرجأمي. 4

 التعليمية في مجال التعلم والتعليمالبرامج 

 

 املرافقاملطلوبة .ضض
)أي  بّينمتطلبااتملقررالدراسيمناملرافقبمافيذلكحجمالقاعااتلدراسيةواملختربات

 (:عدداملقاعدداخاللقاعااتلدراسيةواملختربات،وعددأجهزةاحلاسباآللياملتاحة،وغريها
 (:قاعااتحملاضرات،واملختربات،وقاعااتلعرض،واملعامل،وغريها) املباين .23

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

 (:أدواتعرضالبياانت،واللوحااتلذكية،والربجمياتوغريها) مصادرتقنية .24
 Data Showجهاز عارض البيانات 

 ال يوجد(:مثالًاذاكاهنناكحاجةإلىتجهيزامتخربيةخاصة،فاذكرها،أوأرفققائمةهبا: حددها) مصادرأخرى .25

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ققق

 :اسرتاتيجيااتحلصولعلىالتغذيةالراجعةمنالطالببخصوصفعاليةالتدريس .16
 حول ما ورد في المقرر. لبةحلقة نقاش مع الط -

 والتقارير.تقييم مستوى البحوث العلمية  -

 .(Rubric)تقويم الطالب باستخدام قاعدة أداء وصفية  -

http://www.apa.org/
http://www.am.org/
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 نتائج الطالبات على االختبار النهائي. -

 :اسرتاتيجياأتخربلتقوميعمليةالتدريسمنقبالألستاذأوالقسم .17
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.  -
 الستشارة في التدريسمن قبل النظراء في التدريس. -
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.   -
 التقويم الذاتي. -

 :إجراءاتتطويرالتدريس .18
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل  -

ريس في تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس  واالستشارة في التد

 مما يقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

 االلتحاق بدورات/ وورش عمل حول التدريس الفعال وجودته. -

: مثل)  إجراءااتلتحققمنمعايريإجنازالطالب .19
تدقيقتصحيحعينةمنأعمااللطلبةبواسطةأعضاءهيئةتدريسمستقلني،والتبادلبصورةدوريٍةلتصحيحاالختباراأتوعينةمنالواجبا

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

سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس بمثلهم في أي جامعة أخرى ، وتوحيد 

 في هذه الجامعة، ومقارنة الدرجات النهائية للطلبة في الجامعتين.

 :ِصفإجراءااتلتخطيطللمراجعةالدوريةملدبفعاليةاملقررالدراسيوالتخطيطلتطويره .20
  تقييم ذاتي عام للمقرر.-

 لى نقاط القوة والضعف.تحليل نتائج استبانة األداء التدريسي للتعرف ع-

أيضا من خالل تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات -

التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء 

 لدراسات الرسمية وغير الرسمية.التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األبحاث وا
 

 سميره محارب العتيبي.................................. .د :امسمنسقالربانمج

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

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 التحليل العاملياسم املقرر:  

 ( 0206721-2)إحصاء  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ
 ( 0206721-2إحصاء  ) التحليل العاملي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .66
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .67
 الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .68
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .69
 املستوى الثاين: ة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. السن4 .70
 إحصاء تطبيقي , إحصاء استداليل. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .71
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .72
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .73

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .صص

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .قق
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .شش
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .تت
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 تعليقات:

 

 األهداف .ف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -4

 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة ابلتحليل العاملي على النحو التايل:
على مستوى واسع يف جماالت البحث  FAيهدف هذا املقرر اىل الرتكيز على تطبيق جوانب التحليل العاملي حيث أصبح استخدام  -

 االجتماعي والسلوكي والصحي واالقتصادي, كما يهدف هذا املقرر اىل التعرف على األساس املنطقي والعلمي للتحليل العاملي.
 .SPSS, SAS, LISREL, R, MPlusعرفة الكثري من برامج التحليل االحصائي مثل إن دراسة التحليل العاملي تتطلب م -
 : إىل أن يكون الطالب قادراً علىكما يهدف هذا املقرر  -
 التفريق بني PCA, FA 
  التفريق بنيEFA, CFA, PCA, E/CFA 
 :تقدير وشرح النماذج التاليةcongeneric measurement models, multifactor and higher order 

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

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

 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية للتحليل العلمي يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -
 قرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص.متابعة مصادر املعلومات املختلفةبشأنتحديث موضوعات امل -
 استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابلتحليل العاملي. -
 لطالب.املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس وا -

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

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

فيه  ةوالربامج اإلحصائية املستخدميهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالببالتحليل العاملي وأمهيته وخصائصه وأسسه وأمناطه,  -
SAS/SPSS/ MPlus ،العوامل املؤثرة يف التباين  ،طرق التحليل العاملي االستكشايف ،امليمعايري وشروط استخدام التحليل الع

إعداد النموذج متعدد العوامل وحساب ، CFAالتحليل العاملي التوكيدي ، املقاييس احادية ومتعددة االبعاد، للجذور الرتبيعية للعوامل
 .مؤشرات املطابقة املطلقة، عدد البارميرتات احلرة يف النموذج
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .46
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

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

 2 1 التحليل العامليشروط استخدام 
 4 2 طرق التحليل العاملي االستكشايف )املكوانت األساسية/احملاور األساسية/الصوري/الفا(

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

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

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

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

 4 2 املطلقة )مربع كاي/درجات احلرية/مؤشر املعلومات/مؤشر الصدق التقاطعي(مؤشرات املطابقة 
 

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

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .48

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .49
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :القدرة علىالطالببعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
 املعرفة 1

 .,PCA & FAأن يتعرف على األطر النظريةواألسس العلمية لكل من   1-1

احملاضرة ابستخدام العروض  -
 التقدمية.

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

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

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

 أن يذكرالعوامل املؤثرة يف التباين للجذور الرتبيعية للعوامل 1-3
اإلحصائية موضوع الالزمة الستخدام األساليب أن حيدد الشروط واملعايري  1-4

 الدراسة
طرق التحليل العاملي االستكشايف )املكوانت األساسية/احملاور أن يستعرض 1-5

 األساسية/الصوري/الفا(
أن يتعرف علىالنموذج متعدد العوامل وحساب عدد البارميرتات احلرة يف  1-6

 النموذج.
األسلوب اإلحصائي أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل  1-7

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2

 goodness modelأن يناقش األدلة اإلحصائية لتقدير النماذج  2-1
fit 

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

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
النشط, املعتمدة على التعلم 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

 ,PCA & FAأن يطبق العمليات اإلحصائية املختلفة لكل من  2-2
أن حيدد الكفاايت واملهارات اإلحصائية األساسية الختيار األسلوب األمثل  2-3

 العامليللتحليل 
 يقارن بني النماذج املختلفة للبياانت واختيار االمنوذج األكثر مالئمة 2-4
 أن يشرح نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها.  2-5
 أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-6
, حلل مشكالت معقدة فعالأقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل مع  2-7

 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة, ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 التعلم الذايت  - .وسعيه الستثمارها إجيابياً أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  3-1
طرائق التعلم القائمة على إحدى  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
 يتعامل بثبات وحساسية مع القضااي األخالقية املعقدة ويصدر أحكاماً أن  2-3 تكليفات فردية  -

 عادلة وصحيحة.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
التعلم النشط, املعتمدة على  لوقت احملدداومتطلبات املقرر وتسليمها يف أن يلتزم بقوانني اجلامعة  3-3

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تكليفات مجاعية  -
)املشاريع البحثية 

 والعملية(
التقومي الذايت, وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

كل من )األنشطة ومهام 
مهارات  –األداء

مهارات –االتصال 
–العالقات الشخصية

, والعمل حتمل املسؤولية
 ضمن فريق(

التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى, وميارس أن يتقبل  3-4
 بكفاءة ومتيز. دور القيادة إذا أسندت إليه

أن يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء قاعدة أداء وصفية  3-5
 مهام األداء.يتم تصميمها لتقومي 

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

يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  يتحمل املسؤوليةأن  3-7
 معه, وينجزه يف الوقتاحملدد.

, اجملموعة, ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبيتفاعل مع أقرانه يف أن  3-8
 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

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

 مت دراستها يدوايً 

 التعلم الذايت  -
التعلم القائمة على إحدى طرائق -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسريها.

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء
–مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
املعلومات واملهارات 

 ( العددية

أسلوب كل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت أن  4-2
 إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-3
 ليت مت حساهبا يدوايً لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اباحلاسوبية 

مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت مقياس ينجز أن  4-4
يف )استبانة( يتم تطبيقه فعليًا,ويكتب تقريرًا وافياً عن املشروع, ويعرضه 

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

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

 وإيضاح النتائج والتوصياتالقضااي 

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

5-1 
 

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

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 

على أو التعلم النشط, املعتمدة 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت استخدام مهارا
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

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

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

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

 مصادر التعّلم .طط
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم, رجاء حممود ) -
. القاهرة: مكتبة األجنلو يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية Spss اإلحصاء الالابرامرتي مع استخدام(. 2001الشربيين, زكراي أمحد ) -

 املصرية.
 . القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية. األساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية(. 2000د, صالح أمحد ) مرا -
واالجتماعية:  ةاألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوي( . 2010عالم, صالح الدين حممود )  -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  البارامرتيةوالالابرامرتية
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(. 4)ط الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ماإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدا(. 2010املنيزل, عبدهللا فالح , غرابية, عايش موسى ) -
 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.

. اإلسكندرية: دار  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2014داحلليم , الشريف, خالد حسن )منسي, حممود عب -
 .اجلامعة اجلديدة

 
-Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York: 

Guilford Press. 

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

Estimation. London: SAGE Publications. 

-Hoyle, R.H.  (2012).  Handbook of Structural Equation Modeling.  New York:  Guilford 

Press. 

-Kline, R., B. (2010).  Principles and practice of structural equation modeling (3nd ed.).  New 

York: Guilford Press. 

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

Introduction. London: SAGE Publications.   

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

German: John Wiley & Sons. 
-Steyn H. S. &  Ellis S. M. (2009). Estimating an Effect Size in One-Way Multivariate Analysis 

of Variance (MANOVA). Multivariate Behav Res. 44(1),106-29. 
 

 لمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت الع2

SEM Structural equation modeling- 

NCME & AERA- 

Electronic Journal of Statistics - 

of measurement & evaluation CouncilNCME National - 

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://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795108
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http://www.aera.net/Publications/Journals 

http://people.bu.edu/tabrown/cfabook.html 

http://www.handbookofsem.com/files.html 

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

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

ie/en/Publications/Statisticshttps://www.education.- 

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

Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

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

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

-SPSS 

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

- SAS 

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

MPlus- 

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

-Minitab 
/trial-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

- Lisrel 

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

 

http://www.aera.net/Publications/Journals
http://people.bu.edu/tabrown/cfabook.html
http://www.handbookofsem.com/files.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
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
https://www.statmodel.com/index.shtml
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم

 
 املرافق املطلوبة .ظظ

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

 مقعد متحرك , جهاز عرض , سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل, جهاز حاسب آيل لكل طالب20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .26

 طالب 20طالب, معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .27

 SPSS, SAS, Minitab, Lisrel, MPlusالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية  .28

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

 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: .ممم
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب .– .ننن
 املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً. بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .ههه
 إجراءات تطوير التدريس: .ووو
بني النظراء  واالستشاراتخلربات تبادل الزايرات وا: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .ييي

 , واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.)األقران( يف التدريس
 .من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .أأأأ

 عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. ورشيس و حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدر  - .بببب
وي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم التعاوين ,.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت - .تتتت

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

 ابلقسم.جمتمعات التعلم از ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج مراجعة معايري حقائب اإلجن- .جججج
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .حححح
 .أخرى املقررجبامعات مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .خخخخ
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .دددد
ير والتحديث تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .ذذذذ

 سني املستقبلية.ووضع خطط التح
املقررابلقسم والكلية واجلامعة, وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .رررر

 التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج , مع ةملستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتهاللتطورات ا - .زززز

 .تقرير املقرر والربانمج
 SWOTحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها, مع  -

Analysis استناداً ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة , , نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAEلالعتماد االسرتاتيجيسس التخطيط أل
 .الوطين

 

 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

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

 
 توصيف مقرر : التحليل العاملي

 
 إعداد:

 د. ايسر عبدهللا حفين حسن    ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 البياانت اإلحصائية املفقودةاسم املقرر:  

 ( 0206744-2 إحصاء ) رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق
 ( 0206744-2إحصاء  البياانت اإلحصائية املفقودة) . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .74
 الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .75
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .76
 املستوى الثاين: الدراسي. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر 4 .77
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .78
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .79
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .80

 (:. منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ثث

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .خخ
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ضض
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ظظ
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 تعليقات:

 

 األهداف .ك
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -5

 النظرية واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة ابلبياانت اإلحصائية املفقودةإكساب الطلبة األطر 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 دة يف جمال الدراسة(.  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلدي
 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية للبياانت اإلحصائية املفقودةيف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -
 متابعة مصادر املعلومات املختلفةبشأنتحديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -
 كتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابلبياانت اإلحصائية املفقودة.استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على ال -
 املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب. -

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

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

 للمقرر:وصف عام 
)الطرق  يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب ابلبياانت اإلحصائية املفقودة, أمناط البياانت املفقودة وآلياهتا, طرق معاجلة البياانت املفقودة -

وعلى اخلصائص الطرق احلديثة للبياانت املفقودة( , أتثري البياانت املفقودة على دقة األساليب اإلحصائية  -التقليدية للبياانت املفقودة
 السيكومرتية, القيم املتطرفة و طرق حتديدها.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .51
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 أسباب فقد البياانت (  -النشأة  –البياانت املفقودة ) املفهوم 
 4 2 أمناط البياانت املفقودة

 2 1 آليات البياانت املفقودة
 2 2 حتديد مدى عشوائية البياانت املفقودة

 2 1 طرق معاجلة البياانت املفقودة
 4 2 الطرق التقليدية للبياانت املفقودة
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 4 2 الطرق احلديثة للبياانت املفقودة
 2 1 أتثري البياانت املفقودة على دقة األساليب اإلحصائية

 2 1 السيكومرتيةأتثري البياانت املفقودة على دقة اخلصائص 
 4 2 طرق حتديدها( –املصادر  –القيم املتطرفة )املفهوم 

 2 1 تطبيقات إحصائية على البياانت املفقودة
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .52
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .53

 

 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً  .54
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :القدرة علىالطالببعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
 املعرفة 1

احملاضرة ابستخدام العروض  - البياانت اإلحصائية املفقودةأن يتعرف على  1-1
 التقدمية.

 احلوار واملناقشة املوجهة اهلادف. -

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
 أن يتعرف علىطرق معاجلة البياانت املفقودة 1-2
 أن يذكراألسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3
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 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 ء.األنشطة التطبيقية ومهام األدا- ضوع الدراسةاإلحصائية مو أن حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب  1-4

 
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يستعرضالطرق التقليدية واحلديثة للبياانت املفقودة 1-5
 .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطمعايري و  أن حيدد 1-6
أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-7

 املناسب لتحليل البياانت.
 املعرفيةاملهارات  2

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

 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

مهام األداء وفقا لسياق  تصميم
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

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

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

 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة, ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

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

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
مجاعية تكليفات  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية
, والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(

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

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

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

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

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

 معه, وينجزه يف الوقتاحملدد.
, يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة, ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبأن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

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

 التعلم الذايت  - مت دراستها يدوايً 
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 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
أسلوب كل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت أن  4-2

 إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
 إلجراءات تطبيق

أسلوب إحصائي 
 ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
التقومي الذايت, وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء

–مهارات االتصال 
تقنية ت مهارا

املعلومات واملهارات 
 ( العددية

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-3
 ليت مت حساهبا يدوايً لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اباحلاسوبية 

مع جمموعته لتحليل بياانت مقياس مشروعاً حبثيا ابلتعاون ينجز أن  4-4
)استبانة( يتم تطبيقه فعليًا,ويكتب تقريرًا وافياً عن املشروع, ويعرضه يف 

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

 .واالستنتاجاتاستقراء النتائج و 
أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي, وحبث  4-6

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

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

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

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت استخدام مهارا
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .55

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

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

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

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

 مصادر التعّلم .عع
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم, رجاء حممود ) -
. القاهرة: مكتبة األجنلو يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية Spss اإلحصاء الالابرامرتي مع استخدام(. 2001الشربيين, زكراي أمحد ) -

 املصرية.
 . القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية. األساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية(. 2000مراد, صالح أمحد )  -
واالجتماعية:  ةاألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوي( . 2010عالم, صالح الدين حممود )  -

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

 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
. اإلسكندرية: دار  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2014منسي, حممود عبداحلليم , الشريف, خالد حسن ) -

 .اجلامعة اجلديدة
 

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

Estimation. London: SAGE Publications. 

