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 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 

 

117 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القر  التعليمية:إسم املؤسسة  ه 1440 / 2 / 6  اتريخ التوصيف:

 علم النفس /.الرتبية     القسم: /لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 قضااي معاصرة يف علم النفس. اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1 .1
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 سختلفة لعلم النفصصات امل التخمجيع برامج الدكتوراة يف. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

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

 األول . السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .4
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .6
 والزاهر لعابديةر  ابجامعة أم الق. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .7

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

 % 100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ
    

  النسبة:  اإللكرتو  التعليم .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
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  النسبة:  أخر  .ه
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

زايدة م بدراستها، و ليت يقو اصرة مساعدة الطالب يف مسايرة التقدم احلادث يف جمال علم النفس والقضااي املعا
 صرة. ملعااوعي الطالب بدور علم النفس يف ظل التغريات اجملتمعية املتالحقة والقضااي 

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

 ديدة اليت يتمعات اجلوضو االستعانة ابملواقع اإللكرتونية للمجالت العلمية يف التخصص للتعرف على امل
 دراستها أوال أبول.

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ج
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 وصف عام للمقرر:
لم على وجه فس التعنعلم و يعد هذا املقرر من املقررات املهمة للباحثني يف جمال علم النفس بشكل عام 

دفق املستمر والت للتقدم ظر ايتناوهلا علم النفس ابلدراسة، وكذلك ن اخلصوص ملا يتضمنه من قضااي معاصرة
جديد. كما  ل ما هوس بكاهلائل يف جمال املعرفة يف التخصص؛ فإن مثة ضرورة لرفع وعي طالب علم النف

 ها. ية التعامل معة، وكيفالحقيسعى هذا املقرر إىل الكشف عن التأثريات النفسية للتغريات اجملتمعية املت

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

 اجملتمع، يفعاصرة امل علم النفس ودور( يف ظل التغريات اجملتمعية املتالحقة والقضااي
 والعالقة بني علم النفس واجلوانب االنسانية والتكنولوجيا

1 2 

 تغريمواملمارسات النفسية يف ظل عامل سيكلوجية اختاذ القرار النفسي 

 اإلدمان على االنرتنت وأاثر( على الفرد واجملتمع

 اجلمود والتصلب يف الفكر وأاثر( على الفرد واجملتمع

1 2 

 2 1 لفكري التطرف ب وادور علم النفس يف مواجهة احلروب التكنولوجية املعاصرة واإلرها

 عفراد اجملتمبني أ لرقميالتكنولوجي وارتفاع القلق االضغوط النفسية الناجتة عن التقدم 

 االحرتاق النفسي وأثر( على الفرد واألسرة يف عصر القلق 

2 4 

 نولوجيم التكلتقدضوابط التواصل النفسي اآلمن يف ظل وسائل التواصل االجتماعي وا

 0وسائل التواصل االجتماعي وانتشارها يف وسط الشباب اجلامعي بني القبول والرفج

2 4 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

120 

 

 واحللول(-)األسباب

 جملتمعد واالذكاء االصطناعي وآاثر( النفسية اإلجيابية والسلبية على الفر 

 من موضوعات حلقة حبث يف التعلم دكتورا( 

2 4 

 ها علي ة وسهولة احلصولأمهية التفكري الناقد يف ظل تعدد مصادر املعرف

 العالج(-ظاهرة التنمر )األسباب 

2 4 

 القياس النفسي والبحث العلمي يف ظل التقدم التكنولوجي اهلائل

 املعتقدات املعرفية يف ظل تنوع مصادر املعلومات واملعارف

2 4 

 4 2 علم النفس عرب الثقايف يف ظل عصر العوملة 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

 يًا:سبوععدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أ .3
 ساعتان

 

 ريسهااسرتاتيجيات تدياسها و رق قخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع ط .4
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

  كل جمال من جماالتجات تعلم يفرر خمر واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مق
 التعلم.

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
اسرتاتيجيات  تلمؤهال لخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين

 لمقررالتدريس ل
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 كتابة مقال احلوار واملناقشة ثحلدياعصر حيدد أمهية علم النفس يف ظل التغريات املستمرة يف ال 1-1

 كتابة مقال احلوار واملناقشة صرةملعااعية يوضح أسس اختاذ القرار النفسي يف ظل التغريات اجملتم 1-2

 لتقدماأفراد اجملتمعات يف ظل حيدد التأثريات النفسسية على  1-3
 التكنولوجي اهلائل

 تكليف منزيل العرض الفعال

يف ظل  آلمنصل ايفسر احلاجة إىل تنمية قدرة أفراد اجملتمع على التوا 1-4
 التطورات التكنولوجية املتالحقة

 تكليف منزيل العرض الفعال

 كتابة مقال العرض الفعال ناعياالصطيذكر اآلاثر النفسية االجيابية والسلبية للذكاء  1-5

 املهارات املعرفية 2
أثريات الت اجهةيقرتح املهارات اليت جيب إكساهبا ألفراد اجملتمع ملو  2-1

 السلبية للتكنولوجيا احليثة 
 نشاط عملي التعلم التعاو 

 نشاط عملي التعلم التعاو  يتعامل بشكل اجيايب مع ذوي القلق الرقمي 2-2

 تكليف منزيل التعلم النشط لميالع يستخدم التكنولوجيا احلديثة يف القياس النفسي والبحث 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
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 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يلعلميبدي احلساسية للثغرات واملشكالت العلمية يف البحث ا 3-1

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة حقةملتالاجملتمع يف ظل التغريات احيدد مسؤولياته جتا( أفراد  3-2