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

Introduction. London: SAGE Publications.   

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

German: John Wiley & Sons. 
-Steyn H. S. &  Ellis S. M. (2009). Estimating an Effect Size in One-Way Multivariate Analysis 

of Variance (MANOVA). Multivariate Behav Res. 44(1),106-29. 
 

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

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795108
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-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 

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

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

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

Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

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

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

-SPSS 

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

- SAS 

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

-Minitab 
/trial-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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- Lisrel 

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

 

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

 
 املرافق املطلوبة .غغ

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

 مقعد متحرك , جهاز عرض , سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل, جهاز حاسب آيل لكل طالب20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .29

 طالب 20طالب, معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .30

 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  .31

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

 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: .صصصص
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب .– .ضضضض
 املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً. بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .طططط
 إجراءات تطوير التدريس: .ظظظظ
بني النظراء  واالستشاراتخلربات تبادل الزايرات وا: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .عععع

 , واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.)األقران( يف التدريس
 .من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .غغغغ

http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html
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  التدريس لالستفادة منها.ىفعمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة  ورشيس و حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدر  - .فففف
وي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم التعاوين ,.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت - .قققق

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

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ابلقسم.جمتمعات التعلم از ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج مراجعة معايري حقائب اإلجن- .لللل
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .مممم
 .أخرى املقررجبامعات مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .نننن
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .هههه
ير والتحديث تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .وووو

 سني املستقبلية.ووضع خطط التح
املقررابلقسم والكلية واجلامعة, وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  -.يييي

 التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج , مع ةملستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتهاللتطورات ا - .أأأأأ

 .تقرير املقرر والربانمج
 SWOTحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها, مع  -

Analysis استناداً ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة , , نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAEلالعتماد االسرتاتيجيسس التخطيط أل
 .الوطين

 

 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

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

 
 توصيف مقرر : البياانت اإلحصائية املفقودة

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

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 االحندارحتليل اسم املقرر:  

 ( 0206723-2) إحصاء  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل
 ( 0206712-2حتليل اإلحندار) إحصاء  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .81
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .82
 الدكتوراه. 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( .84
 املستوى الثاين: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .85
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .86
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .87
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .88

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

 %100 النسبة: √ التقليديةقاعات احملاضرات  .غغ

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .أأأ
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ججج
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ددد
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 تعليقات:

 

 األهداف .م
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -6

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

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

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

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

 وصف عام للمقرر:
املتعدد (, حتليل اإلحندار  –يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالببتحليل اإلحندار وفرضيات استخدامه,مناذج اإلحندار اخلطي ) البسيط  -

حندار اخلطي البسيط بطريقة املربعات الصغرى وابستخدام املصفوفات, حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد, الطريقة األمامية, الطريقة اخللفية, اإل
 تدرجيي,  اإلحندار اهلرمي , اإلحندار القياسي, معايري اختيار أفضل منوذج لإلحندار.ال

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .56
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 وفرضيات استخدامهحتليل اإلحندار 
 4 2 املتعدد ( –مناذج اإلحندار اخلطي ) البسيط 

 4 2 اخلطي البسيط بطريقة املربعات الصغرىحتليل اإلحندار 
 4 2 حتليل اإلحندار اخلطي البسيط ابستخدام املصفوفات
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 2 1 حتليل اإلحندار اخلطي املتعدد
 2 1 الطريقة األمامية
 2 1 الطريقة اخللفية

 2 1 اإلحندار التدرجيي 
 2 1 اإلحندار اهلرمي

 2 1 اإلحندار القياسي
 4 2 منوذج لإلحندارمعايري اختيار أفضل 

 2 1 تطبيقات إحصائية لتحليل اإلحندار
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .57
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .58

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .59
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

 خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 :القدرة علىالطالببعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
 املعرفة 1

 وفرضيات استخدامهحتليل اإلحندار أن يتعرف على  1-1

احملاضرة ابستخدام العروض  -
 التقدمية.

 ادف.احلوار واملناقشة املوجهة اهل -
 ء.األنشطة التطبيقية ومهام األدا-
 

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 املتعدد ( –أن يتعرف علىنماذج اإلحندار اخلطي ) البسيط  1-2
 أن يذكراألسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3
 ضوع الدراسةأن حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية مو  1-4
 اخلطي املتعدد أن يستعرضطرق حتليل اإلحندار 1-5
 .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطمعايري و  أن حيدد 1-6
أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-7

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2

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

 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

فقا لسياق تصميم مهام األداء و 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

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

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

 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة, ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

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

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء

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

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

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

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

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

 معه, وينجزه يف الوقتاحملدد.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
, سلوب مناسبيتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة, ويقرتح آراء هادفة أبأن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية
, والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت كل مولدةلبياانت  أن يعاجل 4-1
 مت دراستها يدوايً 

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
 إلجراءات تطبيق

أسلوب إحصائي 
 ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
التقومي الذايت, وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء

–مهارات االتصال 
تقنية ت مهارا

املعلومات واملهارات 
 ( العددية

أسلوب كل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت أن  4-2
 إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-3
 ليت مت حساهبا يدوايً لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اباحلاسوبية 

مع جمموعته لتحليل بياانت مقياس مشروعاً حبثيا ابلتعاون ينجز أن  4-4
)استبانة( يتم تطبيقه فعليًا,ويكتب تقريرًا وافياً عن املشروع, ويعرضه يف 

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

 .واالستنتاجاتاستقراء النتائج و 
أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي, وحبث  4-6

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

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

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

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت استخدام مهارا
 الربجميات احلاسوبية

 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .60
شفهي, , تقدمي مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشروع مجاعي, كتابة مقال, خطابة م

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

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

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

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

 مصادر التعّلم .فف
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم, رجاء حممود ) -
 . القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية. األساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية(. 2000مراد, صالح أمحد )  -
. القاهرة: مكتبة األجنلو يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية Spss اإلحصاء الالابرامرتي مع استخدام(. 2001الشربيين, زكراي أمحد ) -

 املصرية. 
: واالجتماعية ةاألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوي( . 2010عالم, صالح الدين حممود )  -

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

 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
. اإلسكندرية: دار  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2014شريف, خالد حسن )منسي, حممود عبداحلليم , ال -

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

German: John Wiley & Sons. 
-Steyn H. S. &  Ellis S. M. (2009). Estimating an Effect Size in One-Way Multivariate Analysis 

of Variance (MANOVA). Multivariate Behav Res. 44(1),106-29. 
 

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

StatisticsElectronic Journal of  - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي 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 

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

6134766&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

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

-SPSS 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795108
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
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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 

ww.ssicentral.com/lisrel/student.htmlhttp://w 

 

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

 
 املرافق املطلوبة .قق

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

 مقعد متحرك , جهاز عرض , سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل, جهاز حاسب آيل لكل طالب20 -
 وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات،  .32

 طالب 20طالب, معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .33

 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى  .34

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

 استمارة تقومي املقرر. -
 العملي.بطاقات التطبيق  -
 الراجعة والسريعة ابجتاهني.التغذية  -

https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html
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 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ثثثثث
 التقارير الفصلية للطالب .واجلماعية واملشاريع و ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية – .ججججج
 جلامعات املختلفة حملياً وإقليماً.اباملقرر ابألقسام والكليات  بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .ححححح
 إجراءات تطوير التدريس: .خخخخخ
بني النظراء  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .ددددد

 , واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.)األقران( يف التدريس
 .واملؤمترات العلميةمن خالل  املشاركة يف الندوات ألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .ذذذذذ
 عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .ررررر
تعديالت يف حمتوي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم التعاوين ,.....اخل مع إحداث  - .ززززز

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

 ضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أع
 ابلقسم.جمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج - .ششششش
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .صصصصص
 .أخرى املقررجبامعات مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .ضضضضض
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ططططط
التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث  تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء - .ظظظظظ

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
املقررابلقسم والكلية واجلامعة, وكذلك تقرير املراجعة الداخلية  النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .ععععع

 لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج , مع ةلتعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتهاللتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديثحتديث مصادر ا - .غغغغغ

 .تقرير املقرر والربانمج
 SWOTحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها, مع  -

Analysis استناداً ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة , , نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAEلالعتماد االسرتاتيجيسس التخطيط أل
 .الوطين

 

 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:
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 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 توصيف مقرر : حتليل االحندار
 إعداد:

 فين حسنحد. ايسر عبدهللا     ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
 )إجباري كلية(املعاصرة   اسم املقرر: السياسة التعليمية 

 (2-020170121) رمز املقرر:
 إسم املؤسسة التعليمية        جامعة أم القرى ه26/1/1440  اتريخ التوصيف:

 الرتبية اإلسالمية واملقارنة.  -الرتبيةالقسم:-لكليةا
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن

 (2-020170121املعاصرة) السياسة التعليمية. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1
 . عدد الساعات املعتمدة: )ساعتان(2
الدكتوراه)متطلب كلية إجباري يقدمه قسم الرتبية مج ان. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: بر 3

 اإلسالمية واملقارنة(. 
 املستوى الثاين.ر الدراسي: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقر 4
 .املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 العابدية للطالب –.فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الزاهر للطالبات 7
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 )اخرت كل ما ينطبق(:. منط الدراسة املتبع 8
 %50 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ههه

    
 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ووو

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

    
 %30 النسبة: √ ابملراسلة .ححح

    
  النسبة:  أخرى تذكر .ططط
 

 تعليقات:

 األهداف .ه
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 ما هدف املقرر الرئيس؟
ين على الربط بني السياسات إعداد وأتهيل ابحثني قادرين على فهم وحتليل وتقومي السياسات التعليمية، وقادر 

 .العامة للدولة والسياسة التعليمية والرتبوية
 :ن يكون الطالب قادر علىويتوقع ابنتهاء تدريس املقرر أ

 تعرف املفاهيم األساسية للسياسة التعليمية وأمهيتها.  .1
 أبهم االجتاهات واملبادئ اليت تقوم عليها السياسات التعليمية. اإلملام .2
 تعرف السياسات التعليمية لبعض الدول املتقدمة يف اجملال التعليمي. .3
 إدراك التغريات العاملية املعاصرة وانعكاساهتا على السياسات التعليمية. .4
 استيعاب التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية حمليا ودوليا. .5
 ل السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية.حتلي .6
 ول أخرى.مقارنة السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية بسياسات تعليمية يف د .7
 املؤسسات حمليا ودوليا.اإلحاطة أببرز التحديدات الرتبوية يف النظم التعليمية على مستوى الربامج و  .8
 .2030عودية وفق رؤيةسياسة التعليمية ابململكة العربية السالتعرف على التجديدات الرتبوية يف ال .9

 املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 .املراجعة الدورية للخطة الدراسية للمقرر يف جملس القسم 
 .تقدمي املقرتحات بصفة دورية لتحسني املقرر وتطويره وحتديث مراجعه 
 الطالب يف االستفادة من املقرر علميا وعمليا. استطالع آراء 
 .تصفح املواقع اإللكرتونية للوصول للمعلومات املطلوبة 
 .تتبع موضوعات املقرر ومفرداته على مواقع اجملالت والدورايت العربية والعاملية 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية وصف املقرر الدراسي  .س

 أودليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:
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تواجه النظم التعليمية وحتليل وثيقة  التعليمية،وأمهيتها وأهم التحدايت اليتيتناوهلذااملقرراالجتاهات احلديثةللسياسات 
ل التعليم وأهم التجديدات الرتبوية يف التعليم ابململكة ومقارنتها ابلسياسات التعليمية لغريها من الدول املتقدمة يف جما

 السياسات التعليمية ابململكة وغريها من الدول.
 

 غي تناوهلا:املوضوعات اليت  ينب-1
ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس 
 2 1 مدخل مفاهيمي للسياسة التعليمية وأمهيتها. -
 2 1 أهم االجتاهات واملبادئ اليت تقوم عليها السياسات التعليمية. -
 4 2 التغريات العاملية املعاصرة وانعكاساهتا على السياسات التعليمية. -
 4 2 النظم التعليمية حمليا ودوليا.التحدايت اليت تواجه  -
 2 1 حتليل السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية. -
مقارنة السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية بسياسات تعليمية يف دول  -

 6 3 أخرى.

أبرز التجديدات الرتبوية يف النظم التعليمية على مستوى الربامج واملؤسسات حمليا  -
 4 2 ودوليا.

التجديدات الرتبوية يف السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية وفق  -
 4 2 .2030رؤية

 2 1 االختبار النصفي -
 2 1 االختبار النهائي -

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .61
دروس  حماضرات 

 إضافية
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق استديو

 30     15×2 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
مالحظات جهة 

 .................................................... .................... التحكيم

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .62

 
جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات خمرجات التعلم للمقرر وفقًا  .63

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

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

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

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
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 م
طار خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإل

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

طريقة احملاضرة الدراسية ، املناقشة  ية.يتعرف أهم االجتاهات يف السياسات التعليم 1-1
واحلوار، التعلم ابالكتشاف ، 
عصف ذهين، التعلم التعاوين 

استخدام أساليب التعلم الذايت من 
خالل شبكة املعلومات 

 )اإلنرتنت(.

 املناقشة ، تقييم أوراق العمل
 ،والتكليفات ، تقييم التقارير 

 التقييم الذايت 
 ) تقييم األقران(.

1-2 
1-3 

 ية.إدراك التحدايت اليت تواجه النظم التعليم
 تعليميةاإلملام ابلتجديدات الرتبوية للسياسات ال

 املهارات املعرفية 2
تكوين إطار شامل عن أهم االجتاهات يف السياسة  2-1

 التعليمية
اسرتاتيجية  -البيان العملي طريقة 

اسرتاتيجية  -التساؤل الذايت
اسرتاتيجية  –التفكري التأملي 
استخدام آليات  –التفكري الناقد 

واسرتاجتيات التعلم النشط 
 والتعاوين .

تقييم أوراق    -املالحظة 
العمل تقييم العروض العملية 

تقييم  –من قبل األقران 
املناقشات   -البحوث 
 الصفية.

االحاطة ابلتغريات العاملية املعاصرة وانعكاساهتا  2-2
 على السياسات التعليمية

الوعي أبهم التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية  2-3
 حمليا ودوليا.

استيعاب أبرز التجديدات الرتبوية يف النظم  2-4
التعليمية على مستوى الربامج واملؤسسات حمليا 

 ودوليا.

  

السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية  مقارنة 2-5
 ومثيلتها يف الدول األخرى.

ابلتجديد الرتبوي حمليا  2030ربط رؤية اململكة  2-6
 وعامليا..

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
القدرة  على العمل الفردي املستقل يف أداء بعض  3-1

 الفردية املطلوبة.التطبيقات وتقدمي التكليفات 
 -املناقشة واألنشطة اجلماعية 

تكليف الطلبة أبعمال ومهام 
داخل جمموعات العمل. 

 اسرتاتيجية العصف الذهين.

املالحظة املقننة _ تقييم احرتام 
الطلبة لقوانني العمل اجلماعي 

والتزامهم هبا. مالحظة 
العالقات الشخصية وتناول 

التعاون مع فريق العمل إلجناز املهمة أو النشاط  3-2
 بشكل متقن ومتميز.
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 م
طار خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإل

 الوطين للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

زام القدرة على حتمل املسئولية من خالل االلت 3-3
املسند  حبضور احملاضرات ومواعيدها ، وأداء الدور

 له يف فريق العمل.

ة األدوار بني الطلبة أثناء ممارس 
األنشطة املرتبطة ابملقرر. تقييم 

 دفرت التقييم الذايت.
 العمل بفاعلية يف جمموعات عمل القدرة على 3-4

 تعاونية إلجناز املهام املكلف هبا.
 القدرة على التقومي الذايت 3-5

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تنمية مهارات التعامل مع الكمبيوتر يف تقدمي  4-1

 عروض تقدميية )بور بوينت(.
البيان العملي ) العروض 

التوضيحية من جانب أستاذ املقرر 
التفاعل مع  –طريقة التمارين  –( 

املوقع الشخصي لعضو هيئة 
  -والربيد اإللكرتوين(  –التدريس 

وعمل عروض تقدميية من جانب 
تدريب الطلبة على  –الطلبة 

استخدام تقنية املعلومات يف 
البحث على الشبكة الدولية 
للمعلومات ) واالنرتنت( عن 

يم واملوضوعات املرتبطة املفاه
ابملقرر إلجناز األعمال 

 والتكليفات(.

التقسسم الذايت وكتابة التقارير 
استخدام  –وأوراق العمل 

العروض التقدميية عند عرض 
مالحظة  -اخلطط البحثية  

أداء الطلبة أثناء استخدام 
تقومي املعلومات  –اإلنرتنت 

اليت حصل عليها الطلبة من 
 خالل النت.

تنمية مهارة استخدام الربيد اإللكرتوين يف عرض  4-2
 األعمال واألنشطة املطلوبة.

 التواصل مع الزمالء وتقبل املالحظات. 4-3
  

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

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .64
, كتابة مقال, مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشروع مجاعي م

 شفهي, مالحظة......اخل(خطابة, تقدمي 
نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه

 التقييم النهائي
 %60 يف املوعد احملدد االختبار النهائي 1
%20 الثامن االختبار النصفي 2  
%10 طوال الفصل الدراسي تقرير عن أهم التجديدات الرتبوية يف السياسات التعليمية املعاصرة. 3  

وعالقتها  2030رؤية اململكة العربية السعودية تقدمي ورقة عمل عن  4
%10 طوال الفصل الدراسي                      ابلتجديد الرتبوي.  

% 100  اجملموع   
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ف

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

 ساعات ( . 4الساعات املكتبية املخصصة للمقرر )  -
 ألكادميي ) أسبوعياً ( .االستشارات واإلرشاد ا -
 .اإللكرتوينالتواصل عرب الربيد  -

 مصادر التعّلم .كك
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

، القاهرة. اجملموعة العربية تظوير التعليم يف ضوء جتارب بعض الدول( .2012إمساعيل، منار حممد.) −
 للتدريب والنشر.

، اإلسكندرية:.دار الوفاء لدنيا التعليمية وصنع القرارالسياسات (. 2003بكر، عبد اجلواد السيد.) −
، عمان: املركز مدخل إىل حتليل السياسات العامة(. 2002الطباعة والنشر احلسني، أمحد مصطفى. )

 العلمي للدراسات السياسية.



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 الدراسات العلياعمادة 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

257 
 

فاهيم واملداخل امل -حتليل السياسات الرتبوية وختطيط التعليم(. 2009بيومي، كمال حسين.) −
 ، دار الفكر، عمان.قاتوالتطبي

احلاضــــــر واســــــتشــــــراف  التعليم يف اململكة العربية الســــــعودية رؤية(  2007احلامد وآخرون، حممد )  −
 ، مكتبة الرشد، الرايضاملستقبل

 كان، الرايض، مكتبة العبيالسياسة التعليمية مفاهيم وخربات( 2007احلريب، سعود هالل ) −
 لعلمية، جدةا، خوارزم لسياسة التعليمية والتنميةا( 2007حكيم، عبد احلميد عبد اجمليد )  −
 ، ايرتاك للطباعة والنشر، القاهرةنظام التعليم وسياسته( 2012حكيم، عبد احلميد عبد اجمليد) −
 ، الدار املصرية اللبنانية، القاهرةمستقبل التعليم العريب بني الكارثة واألمل( 2008خضر، حمسن ) −
 ، دار اخلرجيي، الرايضنظام التعليم يف اململكة العربية السعودية( 2004السنبل وآخرون، عبد العزيز) −
 ، مؤسسة طيبة، القاهرة السياسة التعليمية بني الواقع واملأمول( 2011شعالن، عبد احلميد عبد الفتاح) −
 ، دار الفارايب، بريوت.يف قضااي الرتبية والسياسة التعليمية( 2007عامل، مهدي) −
 ، مكتبة الرشد، الرايضسياسة التعليم ونظامه يف اململكة العربية السعودية (2005العقيل، عبد هللا) −
،سلسلة الرتبية  ختطيط السياسة التعليمية والتحدايت احلضارية املعاصرةعيد، سعاد حممد.)د.ت(. −

 (، القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية.4واملستقبل العريب، العدد )
 ،دار املسرية، عمانات املستقبلية منظور تربويالدراس( 2003فلية،فاروق، والزكي،أمحد) −

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

− .htm186http://www.ulum.nl/a www.scirp.org/journal جملة العلوم اإلنسانية  : 
 https://uqu.edu.sa/libمكتبة امللك عبد هللا بن عبد العزيز −
  http://shamela.wsاملكتبة الشاملة −
 https://www.kfcc.gov.saاملكتبة الرقمية مبركز امللك فهد الثقايف −
 htpps://www.kfcris.com/arلك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  مركز امل

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

http://www.scirp.org/journal
https://www.kfcc.gov.sa/


 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 الدراسات العلياعمادة 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

258 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 املرافق املطلوبة .لل

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

 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .35
( طالب مزودة بطاوالت مستديرة ومقاعد مرحية تساعد على العمل اجلماعي، ومكتبة 15قاعة دراسية تتسع ل )

 صغرية تشتمل على املراجع واملواد العلمية املساعدة على حتقيق أهداف املقرر.
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .36

 استخدام فاعلية السبورة الذكية . األفالم التعليمية.  -جهاز الب توب ، سبورة ورقية وأقالم 
مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة  .37

 هبا(:
 ( اثبتة . نقطة اتصال ابإلنرتنت.data showجهاز عرض بروجيكتوراثبت ، شاشة عرض )

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

 التحصيلية الدورية والنهائية.منوذج تقومي مقرر دراسي، مناذج من  أعمال الطالب ،  االختبارات  
 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:2 .ككككك

 احلوار والنقاش مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق هلم تدريس املقرر .
 التقييم الذايت لعضو هيئة التدريس وفق حمكات التقييم.

 .إجراءات تطوير التدريس:3 .للللل
 متابعة الدورات اخلاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.  -
 االتصال أبعضاء هيئة التدريس لنفس املقرر يف اجلامعات األخرى حمليا ودوليا. -
متابعة ما يعرض يف االنرتنت حول املقرر والتعليم الفعال وكتابة تقرير عن ذلك وتقدميه للجنة التطوير  -

 واالعتماد الرباجمي.
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لطلبة بواسطة أعضاء التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال ا.إجراءات 4 .ممممم
اجبات مع أعضاء هيئة هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الو 

 تدريس من مؤسسة أخرى(:
 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة النظراء. −
 ختبارات التحصيلية للطالب.نتائج اال −
 تدقيق عينة من مناذج أنشطة الطالب وتكليفاهتم من قبل النظراء يف القسم. −

 .ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:5 .ننننن
 ونقاط الضعف يف املقرر .تبادل اآلراء مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر لتحديد نقاط القوة  -
القراءة املستمرة حول املقرر ومتابعة كل ما هو جديد مما له عالقة به يف قواعد البياانت والدورايت العلمية  -

 املتخصصة.د
 حممد جماهد زين الدين .د.أ اسم منسق الربانمج:

 ه1440-2-26 التاريخ  التوقيع:
 

 
 
 
 

 ) مقرر اختياري كلية(الرتبوية اإلسالميةاسم املقرر الدراسي النظرية 
 (2-020170141) رمز املقرر:

 
 جامعة أم القرى .اسم املؤسسة التعليمية: هال.26/1/1440اتريخ التوصيف:

 قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة /كلية الرتبية القسم: /لكليةا
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و
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 (.2-020170141اإلسالمية). اسم املقرر الدراسي ورمزه: النظرية الرتبوية 1 .89
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان  2 .90
)متطلب كلية لدكتوراه . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج ا3 .91

 اختياري يقدمه قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة(.
 الدراسي: الرابع.توى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر . السنة أو املس4 .92
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد 5 .93
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .94
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .95

 ما ينطبق(:. منط الدراسة املتبع )اخرت كل 8
 %70 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ييي

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ككك

    

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

    

 %10 النسبة: √ ابملراسلة .ممم

    

 %20 النسبة: √ أخرى ورش العمل وحلقات التدريب  .ننن
 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 الدراسات العلياعمادة 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

261 
 

 تعليقات:
 األهداف .ي

 ة.اإلسالميالتعرف بشكل موسع على النظرية الرتبوية  ؟الرئيسما هدف املقرر 
 األهداف الفرعية :

  اإلسالمية.التعرف على مفهوم اصول النظرية الرتبوية 
  اإلسالمية.ادراك معىن خصائص وجماالت النظرية الرتبوية 
  اإلسالمية.التعرف على خطوات بناء النظرية الرتبوية 
 العاملية والثنائية حتليل مفهوم النظرية الرتبوية. 
 التعرف على النظرية الرتبوية االسالمية يف العملية التعليمية. 
 معرفة النظرية الرتبوية االسالمية يف بناء املنهج الرتبوي. 
 معرفة تطور النظرية الرتبوية االسالمية ملواكبة تغريات العصر. 

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

 الدراسة(.
   متابعة الدراسات السابقة واحلديثة لرسائل املاجستري والدكتوراه املتعلقة ابملوضوع 
  القراءة يف وثيقة الرؤيةمن خالل  2030تطوير املقرر حسب الرؤية 
  مراجعة حمركات البحث العلمي يف قوقل 

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

صها وجماالهتا وصف عام للمقرر:  يهتم املقرر بتزويد الطلبة مبفهوم النظرية الرتبوية االسالمية خصائ
 2030والبنائية والتعليمية وكيف ميكن تطويرها ملواكبتها العصر الراهن يف ضوء الرؤية 

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .65
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عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

 4 2 النظرية الرتبوية االسالميةمفهوم  -
 4 2 فهم  اصول النظرية الرتبوية االسالمية -
 2 2 اإلملام بال خصائص وجماالت النظرية الرتبوية االسالمية -
 6 3 معرفة خطوات بناء النظرية الرتبوية االسالمية -
 4 2 حتليل مفهوم النظرية الرتبوية العاملية والثنائية -
 6 2 .إدراك معىن النظرية الرتبوية االسالمية يف العملية التعليمية -
 4 2 حتليل النظرية الرتبوية االسالمية يف بناء املنهج الرتبوي  -
 2 1 . معرفة تطور النظرية الرتبوية االسالمية ملواكبة تغريات العصر -
 32 16 .االختبار النهائي -
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .66
حماضرا 

 ت
 دروس 
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو إضافية

 30     15 التدريس الفعلية ساعات
      2 الساعات املعتمدة

 

 ساعات  4عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:   .67

 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .68
 واسرتاتيجيات تدريسها



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 الدراسات العلياعمادة 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

263 
 

 :طين للمؤهالتاجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الو حيدد 
ب املطلوب يف جماالت التعلم : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسأوالً 

 املناسبة.
 خمرجات التعلم املستهدفة.ع : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها وماثنياً 
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق اثلثاً 

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

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
أن يلم الطلبة مبعنىاصول النظرية الرتبوية  1-1

 االسالمية
احملاضرة واإللقاء ابستخدام 

جهاز عرض البوربوينت، 
واحلوار واملناقشة املوجهة 
اهلادف ، واجبات قصرية 
فردية واسبوعيا لتحضري 

 الدرس 
 

الواجبات 
 الفردية

أن يوضح الطلبة خصائص وجماالت النظرية  1-2
 الرتبوية االسالمية

 املناقشة

الرتبوية أن يشرح الطلبة خطوات بناء النظرية  1-3
 االسالمية

 

أن مييز الطلبة بني النظرية الرتبوية العاملية  1-4
 والثنائية

 

 املهارات املعرفية 2
يقرتح فرص جديدة لبناء النظرية الرتبوية  2-1

 االسالمية
إحدى طرائق التعلم القائمة 

على مركزية املتعلم مثل 
التعلم التعاوين، أو التعلم 

النشط، املعتمدة على 

 التقومي الذايت 

حيلل مفهوم النظرية الرتبوية االسالمية يف  2-2
 العملية التعليمية

 تقومي االقران
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لرتبية يقارن  الطلبة بني الرتبية الفردية وا 2-3
 االجتماعية

املشاركة العلمية ، العصف 
الذهين ، احلوار واملشاركة 

 اجلماعية 

 

ية يف ابراز معامل النظرية الرتبوية االسالم 2-4
 الشخصية

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
احلوار واملناقشة اجلماعية ،  العروض اجلماعية 3-1

تقدمي العروض احلاسوبية 
اجلامعية ، التكليف داخل 

 جمموعات عمل مشرتكة 

املالحظة 
 واملتابعة

 تقييم األقران  التجاوب مع الزمالء يف التكاليف اجلامعية 3-2
  ورش العمل اجلماعية وحلقات النقاش 3-3
  حسن التعاون البناء بني الطلبة 3-4

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء  4-1

 هادفة أبسلوب مناسب.
تنفيذ واجبات مجاعية ، 

استخدام التقنيات احلديثة 
يف العرض واملناقشة ، 

استخدام تقنيات املعلومات 
 يف البحث ومجع املعلومات 

 واحلواراملناقشة 

يستنتج فرص جديدة ومتميزة يف خلق فرص  4-2
 حديثة يف بناء النظرية الرتبوية االسالمية

 تقيم األقران

حقيبة اجناز  مهارة استخدام التقنيات احلديثة 4-3
حتمل مجيع 

 االنشطة الفردية
يكتب تقرير شامل عن املنجزات العلمية  4-4

 خالل الفصل ملقرر
 

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

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .69
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اعي, كتابة مجمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشروع  م
 مقال, خطابة, تقدمي شفهي, مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %20 الثالث  اعماالسبوعية وفردية  1
 %30 الثالث تقدمي ملخص شفهيه  ابألدوار  2
 %50 السادس عشر حقيبة االجناز إلكرتونية جلميع األنشطة الفردية  3
   االختبار النهائي 4

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

 ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 مع طلباهتم  وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطلبة والتفاعل

 .واستفساراهتم
  تكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطلبة يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات 
 .تقدمي اإلرشاد األكادميي للطلبة يف أي وقت حيتاجونه 
 . تزويدهم ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل 

 مصادر التعّلم .مم
 الكتب املقررة املطلوبة:

 .ماجد عرسان الكيالين اإلسالمية.تطور مفهوم الرتبية 
 .حممود السيد سلطان اإلسالم.النظرية الرتبوية يف 

 .عبدالرمحن صاحل عبدهللااإلسالمية.املناهج الدراسية وصلتها ابلنظرية الرتبوية 
 النظرية الرتبوية وأصوهلا الفلسفية والنفسية. فهمي، حممد سيف الدين 

 .جان بول رزفري .النظرايت الرتبوية احلديثة
 .فاطمة سامل عبدهللا  ابجابر .ابعاد نظرية الرتبوية الرتبية اإلسالمية يف السنة النبوية

 والتقارير وغريها(: املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية -يف قائمة  –. أدرج 2
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-http://www.darululoom
deoband.com/arabic/magazine/tmp/1355651325fix3sub3file.htm 

 االجتماعي وغريها: . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل3
https://platform.almanhal.com/Files/2/33594 

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

 الربجميات احلاسوبية السابقة

 املرافق املطلوبة .نن
الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 طالب 20قاعة تتسع لعدد  .38
مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: السبورة الذكية ، جهاز   .39

 يه عرض تلفزيوين ، سبورة زرق
 جهاز عرض تلفزيوين .40
مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة  .41

 هبا(:
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ههههه
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .21
  الطالبةورقة امللخص للموضوعاتتقييم املقرر من قبل 
 شرح املفردة االكثر غموضا 
 التغذية الراجعة السريعة بني االجتاهني 

 تقييم  عضو هيئة التدريس اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .1

http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1355651325fix3sub3file.htm
http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1355651325fix3sub3file.htm
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 استشارة املدرسني يف نفس التخصص .2
 حضور الدورات التدريبية يف جمال البحث العلمي .3
 إجراءات تطوير التدريس: .4
 تبادل الزايرات واخلربات بني االقران يف التدريس  .5
 حضور دورات تدريبية يف عمادة التطوير املهين .6
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .7

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

 تصحيح عينة من الواجبات من خالل مدرسني مستقلني  .8
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .9

 وعات اجراءاالحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية املتعلقة ابملوض
 حضور الدورات يف جمال االحباث التطوعية 

 واملشاركة يف املسابقات القائمة يف اجلامعة من خالل املراكز العلمية 
 خالد حممد التومي .د.أ اسم منسق الربانمج:

 ه1440-2-26 التاريخ  التوقيع:
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 التحليل البعدياسم املقرر:  

 ( 0206731-2إحصاء  ) رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أأ
 ( 0206731-2التحليل البعدي) إحصاء  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .96
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .97
 الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:3 .98
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .99

 املستوى الثالث: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .100
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .101
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .102
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .103

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

 %100 النسبة: √ التقليديةقاعات احملاضرات  .سسس

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ععع
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .صصص
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 - النسبة: - تذكر أخرى .ققق
 

 تعليقات:

 

 األهداف .بب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -7

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

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

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

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

 وصف عام للمقرر:
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حوث التكاملية, التحليل البعدي كأحد مداخل العلوم اإلنسانية,البيهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالببالتحليل البعدي,وأهدافه وأمهيته يف  -
مانسفيلد ويوس, طريقة أولكن  البحوث التكاملية,طرق التحليل البعدي )طريقة جالوس, طريقة هنرت ومشيدت, طريقة ستوفر, طريقة

عدي يف الدراسات الفارقة حليل البوهنجر(, خطوات التحليل البعدي, التحليل البعدي و فرضيات استخدامه, حجم التأثري والت
 .واإلرتباطية

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .70
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 أهدافه وأمهيته يف العلوم اإلنسانية( –موضوعاته -التحليل البعدي ) مفهومه
 2 1 بعدي ( –اثنوي  –مقده عن طرق التحليل ) أوىل 
 2 1 مقدمة عن البحوث التكاملية 

 2 1 التحليل البعدي كأحد مداخل البحوث التكاملية
 2 1 طرق التحليل البعدي 

 2 1 طريقة جالوس
 2 1 طريقة هنرت ومشيدت

 2 1 طريقة ستوفر
 2 1 طريقة مانسفيلد ويوس

 2 1 طريقة أولكن وهنجر
توصيف الدراسات  -فحص الدراسات السابقة -جتميع الدراسات السابقة –خطوات التحليل البعدي ) حتديد املوضوع 

 اختاذ القرار( -املعاجلة االحصائية –السابقة 
2 4 

 2 1 التحليل البعدي وفرضيات استخدامه
 2 1 حجم التأثري والتحليل البعدي يف الدراسات الفارقة

 2 1 حجم التأثري والتحليل البعدي يف الدراسات االرتباطية
 2 1 تطبيقات إحصائية على التحليل البعدي

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .71
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 إضافيةدروس  حماضرات 
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .72

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .73
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :القدرة علىالطالببعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
 املعرفة 1

 على التحليل البعدي والتحليل التكامليأن يتعرف 1-1

احملاضرة ابستخدام العروض  -
 التقدمية.

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

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

أن يتعرف علىطرق التحليل البعديطريقة جالوس, طريقة هنرت ومشيدت,  1-2
 طريقة ستوفر, طريقة مانسفيلد ويوس, طريقة أولكن وهنجر(

 أن يذكراألسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3
 األساليب اإلحصائية موضوع الدراسةأن حيدد الشروط الالزمة الستخدام  1-4
جتميع الدراسات  –أن يستعرضخطوات التحليل البعدي ) حتديد املوضوع  1-5

املعاجلة  –توصيف الدراسات السابقة  -فحص الدراسات السابقة -السابقة
 اختاذ القرار( -االحصائية

 .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطمعايري و  أن حيدد 1-6
أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-7

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
مثل أن يصمم خمطط لسري العمليات لتحديد األسلوب اإلحصائي األ 2-1

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

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

الصحيح  رأن حيدد الكفاايت واملهارات اإلحصائية األساسية لالختيا 2-2
 لألسلوب اإلحصائي األكثر مالئمة.

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

 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة, ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

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

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

التعلم التعاوين, مركزية املتعلم مثل 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية
, والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(

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

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

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

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

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

 معه, وينجزه يف الوقتاحملدد.
, مناسبيتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة, ويقرتح آراء هادفة أبسلوب أن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

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

 مت دراستها يدوايً 
 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

التعلم التعاوين, مركزية املتعلم مثل 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسريها.

أسلوب كل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت أن  4-2
 إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-3
 ليت مت حساهبا يدوايً لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اباحلاسوبية 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
ى طرق التحليل مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته خاص إبحدينجز أن  4-4

حملاضرة, ويتلقى االبعدي,ويكتب تقريرًا وافياً عن املشروع, ويعرضه يف 
 املادة وأقرانه.التغذية الراجعة من أستاذ 

 التقومي الذايت, وتقومي -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء
–مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
املعلومات واملهارات 

 ( العددية

أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد  4-5
 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 

أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي, وحبث  4-6
 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت احلركية )إناملهارات النفسية  5

5-1 
 

أن يؤدي الطالب عرضاً إلحدى طرق التحليل البعدميوضحاً خطوات  -
فحص  -جتميع الدراسات السابقة –التحليل فيها ) حتديد املوضوع 

 -املعاجلة االحصائية –توصيف الدراسات السابقة  -الدراسات السابقة
 .اختاذ القرار(

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
ة املتعلم مثل التعلم التعاوين, مركزي

أو التعلم النشط, املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت استخدام إحدى مهارا
 طرق التحليل البعدي

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .74

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

التقييم نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

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

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ك
كل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي لترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص 

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

 مصادر التعّلم .هه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم, رجاء حممود ) -
. القاهرة: مكتبة األجنلو يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية Spss اإلحصاء الالابرامرتي مع استخدام(. 2001الشربيين, زكراي أمحد ) -

 املصرية. 
(. مناهج البحث يف العلوم الرتبوية والنفسية 2013الشربيين, زكراي أمحد, صادق, يسرية أنو, القرين, حممد سامل , مطحنة, السيد خالد ) -

 واالجتماعية. الرايض: دار الشقري.
 تبة األجنلو املصرية.. القاهرة : مك األساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية(. 2000مراد, صالح أمحد )  -
واالجتماعية:  ةاإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوي األساليب( . 2010عالم, صالح الدين حممود )  -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  البارامرتيةوالالابرامرتية
(. 4)ط الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية مالرتبوي تطبيقات ابستخدا اإلحصاء(. 2010املنيزل, عبدهللا فالح , غرابية, عايش موسى ) -

 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
. اإلسكندرية: دار  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2014منسي, حممود عبداحلليم , الشريف, خالد حسن ) -

 .اجلامعة اجلديدة
 

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

Estimation. London: SAGE Publications. 

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

Introduction. London: SAGE Publications.   

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

German: John Wiley & Sons. 
-Steyn H. S. &  Ellis S. M. (2009). Estimating an Effect Size in One-Way Multivariate Analysis 

of Variance (MANOVA). Multivariate Behav Res. 44(1),106-29. 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795108
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 . 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-o.org/new/en/education/themes/leadinghttp://www.unesc

all/resources/statistics-for-agenda/education 

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

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

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

Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

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

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

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

- SAS 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
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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 .وو
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

 وغريها(: واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة،
 مقعد متحرك , جهاز عرض , سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل, جهاز حاسب آيل لكل طالب20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .42

 طالب 20طالب, معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .43

 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .44

 النفس الرقميمعمل علم  -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ووووو

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ييييي
 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 الراجعة والسريعة ابجتاهني.التغذية  -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQالتحري الناقد )مقياس  -

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

https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html
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بني النظراء  واالستشاراتايرات واخلربات تبادل الز : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .جججججج
 , واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.ن( يف التدريس)األقرا

 .مترات العلميةمن خالل  املشاركة يف الندوات واملؤ ألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .حححححح
 ة ىف التدريس لالستفادة منها.عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديث ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .خخخخخخ
وي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم التعاوين ,.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت - .دددددد

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

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ابلقسم.جمتمعات التعلم التقدير الوصفية ضمن برانمج  مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس- .رررررر
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .زززززز

 .أخرى املقررجبامعات مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .سسسسسس
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .شششششش
تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة  - .صصصصصص

 للتطوير والتحديث ووضع خطط التحسني املستقبلية.
املقررابلقسم والكلية واجلامعة, وكذلك تقرير املراجعة  النظراء )األقران( يف تدريسجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل مرا - .ضضضضضض

 الداخلية لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية , مع ةتمرار وفقاً للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتهاللتطورات املستجدة يف اجملال ابس - .طططططط

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

Analysis استناداً ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة , , نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAEلالعتماد االسرتاتيجيسس التخطيط أل
 .الوطين

 

 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

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

 مقرر : التحليل البعديتوصيف 
 إعداد:

 د. ايسر عبدهللا حفين حسن    ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 النظرية اإلحصائيةاسم املقرر:  

 ( 0206732-2) إحصاء  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .تت
 ( 0206732-2النظرية اإلحصائية) إحصاء  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .104
 الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .105
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .106
 املستوى الثالث: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .107
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .108
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .109
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .110

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

 %100 النسبة: √ التقليديةقاعات احملاضرات  .ررر

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ششش
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ثثث
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 - النسبة: - تذكر أخرى .خخخ
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ثث
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -8

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

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

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

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

 وصف عام للمقرر:
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ائية, االحتماالت وقوانينها, دوال يف النظرية اإلحصيهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب ابلنظرية اإلحصائية, املفاهيم األساسية  -
ت املنفصلة واملستمرة, التوزيع الرايضي االحتماالت يف املتغريات العشوائية املنفصلة واملستمرة, دوال التوزيع الرتاكمي يف املتغريا

ة املنفصلة, بعض التوزيعات االحتمالية حتماليالعزوم والدوال املولده له,بعض التوزيعات اال،للمتغريات العشوائية املنفصلة واملستمرة
 .املستمرة

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .75
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 احلدث ( –فراغ العينة  –املفاهيم األساسية يف النظرية اإلحصائية) التجربة العشوائية 
 2 1 التعريف الرايضي (  –التعريف التجرييب  –االحتماالت )التعريف الكالسيكي 

 2 1 قوانني االحتماالت 
 4 2 دوال االحتماالت يف املتغريات العشوائية املنفصلة واملستمرة 

 4 2 دوال التوزيع الرتاكمي يف املتغريات املنفصلة واملستمرة
 4 2 التوزيع الرايضي للمتغريات العشوائية املنفصلة واملستمرة

 4 2 العزوم والدوال املولده له
 4 2 بعض التوزيعات االحتمالية املنفصلة

 4 2 بعض التوزيعات االحتمالية املستمرة 
 2 1 تطبيقات إحصائية يف نظرية االحتماالت 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .76
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
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 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 

 ال يوجدبوعياً:( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .77

 

 ا واسرتاتيجيات تدريسهاجملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسه خمرجات التعلم للمقرر وفقاً  .78
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :القدرة علىالطالببعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
 املعرفة 1

 املفاهيم األساسية يف النظرية اإلحصائيةأن يتعرف على  1-1

احملاضرة ابستخدام العروض  -
 التقدمية.

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

 -القصرية االختبارات  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يتعرف علىالعزوم والدوال املولده له 1-2
 أن يذكر بعض التوزيعات االحتمالية املنفصلة واملستمرة 1-3
 اإلحصائية موضوع الدراسةأن يذكر األسس العلمية لألساليب  1-4
 أن حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-5
التوزيع  -دوال التوزيع الرتاكمي  -أن يستعرض ) دوال االحتماالت  1-6

 الرايضي ( يف املتغريات املنفصلة واملستمرة
 .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطمعايري و  أن حيدد 1-7
أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-8

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2

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

 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

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

 أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها.  2-3
 أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-4
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 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
شكالت معقدة م, حلل فعالأقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل مع  2-5

 ها.متكاملة حلل ةتوفرها مهمة األداء املعطاة, ويقرتح منهجي
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 .تثمارها إجيابياً وسعيه السأن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  3-1

 التعلم الذايت  -
طرائق التعلم القائمة على إحدى  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية
, والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(

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

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

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

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

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

 معه, وينجزه يف الوقتاحملدد.
, اجملموعة, ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبيتفاعل مع أقرانه يف أن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

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

 مت دراستها يدوايً 

 التعلم الذايت  -
التعلم القائمة على إحدى طرائق -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسريها.

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي

أسلوب كل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت أن  4-2
 إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-3
 ليت مت حساهبا يدوايً لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اباحلاسوبية 

مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت مقياس ينجز أن  4-4
يف )استبانة( يتم تطبيقه فعليًا,ويكتب تقريرًا وافياً عن املشروع, ويعرضه 

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

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 
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 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
حث العلمي, وحبث أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف الب 4-6

 وإيضاح النتائج والتوصياتالقضااي 
كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء
–مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
املعلومات واملهارات 

 ( العددية
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

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

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 

على أو التعلم النشط, املعتمدة 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت استخدام مهارا
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .79

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

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

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

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



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 الدراسات العلياعمادة 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

286 
 

 طالب يف أي وقت حيتاجونه..تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع ال-
 مصادر التعّلم .يي

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم, رجاء حممود ) -
. القاهرة: مكتبة األجنلو يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية Spss اإلحصاء الالابرامرتي مع استخدام(. 2001الشربيين, زكراي أمحد ) -

 املصرية.
 . القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية. األساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية(. 2000مراد, صالح أمحد )  -
واالجتماعية:  ةاألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوي( . 2010عالم, صالح الدين حممود )  -

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

 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
. اإلسكندرية: دار  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2014داحلليم , الشريف, خالد حسن )منسي, حممود عب -

 .اجلامعة اجلديدة
 

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

Estimation. London: SAGE Publications. 

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

Introduction. London: SAGE Publications.   

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

German: John Wiley & Sons. 
-Steyn H. S. &  Ellis S. M. (2009). Estimating an Effect Size in One-Way Multivariate Analysis 

of Variance (MANOVA). Multivariate Behav Res. 44(1),106-29. 
 

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

StatisticsElectronic Journal of  - 

American Psychological Association (APA)- 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795108
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-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 :. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها3

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 

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

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

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

Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

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

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

-SPSS 

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

- SAS 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
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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 .أأأ

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

 متحرك , جهاز عرض , سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل, جهاز حاسب آيل لكل طالبمقعد 20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .45

 طالب 20طالب, معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .46

 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .47

 النفس الرقميمعمل علم  -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظظظظظظ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .عععععع

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

https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html
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 (.CIQالتحري الناقد )مقياس  -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غغغغغغ
 ملشاريع والتقارير الفصلية للطالب .ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية وا– .فففففف
 ت ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً.املقرر ابألقسام والكليا بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .قققققق
 إجراءات تطوير التدريس: .كككككك
بني النظراء  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .لللللل

 , واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.ن( يف التدريس)األقرا
 .من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .مممممم
 عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .نننننن
وي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم التعاوين ,.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت - .هههههه

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

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ابلقسم.جمتمعات التعلم التقدير الوصفية ضمن برانمج  مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس- .يييييي
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .أأأأأأأ

 .أخرى املقررجبامعات مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .ببببببب
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .تتتتتتت
تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة  - .ثثثثثثث

 للتطوير والتحديث ووضع خطط التحسني املستقبلية.
املقررابلقسم والكلية واجلامعة, وكذلك تقرير املراجعة  النظراء )األقران( يف تدريسجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل مرا - .ججججججج

 الداخلية لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية , مع ةتمرار وفقاً للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتهاللتطورات املستجدة يف اجملال ابس - .ححححححح

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

Analysis استناداً ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة , , نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAEلالعتماد االسرتاتيجيسس التخطيط أل
 .الوطين

 

 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 مقرر : النظرية اإلحصائية توصيف

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

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 نصوص يف اإلحصاء والبحوث ابللغة اإلجنليزيةاسم املقرر:  

 ( 0206733-2) إحصاء  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .جج
 ( 0206733-2نصوص يف اإلحصاء والبحوث ابللغة اإلجنليزية) إحصاء  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .111
 الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .112
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .113
 املستوى الثالث: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .114
 ال يوجد)إن وجدت(: . املتطلبات السابقة هلذا املقرر5 .115
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .116
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .117

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ذذذ

    

 - النسبة: - اإللكرتوين التعليم .ضضض
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .غغغ
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 - النسبة: - تذكر أخرى .أأأأ
 

 تعليقات:

 

 األهداف .حح
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -9

 والبحوث ابللغة اإلجنليزيةإكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية اخلاصة ابلنصوص يف اإلحصاء 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 يف اإلحصاء والبحوث ابللغة اإلجنليزيةيف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. الرتكيز على اجلوانب التطبيقية للنصوص -
 متابعة مصادر املعلومات املختلفةبشأنتحديث نصوصاإلحصاء والبحوث ابللغة اإلجنليزيةملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -
املتعلقة ابلنصوص يف اإلحصاء والبحوث ابللغة  استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث -

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

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

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ض
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 للمقرر:وصف عام 
ألساسية لإلحصاء والبحوث, األساليب يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالببالنصوص يف اإلحصاء والبحوث ابللغة اإلجنليزية,املفاهيم ا -

 لرسائل والدراسات والبحوث العلمية يف ختصصاإلحصائية البارامرتية والالابرامرتية, والبحوث الكمية والنوعية واملختلطة , االطالع على ا
 زية.اإلحصاء والبحوث ابللغة اإلجنليزية,كتابة ملخص حبث يف ختصص اإلحصاء والبحوث ابللغة اإلجنلي

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .80
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1 مقدمة يف النصوص يف اإلحصاء والبحوث ابللغة اإلجنليزية
 3 1 والبحوثاملفاهيم األساسية لإلحصاء 

 6 2 العالقة -التشتت  –مقاييس النزعة املركزية 
 3 1 لعينتني مرتبطتني( -لعينتني مستقلتني  -لعينة واحدة )اختبار "ت " 
 6 2 متعدد املتغريات التابعة( -الثنائي يف اجتاهني أو أكثر  -األحادي يف اجتاه واحد ) حتليل التباين

 3 1 املتعدد ( –حتليل االحندار )البسيط 
 3 1 األساليب اإلحصائية الالابرمرتيةالفارقة 

 3 1 األساليب اإلحصائية الالابرمرتية االرتباطية
 6 2 املختلطة ( –النوعية  –البحوث ) الكمية 

 6 2 االطالع على الرسائل والدراسات والبحوث العلمية يف ختصص اإلحصاء والبحوث ابللغة اإلجنليزية
 6 2 كتابة ملخص حبث يف ختصص اإلحصاء والبحوث ابللغة اإلجنليزيةخطوات  

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .81
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
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 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 

 ال يوجدبوعياً:( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسالذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .82

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .83
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :القدرة علىالطالببعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
 املعرفة 1

 النصوص يف اإلحصاء والبحوث ابللغة اإلجنليزيةأن يتعرف على  1-1
احملاضرة ابستخدام العروض  -

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

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يذكراالساليب اإلحصائية موضوع الدراسة ابللغة اإلجنليزية. 1-2
 ابللغة اإلجنليزية. أن يستعرضنصوص يف البحوث الكمية والنوعية واملختلطة 1-3
أن يلم الباحث بعدد كبري من املصطلحات اللغوية اخلاصة ابإلحصاء  1-4

 تكن لديه خربه سابقة هباوالبحوث واليت مل 
إىل كتابة ملخص حبث يف أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول  1-5

 ختصص اإلحصاء والبحوث ابللغة اإلجنليزية
 املهارات املعرفية 2

 أن يرتجم بعضًا منالنصوصاملختارةيف اإلحصاء والبحوث إلىاللغةالعربية 2-1
 العصف الذهين  - والعكس.

 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

لكتابة ملخص أن يصمم خمطط لسري العمليات لتحديد اخلطوات الالزمة  2-2
 حبث يف ختصص اإلحصاء والبحوث ابللغة اإلجنليزية

أن حيدد الكفاايت واملهارات األساسية لالختيار الصحيح للمصطلحات  2-3
 اإلحصائية األكثر مالئمة.

 أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-4
, حلل مشكالت معقدة فعالأقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل مع  2-5

 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة, ويقرتح منهجي
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 .تثمارها إجيابياً وسعيه السأن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  3-1

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية
, والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(

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

 لوقت احملدداأن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف  3-3
التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى, وميارس أن يتقبل  3-4

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

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

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

 معه, وينجزه يف الوقتاحملدد.
, يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة, ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبأن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
بعضملخصاترسائالملاجستري والدكتورامهناللغةاالجنليزيةإلىالعربية أن يرتجم  4-1

 والعكس

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 

إحصائي  أسلوب
 ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
التقومي الذايت, وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء

–مهارات االتصال 

 فهمه للموضوعات أن يرتجم املفاهيم والنصوص بناًء على مدى 4-2
تلخيص بعض الدراسات والبحوث وتقييم هذه عن  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-3

 الدراسات والبحوث ابللغة اإلجنليزية
مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لكتابة ملخص حبث يف ينجز أن  4-4

ختصص اإلحصاء والبحوث ابللغة اإلجنليزية, ويكتب تقريرًا وافياً عن 
املشروع, ويعرضه يف احملاضرة, ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة 

 وأقرانه.
أن يكتسب مهارات مجع املصطلحات اإلحصائية ابللغة اإلجنليزيةوحتليلها  4-5

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتوتقوميها بشكل انقٍد و 
يف البحث العلمي, واليت أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية  4-6

 تعين ابملوضوعات اإلحصائية ابللغة اإلجنليزية.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
تقنية ت مهارا

املعلومات واملهارات 
 ( العددية

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

أن يودي الطالب عرضاً لكتابة ملخص حبث يف ختصص اإلحصاء 
 والبحوث ابللغة اإلجنليزية

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
التعاوين, مركزية املتعلم مثل التعلم 

أو التعلم النشط, املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت عرض ملخص مهارا
 حبث ابللغة اإلجنليزية

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .84

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
 %5 15 عن ملخص حبث يف ختصص اإلحصاء والبحوث ابللغة اإلجنليزيةتقدمي تقرير علمي  3
 %20 12,  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

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

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

 مصادر التعّلم .ببب
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 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . األردن: دار البداية انشرون وموزعون.مبادئ اإلحصاء(. 2008طيبة, أمحد عبدالسميع ) -
 : دار النشر للجامعات.  (. القاهرة3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم, رجاء حممود ) -
 رة : مكتبة األجنلو املصرية.. القاه والرتبوية واالجتماعيةاألساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية (. 2000مراد, صالح أمحد )  -
واالجتماعية:  ةاألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوي( . 2010عالم, صالح الدين حممود )  -

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

 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
دار  . اإلسكندرية: SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2014منسي, حممود عبداحلليم , الشريف, خالد حسن ) -

 .اجلامعة اجلديدة
 

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

Estimation. London: SAGE Publications. 

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

Introduction. London: SAGE Publications.   

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

German: John Wiley & Sons. 
-Steyn H. S. &  Ellis S. M. (2009). Estimating an Effect Size in One-Way Multivariate Analysis 

of Variance (MANOVA). Multivariate Behav Res. 44(1),106-29. 
 

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

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795108
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educationhttps://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_- 

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

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

all/resources/statistics-for-agenda/education 

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

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

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

Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

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

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

-SPSS 

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

- SAS 

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

-Minitab 
/trial-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

- Lisrel 

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

 

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://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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 املرافق املطلوبة .تتت

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

 مقعد متحرك , جهاز عرض , سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل, جهاز حاسب آيل لكل طالب20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .48

 طالب 20طالب, معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .49

 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  .50

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

 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: .ذذذذذذذ
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب .– .ررررررر
 املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً. بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .ززززززز

 إجراءات تطوير التدريس: .سسسسسسس
 واالستشاراتخلربات تبادل الزايرات وا: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .ششششششش

 , واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.بني النظراء )األقران( يف التدريس
 .من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .صصصصصصص
عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة  ورشالتدريس و حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة  - .ضضضضضضض

 منها.
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 ,.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمتوي استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم التعاوين - .ططططططط
 العلمية يف هذا اجملال. املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث

لبة بواسطة أعضاء هيئة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الط .ظظظظظظظ
ء هيئة تدريس من مؤسسة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضا

 أخرى(:
 ابلقسم.جمتمعات التعلم جناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج مراجعة معايري حقائب اإل- .ععععععع
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .غغغغغغغ

 .أخرى املقررجبامعات مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .ففففففف
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ققققققق
ير تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .ككككككك

 سني املستقبلية.والتحديث ووضع خطط التح
املقررابلقسم والكلية واجلامعة, وكذلك تقرير املراجعة الداخلية  النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .للللللل

 لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج , مع ةملستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتهاللتطورات ا - .ممممممم

 .تقرير املقرر والربانمج
 SWOTحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها, مع  -

Analysis استناداً ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة , , نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAEلالعتماد االسرتاتيجيسس التخطيط أل
 .الوطين

 

 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

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

 
 توصيف مقرر : نصوص يف اإلحصاء والبحوث ابللغة اإلجنليزية

 إعداد:
 د. ايسر عبدهللا حفين حسن    ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
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 توصيف املقرر الدراسي
  

 

 

 

 .... القيادة الرتبوية اسم املقرر:  

 ( 0205722-2)   رمز املقرر:  
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محرم  –م 2018سبتمبر  تاريخ التوصيف:

 هـ1440

 اسم المؤسسة التعليمية:جامعة أم القرى

 قسم اإلدارة التربوية والتخطيط-كلية التربية القسم: /لكليةا

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خخ

 ( 0205722-2) . اسم المقرر الدراسي ورمزه: القيادة التربوية 1

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .1

 . البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3

 برنامج الدكتوراه )قسم اإلدارة التربوية والتخطيط(

 السنة االولى  المستوى الثاني. السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر: مقرر القيادة التربوية 5

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر: ال يوجد6

 تقديم المقرر: كلية التربيةفرع أو فروع . 7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %40 النسبة: نعم ديةيالمحاضرات التقل  تقاعا .بببب

    

 %20 النسبة: نعم ليم اإللكترونيعالت .جججج

    

 %20 النسبة: نعم اإلنترنت( ليم مدمج )تقليدي وعن طريقعت .دددد

    

 %10 النسبة: نعم بالمراسلة .هههه
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 %10 النسبة: نعم أخرى .وووو

 

 تعليقات:

  عن طريق المكتبة الجامعية أو اإللكترونيةالذاتي البحث واالطالع 

 

 األهداف .دد

 هدف املقرر الرئيس ؟ما . 1

 ةبعضاملهارااتلقياديةالتييمكناالسرتشادهبافيالعمالمليدانيهذاويقدماملقررللدارسيننموذجالقيادايلعامليكأحدالنماذجاحلديثةفيمجااللقياددميرتقة,وأمهمميزاهتاوخصائصالقادةودورمهفيالعمالملؤسسيداخاللنظمالتعليمية,كمايساعدالدارسينعلىاكتساببعضاملعارفحواللقيادة,كذلكيتضمناملقر يهدفهذااملقررإلىتعريفالطالبوالطالبةابملفاهيماألساسيةفيالقيادةكمايهدفإلىتعريفهمبالقضااياملعاصرةاملختلفةاملتعلقةابلقيادةالرتبوي. 

 بإجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني املقررالدراسي. اذكر -2

 وسيتم الرتكيز على بعض الفصول من بعض الكتب وبعض املقاالت من دورايت علمية.  القيادة الرتبوية استخدام أحدث املراجع العلمية يف جمال  -
ملقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة املستخدمة يف النشرة التعريفية أو ا ج( وصف
 الدليل(. 

 وصف عام للمقرر:
يتناول املقرر القيادة الرتبوية  ومفاهيمها  وأساليبها املعاصرة  ,وقضاايها , ومشكالهتا وحماولة وضع املقرتحات  لتطوير عمل  

 القائد الرتبوي .
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .85

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

لقيادة االستشرافية -اتجاهات حديثة في القيادة التربوية: القيادة االستراتيجية 

 القيادة العالمية -القيادة اإلبداعية-القيادة الريادية -

2 4 
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ف  القيادة التربوية ومنظمات القرن الواحد والعشرين )التحديات  الظرو

 والمتغيرات(

2 4 

 2 1 القيادة التربوية والسياسة التعليمية

 4 2 قيادة التغيير في المؤسسات التربوية

 2 1 القيادة في االزمات التربوية

 2 1 القيادة وإدارة األداء في المؤسسات التعليمية

 2 1 القيادة التربوية والمجتمع 

 2 1 قضايا في القيادة التربوية النسائية

 4 2 قضايا ومشكالت القيادة التربوية في العالم العربي 

 4 2 المشروع الختامي

 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .86

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل  .87

 

 البحث في مصادر المعلومات التاليه:

 ساعاتأسبوعيا(.  5-3المكتبة المركزية للطالبات في الجامعة ) -

 ساعات(. 4-3البحث في الشبكة العنكبوتية )-

مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .88

 واستراتيجيات تدريسها

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر  

 م
ً لمجاالت اإلطار الوطني  مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر

 طرق التقويم

 المعرفة 1

 المحاضرات والعروض التعرف على االتجاهات الحديثة في القيادة التربوية 1-1

 التعلم التعاوني

 المناقشة

 التعرف على نموذج ومميزات القائد العالمي 2-1 الحوار
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التعرف على أهمية القيادة التربوية في المؤسسات  1-3

 التعليمي

 المناقشة والحوار

 المهارات المعرفية 2

 التقارير األنشطة البحثية ةتطبيقات عملية التجاهات حديثة في القيادة التربوي 2-1

 في العالم العربينقد وتحليل مشكال القيادة  2-2

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

 المالحظة المستمرة التعاون مع مجموعات العمل التعاوني 3-1

 التعلم التعاوني

التقييم 

 المستمر 

 المالحظة
 القدرة على إدارة فريق العمل 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 األنشطة البحثية استخدام قواعد المعلومات 4-1

 التعليم اإللكتروني

التقارير 

والمشاركات 

 التفاعل مع النقاشات العلمية في منتدى القيادة التربوية 2-4 العلمية

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

   ال يوجد 5-1

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .89

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال،  م

 خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

اسبوع 

 التسليم

نسبته من 

 التقييم النهائي

 %10 اسبوعيا المناقشات الحوارية داخل القاعة الدراسية 1

2 
)التعلم المشاركة الفعالة للمناقشات العلمية في منتدى القيادة التربوية 

 االلكتروني(

 %10 اسبوعيا

 عرض تقديمي )اتجاهات حديثة في القيادة التربوية( 3
حسب 

 الجدول

20% 

4 

 
 إدارة الجامعات والكليات( –دراسة حالة ميدانية )إدارة التعليم  

10 20% 

 %10 12 تصور مقترح للقيادة التربوية في المنظمات التعليمية المستقبلية 5

 %30 نهاية الفصل نهائيالمشروع  6

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ن

)مع ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

 ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع (

 ساعتان مكتبية 

 البريد اإللكتروني 
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 مصادر التعلّم -هـ 
 الكتب المقررة المطلوبة: -في قائمة  –. أدرج 1

وسن، هارييت أرك، توم فيندر؛ واغنر، توني؛ كيغان، روبرت؛ الشي، ليزا؛ ليمونز، ريتشارد؛ غارنييه، جود؛ ... راسم

 (. قيادة التغيير: دليل عملي لتطوير مدارسنا. العبيكانللنشر، الرياض. 2012ثوربر. )

لتعليمية .عالم الكتب للنشر والتوزيع (.القيادة في المؤسسات ا2013البحيري،السيد.) ؛المغيدي، الحسن ؛حافظ، محمد

 .الرياض.

(. القيادة المدرسية في القرن الحادي والعشرين: تطوير 2007كار، كريستوفر. )-ديفيز، برنت؛ إليسون، ليندا؛ باورنج

 مدخل استراتيجي. دار الكتاب الجامعي، فلسطين.

 لتربوية في البالد العربية. مركز الكتاب األكاديمي، عمان.    (. أفاق تطوير اإلدارة والقيادة ا2006عماد الدين، منى مؤتمن. )

 (. القيادة التربوية: مدخل استراتيجي. المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس2010علي، محسن عبد؛ غالي، حيدر نعمة. )

ة. آفاق اإلبداع للنشر (.القيادة اإلدارية :التحول نحو نموذج القائد العالمي .الطبعة  الثاني2008القحطاني،سالم سعيد.)

 واإلعالم، القاهرة.

 (. القيادة اإلدارية: النظرية والتطبيق. )ترجمة صالح المعيوف(. معهد اإلدارة العامة، الرياض.    2018نورث هاوس، بيتر. )

 الرياض(. القيادة اإلدارية النسائية: مدخل سيكولوجي. دار المؤيد للنشروالتوزيع، 2004هيجان، عبدالرحمن احمد. )

 )المجالت العلمية والتقارير وغيرها ( : المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –. أدرج 2

(. القيادات اإلدارية في المنظمات الحكومية: األدوار والتوقعات. معهد اإلدارة العامة، 2014العتيبي، بركات مازن. ) 

 الرياض.    

 (. هندسة القيادة التربوية وثقافة التغيير. الدار المنهجية للنشر والتوزيع، األردن.2018العريشي، جبريل حسن. ) 

 (. القيادة التربوية. دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، االردن.2013دواني، كمال سليم. )

 ماعي وغيرها:.  المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجت3

 العلوم التربوية واالداريةوالعربية والعالمية في مجال المجالت العلمية المحكمة في الجامعات السعودية     

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. أي 4

 المرافق المطلوبةو.
 بما في ذلك حجم القاعاتبيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق 

 الدراسية والمختبرات  

 المباني  .51

 قاعه دراسيه مجهزه

 مصادر تقنية   .52

 جهاز عرض –جهاز حاسب 

 مصادر أخرى .53

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .22

  المحاضرةتفاعل الطالب اثناء 

 االستبانات 

 االختبارات 

 التقييم االلكتروني 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .23
 تقييم القسم 

 استبانات القسم 
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 .إجراءات تطوير التدريس: 3
 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس. .24

 إقامة ورش عمل. .25

 في القيادةالتربوية. المتخصصةحضور المؤتمرات والندوات  .26

 التعليمية المستخدمة في عملية التدريس. اإللكترونيةتحديث التقنيات والمواقع والبرامج  .27

 تنمية المهارات التدريسية الفعالة ألعضاء هيئة التدريس )دورات تدريبية، قراءات موجهة، تبادل الخبرات، .... ( .28

 المشاركة والمناقشة، البحث الذاتي، ..... تفعيل دور الطالب في تطوير استراتيجيات التدريس ) .29

.إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 4

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

 مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين. .30

 مقارنة نتائج الطالب بنتائجهم في المقررات األخرى بالقسم. .31

 .ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:5
  والطالبات.إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة المقرر والطالب 

  عقد االجتماعات الدورية ألعضاء هيئة التدريس المقرر لمناقشة إيجابيات وسلبيات المحتوى، واقتراحات التعديل

 والتطوير. )شهرية(

 )مراجعة لجان الخطط الدراسية والجودة لتوصيف المقرر ومفرداته. )فصلية 

  للتطورات المستجدة في المجال.تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته 

 .توظيف النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر في تحسينه وتطويره 
 

 
  

 

 

 

أ  د. عباس بله محمد أحمد:______منسق البرنامج اسم   

 

م 2018سبتمبر  -هـ  1440محرم تاريخ: ال                  ___ عباس التوقيع: _  
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 التجريبيةتصميم البحوث شبه اسم املقرر:  

 ( 0206741-2)نفس :رمز املقرر  
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 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 .ذذ
 ( 0206741-2تصميم البحوث شبه التجريبية) نفس . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .118
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .119
 الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .120

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

 املستوى الرابع: الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. السنة أو املستوى الدراسي 4 .121
 مناهج وطرق البحث العلمي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .122
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .123
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .124

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .زززز
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .حححح
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .يييي
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 - النسبة: - تذكر أخرى .كككك
 

 تعليقات:

 األهداف .رر
 هدف املقرر الرئيس؟ما  -10

 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية اخلاصة ابلبحوث شبه التجريبية
 

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

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

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

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

 وصف عام للمقرر:
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ته, كما يتناول عرضا ألهم املفاهيم واألسس يتناول املقرر مفهوم املنهج شبه التجرييب ومراحل تطوره , وأهدافه, وخصائصه ومميزاته ومعوقا -
خمتلفة  ختلفة, كما يتمعرضأنواععليها البحث شبه التجرييب حيث يتعرض ملفهوم الضبط التجرييب وأساليبه امل املنهجية اليت يقوم

ء هذه التصميمات وحتليل بياانهتا , مع الرتكيز على اجلانب التطبيقي  من خالل التدريب على خطوات بناشبه التجريبية  للتصميمات
 عمليا وتفسريها.

 

 ينبغي تناوهلا:املوضوعات اليت  .90
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

الدراسات  - رتباطيةالدراسات اال -: )الدراسات املسحيةالعلومالرتبويةوالنفسيةيف  مقدمة عن أنواع البحواثلكمية
 الدراسات التجريبية(. -الدراسات السببية املقارنة -التارخيية 

2 4 

 2 1 نشأته وتطويره, وأهدافه , وخصائصه, ومميزاته , وصعوابته( املنهج التجرييب: ) مفهومه,
 2 1 البحث شبه التجرييب يف العلوم الطبيعية والعلوم السلوكية ) مفهومه, نشأته وتطويره, وأهدافه , وخصائصه, ومميزاته(.

 2 1 الضبط والصدق يف البحوث شبه التجريبية
, معايري التصميم البحثي اجليدتصميم البحوث شبه التجريبية: )املقصود بتصميم البحث, أهداف تصميم البحث, 

, املكوانت األساسية املتضمنة يف تصميم البحث, بعض التجرييبشبه التصميم إعداد مراعاهتا عند  اليت جيبالقواعد 
 القضااي االخالقية عند تصميم البحوث(.

2 4 

 2 1 (الفرق بني التصاميم التجريبية وشبه التجريبية -مفهوم التصميمات شبه التجريبية) شبه التجريبية:التصميمات 
) التصميمات شبه التجريبية بدون جمموعات ضابطة, التصميمات شبه التجريبية اليت حتتوي أنواع التصاميم شبه التجريبية

التصميمات شبه التجريبية اليت حتتوي علي جمموعات ضابطة وكذلك علي جمموعات ضابطة ولكن بدون قياسات قبلية, 
 قياسات قبلية(

3 6 

 2 1 التصميمات شبه التجريبية للسالسل الزمنية غري املتصلة
 2 1 تصميمات احلالة الواحدةالتصميمات شبه التجريبية:

 2 1 الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها يف حالة البحوث شبه التجريبية.
 4 2 أساليب حتليل البياانت املالئمة للتصميمات شبه التجريبية

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .91
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 دروس إضافية حماضرات 
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .92

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .93
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :علىالطالبأن يكون قادرًا بعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
 املعرفة 1

 أن يتعرف علىاألطر العلمية للبحوث شبه التجريبية. 1-1

احملاضرة ابستخدام العروض  -
 التقدمية.

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

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 .التصاميم شبه التجريبية.أن يذكرخطوات وإجراءات إعداد  1-2
أن يستعرضالفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها يف حالة البحوث شبه  1-3

 التجريبية.
 أن يتعرف على التصميمات شبه التجريبية للسالسل الزمنية غري املتصلة 1-4
) التصميمات شبه التجريبية بدون  أنواع التصاميم شبه التجريبيةأن يستعرض 1-5

جمموعات ضابطة, التصميمات شبه التجريبية اليت حتتوي علي جمموعات 
ضابطة ولكن بدون قياسات قبلية, التصميمات شبه التجريبية اليت حتتوي 

 علي جمموعات ضابطة وكذلك قياسات قبلية(
التصميمات شبه التجريبية, وحدود استخدام كل تصميم أن مييز بني أنواع  1-6

 ومشكالته وإمكانية حتسينه.
 .املناسب التصميمالبحثياختيار  شروطمعايري و  أن حيدد 1-7
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 املهارات املعرفية 2

لتصميمالبحثي أن حيدد الكفاايت واملهارات األساسية لالختيار الصحيح ل 2-1
 األكثر مالئمة.

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

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

شبه التجريبية أبنواعها املختلفة أن يستنتج حدود استخدام التصميمات  2-2
 لتحديد مىت يستخدم كل منها .

أن حيدد األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل البياانت وفقا لكل نوع من  2-3
 أنواع التصميمات شبه التجريبية.

 أن يقيم بعض من  التصميمات شبه التجريبية يف األحباث العلمية 2-4
 أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-5
, حلل مشكالت معقدة فعالمع أقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل  2-6

 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة, ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

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

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية
, والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(

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

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

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

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

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

 معه, وينجزه يف الوقتاحملدد.
, يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة, ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبأن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

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

صياغة املشكالت وكيفية اختيار التصميم شبه التجرييب املالئم لفحص 
 هذه املشكالت وطرق مجع البياانت وحتليلها ومن مث تقييم النتائج.

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

تعاوين, مركزية املتعلم مثل التعلم ال

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
روض اإلحصائية أن خيتار وحيدد مشكلة البحث شبه التجرييب, ويصيغ الف 4-2

روض ,وعرض املنبثقة منها, ويصمم التجارب للتحقق من صحة هذه الف
 النتائج ومناقشتها

التعلم النشط, املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

أسلوب إحصائي 
 ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
التقومي الذايت, وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

كل من ) األنشطة 
–ومهام األداء

–مهارات االتصال 
تقنية ت مهارا

املعلومات واملهارات 
 ( العددية

كل املناسبة لابستخدام الربجميات احلاسوبية  البحثية بياانتالحيلل أن  4-3
 تصميم حبثي من التصاميم اليت مت دراستها

يتناول فيه عرضا لنماذج حبثية  شبه جتريبية من واقع تقريرا وافياً أن يُعد 4-4
البحوث يقوم بتلخيصها وحتليلها ونقدها يف ضوء األهداف اليت ترمي 

 لتحقيقها
مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته الستخدام تصميمشبه جترييب ينجز أن  4-5

مالئم ملعاجلة بياانت يتم تطبيقها فعليًا,ويكتب تقريرًا وافياً عن املشروع, 
 ويعرضه يف احملاضرة, ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.

والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد أن يكتسب مهارات مجع املعلومات  4-6
 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 

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

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

أن يؤدي الطالب عرضاً لتصميم من التصميمات شبه التجريبية  -
وحتليلها للوقف على أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم تصاميمها يف ضوء 

 األهداف اليت ترمي لتحقيقها 
 

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
أو التعلم النشط, املعتمدة على 

ألداء وفقا لسياق تصميم مهام ا
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

الدقة يف تصميم وتناول 
عناصر املنهجية اليت 

 اختريت لتناول املشكلة.
 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .94

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

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

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

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

 مصادر التعّلم .ثثث
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2006أبو عالم, رجاء حممود ) -
. القاهرة: مكتبة األجنلو يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية Spss اإلحصاء الالابرامرتي مع استخدام(. 2001الشربيين, زكراي أمحد ) -

 املصرية. 
(. مناهج البحث يف العلوم الرتبوية والنفسية 2013أمحد, صادق, يسرية أنو, القرين, حممد سامل , مطحنة, السيد خالد )الشربيين, زكراي  -

 واالجتماعية. الرايض: دار الشقري.
 . القاهرة: عامل الكتب.تصميم البحوث الكيفية: ومعاجلة بيناهتا إلكرتونياً (. 2006زيتون, كمال عبداحلميد ) -
مدخل إىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم (. 2007يل, نوفل, حممد بكر , العبسي, حممد مصطفي, أبو عواد, فرايل حممد )عباس, حممد خل -

 . عمان : دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة.النفس
 لية.(. البحث العلمي : أسسه , مناهجه وأساليبه, إجراءاته. عمان : بيت األفكار الدو 2001عليان, 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
 عمان: دار اليازوري العلمية.  لبحث العلمي: الكمي والنوعي,ا(. 2010قنديلجي, عامر,السامرائي, إميان ) -
) ترمجة: عالم , منظور موسع يف املنهجية والتصميم : 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. 

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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-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. 

-Shadish, W. R. Cook, D. C. Campbell, T. D. (2002). Experimental and Quasi-Experimental 

Designs for Generalized Causal Inference. (2ed ed.)New York: Boston. 

- Walliman, N. (2011).Research Methods: The Basics. London: Routledge. 

 

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

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

Journal of Mixed Methods Research- 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

-Qualitative Research Journal 

 ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية 3

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

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

ijqqrm-methods-research 

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

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

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

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

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
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 ات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجمي. 4

 ج :جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر,والربامج اإلحصائية على حسب االحتيا  -

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

https://www.sas.com/en_us/home.html 
-http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/ 

 

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

 املرافق املطلوبة.ججج
الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنّي متطلبات املقرر 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 مقعد متحرك , جهاز عرض , سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل, جهاز حاسب آيل لكل طالب20 -
 احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات  .54

 طالب 20طالب, معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .55

 SPSS, SAS, Minitabالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .56

 معمل علم النفس الرقمي -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ننننننن

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ههههههه
 بطاقات التطبيق العملي. -استمارة تقومي املقرر. -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -الراجعة والسريعة ابجتاهني.   التغذية  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -.                LEARNمنوذج  -

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

https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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 إجراءات تطوير التدريس: .بببببببب
دل الزايرات واخلربات تبا: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف التعلم يف إطار هيئة التدريستكوين جمتمعات  - .تتتتتتتت

 تطويرها., واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس و بني النظراء )األقران( يف التدريسواالستشارات
 .واملؤمترات العلمية خالل  املشاركة يف الندواتمن ألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .ثثثثثثثث
 ة ىف التدريس لالستفادة منها.عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديث ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .جججججججج
اوين ,.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمتوي استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم التع - .حححححححح

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

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

 ابلقسم.جمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج - .دددددددد
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .ذذذذذذذذ
 .أخرى املقررجبامعات مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .رررررررر
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .زززززززز

س ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدري - .سسسسسسسس
 للتطوير والتحديث ووضع خطط التحسني املستقبلية.

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

, مع ةحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتهاللتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقًا للمعطيات احلديث - .صصصصصصصص
 .املراجعة الدورية لنتائج تقرير املقرر والربانمج

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

 .طينالو 
 

 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

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

 

 توصيف مقرر: تصميم البحوث شبه التجريبية
 إعداد:
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 الزبرياندية د.         مىن طنطاويد.        د. دايان محاد
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 املتغريات متعددالتحليل اإلحصائي اسم املقرر:  

  0206742-2 إحصاءرمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 برانمج القياس والتقومي –قسم علم النفس  -كلية الرتبيةالقسم:-لكليةا

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .زز
 التحليل اإلحصائي عديد املتغريات. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .125
 ساعات2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .126
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .127

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .128
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .129
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .130
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .131

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

 %100 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .لللل
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .مممم
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .سسسس
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  النسبة:  تذكر أخرى .عععع
 

 تعليقات:

 

 األهداف .سس



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 الدراسات العلياعمادة 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

324 
 

 الرئيس؟ما هدف املقرر  -1

على Multivariateستخدام ايهدف هذا املقرر اىل الرتكيز على تطبيق جوانب التحليل االحصائي لعديد املتغريات  حيث أصبح 
 التعرف على األساس املنطقي مستوى واسع يف جماالت البحث االجتماعي والسلوكي والصحي واالقتصادي. كما يهدف هذا املقرر اىل

 املتغريات.والعلمي للتحليل لعديد 

 ,SPSS, SASثل مدراسة التحليل االحصائي لعديد املتغرياتسوف يتطلب معرفة الكثري من برامج التحليل االحصائي 
LISREL, R, MPlus 

 كما سيتلخص هدف هذا املقرر يف التايل:

  حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة مفهومMANOVA باين أحادي املتغري ، والفرق بني حتليل الت
 .Multivariate، وحتليل التباين متعدد املتغريات التابعة Univariateالتابع 

 ئية احلاسوبيةكيفية تنفيذ حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة ابستخدام الربامج اإلحصا 
 تغريات التابعةكيفية إجراء املقارانت الزوجية يف حتليل التباين متعدد امل 
 التحليل الطبقي أو التمييزي 
  التحليل العنقوديCluster Analysis 

ن جماالت العلوم اإلنسانية كما سيتم تدريس هذا املقرر من وجهة نظر تطبيقية حيث سيتم إستخدام أمثلة من ختصصات خمتلفة م
 النظرية والتطبيقية

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

 

  SEM Structural equation modelingة العاملية سيتم التحديث املتواصل للمواضيع وفقاً لألحباث املنشورة يف اجملل

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

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

حتليل متعدد املتغريات وطرق احلفاظ على التباين ودراسته وفق هذا املقرر سيتيح إمكانية التعرف على األساس املنطقي والعلمي لطريقة 
 طرق خمتلفة من أساليب التحليل االحصائي.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .95
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 4 (MCAR/MAR/MNARهتيئة البياانت وطرق معاجلة البياانت املفقودة )

، والفرق بني  MANOVAحتليل التباين متعدد املتغريات التابعة مفهوم 
، وحتليل التباين متعدد Univariateحتليل التباين أحادي املتغري التابع 

 .Multivariateاملتغريات التابعة 

2 2 

 أسس استخدام حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة

 املتغريات التابعة وكيفية التحقق منهاافرتاضات وشروط حتليل التباين متعدد 

1 2 

MANOVA  post hoc and MANCOVA 1 2 

 العمليات اإلحصائية الختبار الفروض يف حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة

 - Wilks Lambda 

 -Pillais Trace 

 - Hotellings Trace 

2 4 
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 - Roys Largest Root 

Canonical Discriminant Function Analysis 1 2 

 التحليل الطبقي أو التمييزي

 تحليل التمييزي مفهوم ال
 أسس استخدام التحليل التمييزي

 افرتاضات وشروط التحليل التمييزي

1 2 

 معامالت دوال التمييزي 
 دوال متركز اجملموعة

 نتائج التصنيف وتقدير مدى جودة التصنيف

1 2 

 2 1 بعضوية اجملموعةحتليل كااب لتقدير دقة التنبؤ  

 Cluster Analysisالتحليل العنقودي 

 مفهوم التحليل العنقودي، والفرق بينه وبني التحليل العاملي

 مفهوم العنقود وكيفية احلكم على صالحية العنقود

 أهداف التحليل العنقودي

 افرتاضات التحليل العنقودي

اختيار متغريات التحليل الشروط النظرية والعملية اليت جيب مراعاهتا عند 
 العنقودي

1 2 

 أساليب التحليل العنقودي

 التحليل العنقودي اهلرمي ومزاايه وعيوبه -

1 2 
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 التحليل العنقودي غري اهلرمي ومزاايه وعيوبه -

 

مراحل إجراء التحليل العنقودي، و طرق تكوين العناقيد، وطرق التحليل 
الربط املركزية  –الربط املعدل  –الشامل طريقة الربط  –العنقودي )الربط املنفرد 

 -الربط اهلرمية  –الوسيط  –

1 4 

 
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .96
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

ساعات 
التدريس 

 الفعلية

ساعة اختبار  2 -  -- 30
 نصفي

32 

الساعات 
 املعتمدة

30 -  - - 30 

 

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

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .97
 

 

 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  .98
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 الدراسات العلياعمادة 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

328 
 

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

 
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 املعرفة 1

 أسلوب احملاضرات يعرف االطار النظري واالساس العلميللتحليل االحصائي عديد املتغريات 1-1
 أسلوب التعلم التعاوين والتعلم النشط

 

 واجبات فردية 
 واجبات مجاعية 

 تقومي صفي )مناقشات(
 اختبارات حتصيلية

يفهم  الشروط الالزمة لتطبيق العمليات اإلحصائية يف حالة األساليب اإلحصائية  1-2
  ,لعديد املتغريات 

1-3    
 املهارات املعرفية 2

 أسلوب احملاضرات MANOVAتطبيق العمليات اإلحصائية املختلفة  2-1
 أسلوب التعلم التعاوين والتعلم النشط

 أسلوب التعلم الذايت

 واجبات فردية 
 واجبات مجاعية 

 تقومي صفي )مناقشات(
 اختبارات حتصيلية عملية

التمييز بني البياانت املختلفة واختيار األسلوب األمثل للتحليلفي حالة عديد  2-2
 املتغريات

 يقارن بني النماذج املختلفة للبياانت واختيار االمنوذج األكثر مالئمة 2-3
 االحصائي من الربامج اإلحصائية املختلفةيشرح النتائج وخمرجات التحليل  2-4

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 أسلوب التعلم التعاوين العمل ضمن فريق عمل واملشاركة يف التعلم التعاوين  3-1

 تقومي االقران
 واجبات فردية 

 واجبات مجاعية 
 مشاريع حبثية وعملية

 ومتطلبات املقرر وتسليمها يف وقتها احملددااللتزام بقوانني اجلامعة  3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 أسلوب احملاضرات القدرة على التعامل مع احلاسب االيل وقواعد املعلومات والبحث العلمي املختلفة 4-1

 أسلوب التعلم التعاوين والتعلم النشط
 االلكرتونية والفديوهاتحماكاة النماذج 

 واجبات فردية 
 واجبات مجاعية 

 مشاريع حبثية عملية
 SPSS, SAS, MPlusيستخدم الربامج اإلحصائية  4-2

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

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .99
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األسبوع احملدد  قدمي شفهي, مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشروع مجاعي, كتابة مقال, خطابة, ت م
 لتسليمه

التقييم نسبته من 
 النهائي

 MANOVA/MANCOVA   30%تكليفات فردية  1
 MANOVA/MANCOVA/HOTELING  20%تكليفات مجاعية وعمل مشروع مشرتك  2
 Multivariate statistics   10%عرض ختامي ملشروع فصلي  3
 %10  اختبارات منتصف الفصل 4
 %30  االختبار النهائي 5
6 

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

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

 مصادر التعّلم.ححح
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .1

. القاهرة: يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية Spss اإلحصاء الالابرامرتي مع استخدام(. 2001الشربيين, زكراي أمحد ) .خخخ
 مكتبة األجنلو املصرية. 

(. مناهج البحث يف العلوم الرتبوية 2013الشربيين, زكراي أمحد, صادق, يسرية أنو, القرين, حممد سامل , مطحنة, السيد خالد ) .ددد
 والنفسية واالجتماعية. الرايض: دار الشقري.

Required Texts 

ed.). Boston:   th(6 Using multivariate statisticsTabachnick, B., G. &Fidell, L., S. (2013). 

Pearson. 

ed.). (2001). New York:  th, (5Publication manual of the American Psychological Association

Author. 
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Supplemental Texts 

 th(5 Applied multivariate statistical analysisJohnson, R. A., &Wichern, D. W. (2002). 

ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

Morgan, S. E., Reichert, T. & Harrison, T.R. (2002).  From numbers to words: Reporting 

statistical results for the social sciences.  Boston: Allyn and Bacon. 

ed.). Mahwah,  th(4 Applied multivariate statistics for the social sciencesStevens, J. P. (2002). 

NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

 

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

 NCME National Council of measurement & evaluation 

 APA American psychological Association  

 Educational measurement Journal   

 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 العلمية المهتمه بالبحوث التربوية والنفسية.مجموعة من المجالت 

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

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

SAS  
http://www.sas.com/en_us/home.html 
MPlus 
https://www.statmodel.com/index.shtml 
SPSS Package 
http://www.ibm.com/us-en/?lnk=m 

 

 

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

 املرافق املطلوبة .ذذذ
حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية  بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 مقعد، جهاز عرض ، سبورة ذكية، جهاز كمبيوتر لكل طالب 20
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .57
 دراسية ، معمل حاسب ايلقاعة 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .58
 SAS, SPSS, MPlusبرامج إحصائية 

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .59
 

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

 استمارة تقومي املقرر

 منوذج التعلم االلكرتوين

 النقاش الودي مع املتعلمني 

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

 إجراءات تطوير التدريس: .عععععععع
 

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

 أخرى(:
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 تطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط ل .فففففففف
 ية لعمادة التطوير واجلودة النوعية مراجعة تقييم املقرر من قبل عضو هيئة التدريس واالقران يف اجلامعة وكذلك تقرير املراجعة الداخل

 

 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

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

 إعداد:
 د. ايسر عبدهللا حفين حسن    ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 

 
  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 الدراسات العلياعمادة 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

333 
 

 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 الدراسيتوصيف املقرر 
 

 

 

 (2حلقة حبث يف اإلحصاء والبحوث )اسم املقرر:  

 ( 0206752-2إحصاء  ) رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .شش
 ( 0206752-2() إحصاء  2حلقة حبث يف اإلحصاء والبحوث ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .132
 الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .133
 إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من  .134
 املستوى الرابع: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .135
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .136
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .137
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .138

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .فففف

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .صصصص
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .رررر
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 - النسبة: - تذكر أخرى .شششش
 

 تعليقات:

 

 األهداف .صص
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -11

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

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

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

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

 وصف عام للمقرر:
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زمة لطالب البحث يف ختصص اإلحصاء يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب حبلقة البحث يف اإلحصاء والبحوث, املعارف واملهارات الال -
تابة البحث العلمي يف ختصص كوالبحوث العلمية يف ختصص اإلحصاء والبحوث , األخطاء الشائعة عند  والبحوث , كتابة التقارير 

يام ببحث علمي يف ختصص اإلحصاء والبحوث , مناقشة بعض املوضوعات واملشكالت اإلحصائية اجلديرة ابلبحث والدراسة ,الق
 . اإلحصاء والبحوث

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .100
 ساعات التدريس  عدد األسابيع املوضوعاتقائمة 

 3 1 مفهوم حلقة البحث وأمهيتها
 3 1 املعارف واملهارات الالزمة لطالب البحث العلمي

 6 2 املعارف واملهارات الالزمة لطالب البحث يف ختصص اإلحصاء والبحوث
 APA 1 3أخالقيات البحث العلمي وقواعد النشر والتوثيق حبسب نظام 

 6 2 التقارير والبحوث العلميةكتابة 
 6 2 كتابة التقارير والبحوث العلمية يف ختصص اإلحصاء والبحوث

 3 1 األخطاء الشائعة عند كتابة البحث العلمي يف ختصص اإلحصاء والبحوث
 6 2 تقدمي تقرير نقدي عن بعض الدراسات والبحوث يف ختصص اإلحصاء والبحوث

 6 2 واملشكالت اإلحصائية اجلديرة ابلبحث والدراسةمناقشة بعض املوضوعات 
 6 2 القيام ببحث علمي يف ختصص اإلحصاء والبحوث

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .101
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
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 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 

 ال يوجدسبوعياً:أ( اليت يقوم هبا الطالب خالل الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .102

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .103
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :القدرة علىالطالببعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
 املعرفة 1

كتابة التقارير والبحوث العلمية يف ختصص اإلحصاء أن يتعرف على   1-1
 والبحوث

احملاضرة ابستخدام العروض  -
 التقدمية.

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

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

أن يتعرف علىاألخطاء الشائعة عند كتابة البحث العلمي يف ختصص  1-2
 اإلحصاء والبحوث

 أن يذكراألطر العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3
 موضوع الدراسةأن حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية  1-4
 أن يستعرضكتابة التقارير والبحوث العلمية 1-5
 .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطمعايري و  أن حيدد 1-6
أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-7

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2

األخطاء الشائعة عند كتابة البحث العلمي يف ختصص اإلحصاء أن يناقش  2-1
 .والبحوث

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

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء
أن حيدد الكفاايت واملهارات اإلحصائية األساسية لالختيار الصحيح  2-2

 لألسلوب اإلحصائي األكثر مالئمة.
 أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.    2-3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
شكالت معقدة م, حلل فعالأقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل مع  2-4

 ها.متكاملة حلل ةتوفرها مهمة األداء املعطاة, ويقرتح منهجي
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 .تثمارها إجيابياً وسعيه السأن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  3-1

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت, وتقومي  -
األستاذ األقران وتقوم 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية
, والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(

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

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

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

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

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

 معه, وينجزه يف الوقتاحملدد.
, أقرانه يف اجملموعة, ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبيتفاعل مع أن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

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

 مت دراستها يدوايً 

 التعلم الذايت  -
طرائق التعلم القائمة على إحدى -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسريها.

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي

أسلوب كل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت أن  4-2
 إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-3
 ليت مت حساهبا يدوايً لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اباحلاسوبية 

مشروعاً حبثياً ابلتعاون مع جمموعته لكتابة حبث علمي ختصص ينجز أن  4-4
احملاضرة, اإلحصاء والبحوث,ويكتب تقريرًا وافياً عن املشروع, ويعرضه يف 

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

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 الدراسات العلياعمادة 

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 

339 
 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
حث العلمي, وحبث أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف الب 4-6

 النتائج والتوصياتالقضااي وإيضاح 
كل من ) األنشطة 

–ومهام األداء
–مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
املعلومات واملهارات 

 ( العددية
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

أن يؤدى الطالب عرضاً لبحث علمي يف ختصص اإلحصاء والبحوث 
مستخلص الدراسة  -موضحاً خطوات البحوث العلمية ) عنوان الدراسة 

اإلطار النظري والدراسات -املدخل إىل الدراسة -ابللغة العربية واإلجنليزية
  –عرض نتائج الدراسة وتفسريها  –منهج وإجراءات الدراسة  -السابقة

 –مراجع الدراسة  -تائج الدراسة والتوصيات والبحوث املقرتحةملخص ن
 املالحق (  

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

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 ت كتابة حبث علميمهارا
ختصص اإلحصاء 

 والبحوث

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .104

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
 %5 15 اإلحصاء والبحوث ومناقشة نتائجه وتفسريهاتقدمي تقرير علمي إلجراءات حبث يف ختصص  3
 %20 12,  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

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

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

 مصادر التعّلم .ررر
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم, رجاء حممود ) -
. القاهرة: مكتبة األجنلو يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية Spss اإلحصاء الالابرامرتي مع استخدام(. 2001الشربيين, زكراي أمحد ) -

 املصرية. 
(. مناهج البحث يف العلوم الرتبوية والنفسية 2013الشربيين, زكراي أمحد, صادق, يسرية أنو, القرين, حممد سامل , مطحنة, السيد خالد ) -

 واالجتماعية. الرايض: دار الشقري.
 تبة األجنلو املصرية.. القاهرة : مك األساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية(. 2000مراد, صالح أمحد )  -
واالجتماعية:  ةاألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوي( . 2010عالم, صالح الدين حممود )  -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  البارامرتيةوالالابرامرتية
(. 4)ط الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية مالرتبوي تطبيقات ابستخدا اإلحصاء(. 2010املنيزل, عبدهللا فالح , غرابية, عايش موسى ) -

 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
. اإلسكندرية: دار  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2014منسي, حممود عبداحلليم , الشريف, خالد حسن ) -

 .اجلامعة اجلديدة
 

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

Estimation. London: SAGE Publications. 

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

Introduction. London: SAGE Publications.   

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

German: John Wiley & Sons. 
-Steyn H. S. &  Ellis S. M. (2009). Estimating an Effect Size in One-Way Multivariate Analysis 

of Variance (MANOVA). Multivariate Behav Res. 44(1),106-29. 
 

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

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795108
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-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-o.org/new/en/education/themes/leadinghttp://www.unesc

all/resources/statistics-for-agenda/education 

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

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

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

Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

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

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

-SPSS- SAS-Minitab- Lisrel 

software-statistics-bm.com/analytics/spsshttps://www.i 

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

/trial-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

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

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://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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 املرافق املطلوبة .ززز
دد املقاعد داخل القاعات الدراسية عبنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي 

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 متحرك , جهاز عرض , سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل, جهاز حاسب آيل لكل طالبمقعد 20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .60

 طالب 20طالب, معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .61

 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .62

 النفس الرقميمعمل علم  -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .قققققققق
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .كككككككك

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

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

 , واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.ن( يف التدريس)األقرا
 .من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .يييييييي
 عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .أأأأأأأأأ

استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم التعاوين ,.....اخل مع إحداث تعديالت  - .ببببببببب
 هذا اجملال.يف حمتوي املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف 
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ل الطلبة بواسطة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعما .تتتتتتتتت
بات مع أعضاء هيئة تدريس من أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواج

 مؤسسة أخرى(:
 ابلقسم.جمتمعات التعلم التقدير الوصفية ضمن برانمج  مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس- .ثثثثثثثثث
 وي التخصص.ابلقسم من ذ بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .ججججججججج
 .أخرى املقررجبامعات مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .ححححححححح
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .خخخخخخخخخ
ير تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .ددددددددد

 والتحديث ووضع خطط التحسني املستقبلية.
املقررابلقسم والكلية واجلامعة, وكذلك تقرير املراجعة الداخلية  النظراء )األقران( يف تدريسجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل مرا - .ذذذذذذذذذ

 لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج , مع ةتمرار وفقاً للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتهاللتطورات املستجدة يف اجملال ابس -.ررررررررر

 .تقرير املقرر والربانمج
 SWOTحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها, مع  -

Analysis استناداً ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة , , نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAEلالعتماد االسرتاتيجيسس التخطيط أل
 .الوطين

 

 .أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

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

 (2مقرر : حلقة حبث يف اإلحصاء والبحوث ) توصيف

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

 
 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 حتليل البياانت اإلحصائية متقدماسم املقرر:  

 ( 0206752-2 ) إحصاء رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ضض
 ( 0206752-2إحصاء  حتليل البياانت اإلحصائية متقدم) . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

139.  
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .140
 الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .141
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .142
 املستوى الرابع: راسي. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الد4 .143
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .144
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .145
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .146

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .تتتت

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ثثثث
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ذذذذ
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 - النسبة: - تذكر أخرى .ضضضض
 

 تعليقات:

 

 األهداف .طط
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -12

 العملية الالزمة لتحليل بياانت االختبارات اإلحصائية موضع الدراسة ابستخدام الربامج اإلحصائيةإكساب الطالب املهارات 
SPSS, SAS, Minitab, Lisrel 

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

 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لالختبارات اإلحصائية موضع الدراسة يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -
 متابعة مصادر املعلومات املختلفةبشأنتحديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -
 قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة بتحليل البياانت اإلحصائية متقدم.استخدام  -
 املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب. -

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

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

 للمقرر:وصف عام 
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ت ابحلاسب اآليل ابستخدام الربامج اإلحصائية يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالببتحليل البياانت اإلحصائية متقدم,ويتناول املقرر حتليل البياان -
SPSS, SAS, Minitab, Lisrel ليل االحندار املتعدد, التحليل , وتطبيقاهتا على كل من التحليل العاملي, حتليل التباين املتعدد, حت

 لداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي.التمييزي, التحليل العنقودي, التحليل الباثي, حتليل التغايري, والفروض اإلحصائية واختبارها, وا

 

 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي  .105
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 2 مراجعة عامة عن أوامر بعض الربامج اإلحصائية
 6 2 تطبيقات على التحليل العاملي

 6 2 تطبيقات على حتليل التباين املتعدد
 6 2 تطبيقات على حتليل االحندار املتعدد

 6 2 تطبيقات على التحليل التمييزي
 6 2 على التحليل العنقودي تطبيقات

 6 2 تطبيقات على التحليل الباثي
 6 2 تطبيقات على حتليل التغايري 

 
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .106
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 48 - 48 معمل احلاسب اآليل - - ساعات التدريس الفعلية

 3 - 3 - - - الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .107
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 سها واسرتاتيجيات تدريسهاجملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا خمرجات التعلم للمقرر وفقاً  .108
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :القدرة علىالطالببعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
 املعرفة 1

أن يتعرف على األوامراألساسية احلاسوبية حلساابالختبارات اإلحصائية  1-1
 موضع الدراسة

احملاضرة ابستخدام العروض  -
 التقدمية.

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

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يذكراألسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-2
 الدراسةأن حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع  1-3
 أن يستعرضالفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها 1-4
 .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطمعايري و  أن حيدد 1-5
أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-6

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2

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

 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

فقا لسياق تصميم مهام األداء و 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

أن حيدد الكفاايت واملهارات اإلحصائية األساسية لتحليل اختبارات  2-2
 الفروض اإلحصائية البارامرتية والالابرامرتية.

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

 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة, ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 التعلم الذايت  - .وسعيه الستثمارها إجيابياً أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  3-1
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

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

 أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملدد 3-3
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 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
ات األخرى, وميارس التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعأن يتقبل  3-4

 بكفاءة ومتيز. دور القيادة إذا أسندت إليه
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.
مجاعية تكليفات  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

 التقومي الذايت, وتقومي -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية
, والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(

اعدة أداء وصفية أن يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء ق 3-5
 يتم تصميمها لتقومي مهام األداء.

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

يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  يتحمل املسؤوليةأن  3-7
 معه, وينجزه يف الوقتاحملدد.

, يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة, ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبأن  3-8
 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 ,SPSS, SAS, Minitabالربامج اإلحصائية أن يستخدم حزم 4-1

Lisrel يف حتليل البياانت بكفاءة 

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 

ب إحصائي أسلو 
 ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
التقومي الذايت, وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء

–مهارات االتصال 
تقنية ت مهارا

اختبار إحصائي كل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت أن  4-2
 من االختبارات اإلحصائية اليت مت دراستها

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-3
 لكالختبار إحصائي احلاسوبية 

تطبيقه مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت مت ينجز أن  4-4
فعليًا,ويكتب تقريرًا وافياً عن املشروع, ويعرضه يف احملاضرة, ويتلقى 

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

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

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات
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 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
املعلومات واملهارات 

 ( العددية
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

أن يستخدم الطالب الربجميات احلاسوبية ملعاجلة كل اختبار إحصائي من 
 اليت مت دراستها ةاالختبارات اإلحصائي

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

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت استخدام مهارا
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .109

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

التقييم نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

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

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

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

 مصادر التعّلم .سسس
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
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 : دار النشر للجامعات.(. القاهرة3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم, رجاء حممود ) -
. القاهرة: مكتبة األجنلو وية واالجتماعيةيف العلوم النفسية والرتب Spss اإلحصاء الالابرامرتي مع استخدام(. 2001الشربيين, زكراي أمحد ) -

 املصرية. 
)معاجلة البياانت مع اختبار شروط  SPSS(. حتليل البياانت اإلحصائية ابستخدام الربانمج اإلحصائي 2005البيايت, حممود مهدي ) -

 التحليل وتفسري النتائج(. عمان: دار حامد.
 . مكة: جامعة أم القرى.SPSS(. التحليل االحصائي للبياانت ابستخدام برانمج2009شراز, حممد صاحل ) -
واالجتماعية:  ةاألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوي( . 2010صالح الدين حممود ) عالم,  -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  البارامرتيةوالالابرامرتية
. اإلسكندرية:  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2014منسي, حممود عبداحلليم , الشريف, خالد حسن ) -

 .دار اجلامعة اجلديدة
 الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ماإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدا(. 2010املنيزل, عبدهللا فالح , غرابية, عايش موسى ) -

 ردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.(. األ4)ط
 

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

Estimation. London: SAGE Publications. 

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

Introduction. London: SAGE Publications.   

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

German: John Wiley & Sons. 
-Steyn H. S. &  Ellis S. M. (2009). Estimating an Effect Size in One-Way Multivariate Analysis 

of Variance (MANOVA). Multivariate Behav Res. 44(1),106-29. 
 

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

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795108
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

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

all/resources/statistics-for-agenda/education 

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

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

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

Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

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

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

-SPSS 

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

- SAS 

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

-Minitab 
/trial-us/products/minitab/free-http://www.minitab.com/en 

- Lisrel 

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

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم

 
 املرافق املطلوبة .ششش

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

 مقعد متحرك , جهاز عرض , سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل, جهاز حاسب آيل لكل طالب20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .63

 طالب 20معمل حاسب آلييتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .64

 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .65

 علم النفس الرقميمعمل  -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ززززززززز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .سسسسسسسسس
 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: .ششششششششش
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب .– .صصصصصصصصص
املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً  بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .ضضضضضضضضض

 وإقليمًا.
 إجراءات تطوير التدريس: .ططططططططط
 واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .ظظظظظظظظظ

 , واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.ن( يف التدريسبني النظراء )األقرا
 .من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .ععععععععع
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حلديثة ىف التدريس لالستفادة اعمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات  ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .غغغغغغغغغ
 منها.

لتعاوين ,.....اخل مع إحداث تعديالت استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم ا - .ففففففففف
 هذا اجملال.يف حمتوي املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف 

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

 أخرى(:
 ابلقسم.جمتمعات التعلم التقدير الوصفية ضمن برانمج  مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس- .ككككككككك
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .للللللللل
 .أخرى املقررجبامعات مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .ممممممممم
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ننننننننن
تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة  - .ههههههههه

 للتطوير والتحديث ووضع خطط التحسني املستقبلية.
املقررابلقسم والكلية واجلامعة, وكذلك تقرير املراجعة الداخلية  النظراء )األقران( يف تدريسجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل مرا - .ووووووووو

 لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
, مع ةتمرار وفقًا للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتهاللتطورات املستجدة يف اجملال ابس - .ييييييييي

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

Analysis استناداً ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة , , نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAEلالعتماد االسرتاتيجيسس التخطيط أل
 .الوطين

 

 أ.د. ربيع سعيد طه. اسم منسق الربانمج:

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

 مقرر : حتليل البياانت اإلحصائية متقدم توصيف
 

 إعداد:
 د. ايسر عبدهللا حفين حسن    ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
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 :واسرتاتيجيات تدريسهايف اجملاالت التعليمية املختلفة وطرق قياسها للربانمج خمرجات التعلم 5 /1 /4
 :تعلم وطرق القياس واسرتاتيجيات التدريسالمصفوفة خمرجات  1 /5 /1 /4

اسرتاتيجيات  خمرجات التعلم وفقاً جملاالت التعلم يف اإلطار الوطين 
 طرق القياس التدريس

 (الدكتوراه–املاجستري–الدبلوم العايل) املهارات املعرفية 1
 اختبارات احلوار واملناقشة  يعرف األسس العلمية للتفاضل والتكامل 1-1

1-2 
مفكوك  –نظرية القيمة املتوسطة  –نظرية رول  -يستعرضتطبيقات على التفاضل ) النهاية العظمى والصغرى

 اختبارات احلوار واملناقشة  تيلور وماكلورين (

 تقرير علمي التعلم النشط بعرف الفروق بني البحوث النوعية والكميةواملختلطة. 1-3

 تقرير علمي التعلم النشط التقرير النهائي للبحوث النوعية واملختلطة يكتب 1-4

 اختبارات احلوار واملناقشة  يعرف  حتليل التغايري وفرضيات استخدامه 1-5

 تكليف التعلم النشط حتليل التغايري حيدد الشروط الالزمة الستخدام 1-6

 تكليف التعلم النشط مييز بني حتليل التباين وحتليل التغايري 1-7

 تقرير علمي التعلم النشط يفرق بني مفهوم العينة واجملتمع واحلصر الشامل 1-8

 تقرير علمي التعلم النشط حيدد شروط العينة اجليدة 1-9

 تكليف التعلم النشط العينات العشوائية املختلفةحيدد طرق تقدير أحجام  1-10

 اختبارات احلوار واملناقشة  يتعرف األطر النظريةواألسس العلمية لكل من  التحليل العاملي واالستكشايف 1-11

 علمي تثرير التعلم النشط يقارن بني أنواع البحوث املختلفة وبعض البحوث يف التخصص اليت مت إجراؤها وفق كل تصميم 1-12

 تقرير علمي التعلم النشط ينقد جمموعة من البحوث من حيث مدى توفر الصدق الداخلي واخلارجي يف التصميم البحثي 1-13

 اختبارات احلوار واملناقشة  يعرف التحليل البعدي لنتائج البحوث والدراسات 1-14

 تكليف احلوار واملناقشة  حيدد معايري احلكم على كفاءة البحوث العلمية 1-15

 تقرير علمي التعلم النشط اإلحصاء والبحوثحيدد بعض أوجه القوة والضعف يف بعض البحوث والدراسات يف جمال  1-16

 تكليف التعلم التعاوين يعرف البياانت اإلحصائية املفقودة, وطرق معاجلتها 1-17

 تكليف النشطالتعلم  يعرف حتليل اإلحندار وفرضيات استخدامه 1-18

فحص الدراسات  -جتميع الدراسات السابقة –يستعرض خطوات التحليل البعدي ) حتديد املوضوع  1-19
 اختاذ القرار( -املعاجلة االحصائية –توصيف الدراسات السابقة  -السابقة

 تكليف التعلم النشط

 تكليف التعلم النشط من شروطه. حيدد األسلوب اإلحصائي املناسب ملعاجلة كل فرض من الفروض والتحقق 1-20
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 تكليف التعلم النشط لعلمي الصحيح.يقرأ النتائج املستمدة من الربانمج احلاسويب اإلحصائي وتفريغها ابلشكل ا 1-21

 اختبارات احلوار واملناقشة  يتعرف بعض اإلضطراابت النفسية وكيفية تشخيصها 1-22

 اختبارات احلوار واملناقشة  املؤثرة عليه يف كل مرحلة. يتعرف مراحل النمو املختلفة والعوامل 1-23

 اختبارات احلوار واملناقشة  يتعرف جمموعة من السياسات التعليمية املعاصرة  1-24

 تكليف التعلم النشط يطبق مهارات التعلم والتعليم املشتقة من نظرايت التعلم والتعليم املختلفة 1-25

 اختبارات احلوار واملناقشة  علم النفس االجيايبيتعرف بعض املفاهيم يف  1-26

 اختبارات احلوار واملناقشة  يتعرف األساليب واالسرتاتيجيات النفسية املالئمة ملواجهة القضااي اجملتمعية املعاصرة  1-27

 اختبارات احلوار واملناقشة  يعرف املفاهيم األساسية يف النظرية اإلحصائية 1-28

 اختبارات احلوار واملناقشة  التوزيعات االحتمالية املنفصلة واملستمرةيقارن بني  1-29

 تكليف التعلم النشط يتعرف على النصوص يف اإلحصاء والبحوث ابللغة اإلجنليزية 1-30

1-31 
أن يلم الباحث بعدد كبري من املصطلحات اللغوية اخلاصة ابإلحصاء والبحوث واليت مل تكن لديه خربه سابقة 

 تكليف التعلم النشط هبا

 تكليف التعلم النشط حيدد التصميمات شبه التجريبية أبنواعها املختلفة لتحديد مىت يستخدم كل منها 1-32

 تكليف التعلم النشط يعرفاالطارالنظريواالساسالعلميللتحليالالحصائيعديداملتغريات 1-33

 تكليف التعلم النشط اإلحصائية موضع الدراسةيعرف األوامراألساسية احلاسوبية حلساابالختبارات  1-34

 (الدكتوراه – املاجستري – الدبلوم العايل) :املهارات االدراكية 2

 تقرير علمي التعلم النشط يقرتح بعض األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل البياانت موضع الدراسة. 2-1

 تقرير علمي التعلم النشط يتحقق من مالءمة حجم العينة لالسلوب اإلحصائي املستخدم 2-2

 تقرير علمي التعلم النشط يقرتح بعض عناوين البحوث اليت ميكن إجراؤها وفق كل تصميم حبثي 2-3

 تقرير علمي التعلم النشط موضوعات اإلحصاء والبحوثيقوم إبجراء حتليل بعدي لنتائج البحوث والدراسات يف أحد  2-4

 تقرير علمي التعلم النشط .يقرتح بعض عناوين البحوث العلمية يف جمال اإلحصاء والبحوث 2-5

 تكليف التعلم النشط يصوغ اسئلة الدراسة ألحد البحوث العلمية. 2-6

 تكليف العرض العملي يتحقق من توافر شروط حتليل التباين عديد املتغريات 2-7

 تكليف التعلم النشط يطبق خطوات التحليل العاملي لتقليص عدد املتغريات موضع الدراسة 2-8

 تكليف التعلم النشط يدرك الفرق بني التحليل التمييزي والعنقودي 2-9

 تكليف التعلم النشط يتحقق من مؤشرات منوذج التحليل العاملي االستكشايف 2-10
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 (الدكتوراه – املاجستري – الدبلوم العايلالعالقات الشخصية وحتمل املسؤولية )مهارات  3

 تقرير علمي التعلم النشط ال  اإلحصاء والبحوثجمالعاملية يف يستعرض أبرز حمتوايت البحوث والدراسات احلديثة يف الدورايت  3-1

 تكليف التعلم النشط يستخدم مهارات القيادة الرتبوية يف اختاذ بعض القرارات احلياتية 3-2

3-3 
يقدم بعض التوصيات املفيدة للمجتمع من خالل رسالة الدكتوراة ومن خالل أغلب املقررات اليت يتم 

 تقرير علمي النشطالتعلم  دراستها

 تقرير علمي التعلم النشط يقدم بعض املقرتحات اليت ميكن من خالهلا تطبيق املعرفة التخصصية يف اجملتمع 3-4

 (الدكتوراه–املاجستري–الدبلوم العايل) مهارات التواصل واملهارات التقنية واملهارات العددية 4

يتواصل مع املؤسسات التعليمية إلجراء دراسات إحصائية على الطالب واملعلمني من أجل استخدامها يف  4-1
 التوصية ببعض األفكار اليت تطور التعليم

 تكليف التعلم النشط

 تكليف العرض العملي القصصية كمصدر من مصادر املعلومات يف البحوث النوعيةاستخدام السجالت  4-2

 تكليف العرض العملي يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي, وحبث القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات 4-3

 تكليف العرض العملي اإلحصائييستخدم الربامج اإلحصائية احلاسوبية يف إجراء األسلوب  4-4

 تكليف التعلم النشط يستخدم بعض املهارات النفسية والرتبوية يف التعامل مع القضااي اجملتمعية املعاصرة  4-5

 تكليف التعلم النشط ميارس أفكار ونظرايت علم النفس االجيايب يف الواقع العملي. 4-6

 حركية-املهارات النفس 5

 تكليف التعلم النشط البياانتليل حختطيطي لتحديد األسلوب اإلحصائي املناسب لتيرسم شكل  5-1

 تكليف التعلم النشط يصمم خمططاً يبني أنواع اإلحصاء متعدد املتغريات ومىت يستخدم كل نوع 5-2