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
اعي جتميظهر مهارات التواصل اآلمن من خالل وسائل التواصل اال 4-1

 والتقنية احلديثة
 تطبيقات عملية تطبيقات عملية

  ظلسية يفاحلديثة يف الكشف عن االضطراابت النفيستخدم التقنية  4-2
 التغريات املتالحقة

 تطبيقات عملية تطبيقات عملية

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    

5-2    

 

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %15 9،  4،  3 تكليفات منزلية  1

 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 15 اختبار هنائي 4

5    

6    
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د

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

 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس. -

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

ستشارات ات واالوجيهيعمل القسم على إنشاء وحدة خاصة ابإلرشاد النفسي لتقدمي اإلرشادات والت -
 النفسية  للطالب 

 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية -

 
 ممصادر التعلّ  .ه

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –. أدرج 1

 كر: بريوت(. اإلختالف والتعارف يف ضوء علم النفس املعاصر. دار الف2014عرار، سامر )

 ءاالدار البيض جاح اجلديدة:(. علم النفس املعاصر: التيارات واملدارس. دار الن2012غريب، عبد الكرمي )

لتوزيع: لنشر واامعية للطبع وامعامل علم النفس املعاصر. دار املعرفة اجل(. 1999الطويل، عزت عبد العظيم )
 اإلسكندرية

 هرة. ع: القالنشر والتوزيل(. علم النفس املعاصر يف ضوء اإلسالم. دار الشروق 2007حممد، حممد حممود )

 اهرة.يع : القوالتوز لنشر (. علم النفس املعاصر. دار النهضة العربية للطباعة وا2000املليجي، حلمي )

Jo Mercier, D. F. & Mitchell, W. H. (2016). The Origins of 
Contemporary Psychology. Wentworth. NY 
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 ها(:املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغري  -يف قائمة  –. 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.  

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

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

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

 

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

 

 

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

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

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

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

 ة هبا(:رفق قائمأ، أو مصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها .3
 املكتبة  املركزية ابجلامعة

 

https://www.journals.elsevier.com/contemporary-educational-psychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_Educational_Psychology
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص  .1

 تبعةق التدريس املقييم طر تنها * تقدمي استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بي

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

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

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

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

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

 تطوير التدريس

ء هيئة تدريس سطة أعضابة بواإجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلإجراءات التحقق من معايري  .4
من مؤسسة  ئة تدريساء هيمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعض

تقييم زمالئه و لذايت اتقييم يتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني الأخر (: 
 وعضو هيئة التدريس له

 :طوير(ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لت .5
 من خالل أداء الطالب يف االختبار الشامل ملرحلة الدكتوراة  -

 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطوير( -

 قرر.البحوث والكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها امل متابعة -
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 متابعة أعداد البحوث يستخدم فيها الطالب املعلومات الواردة يف املقرر. -
 

 د/ حممد خليفة الشريدة اسم منسق الربانمج:

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

 الوهابمود عبدد حمتوصيف مقرر قضااي معاصرة يف علم النفس                      إعداد د/ حمم

 

 

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

   اسم املقرر  : االضطراابت النفسية وتشخيصها                   

 0206712- 2نفس رمز املقرر :                            
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الرتبية / علم النفس القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ت
 0206712- 2نفس  :  االضطراابت النفسية وتشخيصها. اسم املقرر الدراسي ورمز( : 1 .8
 . عدد الساعات املعتمدة : ساعتان2 .9

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

 لربامج(اعداد قائمة بهذه اًل من إذا بدن ه)يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة برامج , بّي

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

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .و
  

 %60 النسبة:
    

 التعليم اإللكرتو  .ز
  

 %20 النسبة:
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ح
  

 %20 النسبة:
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  النسبة:  ابملراسلة .ط
    

 - النسبة: - أخر  تذكر .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 النفسي(ةICD-10- DSM.) 

 النفسية. يقدر و يدرك أهمية التشخيص لالضطرابات 

  والعقلية االضطراابت النفسيةيتعرف علي اسباب. 

 .يقارن بني االضطرابات النفسية والعقلية 

 ي. نفسيتعرف علي النظريات النفسية املفسرة لالضطراب ال 

  والعقلية االضطراابت النفسيةيستعرض مناذج من. 

 

، ت أو مراجع اإلنرتنتة املعلوماتزايد لتقني)مثل االستخدام املاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  والتغيريات يف احملتو  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
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 علومات احلديثة.قواعد املواجع ملريتم مراجعة مفردات املادة وفقا للتطورات وتوفر ا 

 قمية مثل العمل على االستفادة من املكتبات الرwww.questia.com  .وغريها 

  االستفادة من املؤمترات العلمية واملشاركة فيها . 

 ومات.ملعلاعد االستفادة من الدراسات  والبحوث املنشورة يف قوا 

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

ه وتصنيفه وفقا رق تشخيصته وطويا. ومستوالعقلية االضطراابت النفسيةمفهوم وصف عام للمقرر:يتناول املقرر 

( والعوامل املسببة هلا ICD-10- DSMة)ريكيالملتصنيف منظمة الصحة العاملية ومجعية الطب النفس ا

 . يةوالعقل من االضطراابت النفسيةوالنظريات 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 ة.تصنيف حاالت االضطراب النفسي الشائع 

 سيالتصنيفات العاملية لالضطرابات النف(ةICD-10- DSM). 2 4 

  والعقلية االضطراابت النفسيةاسباب. 
2 4 

 2 1 ية.قلالفروق بني االضطرابات النفسية والع 

  4 2 . فسيلناالنظريات النفسية املفسرة لالضطراب 

  والعقلية االضطراابت النفسيةمناذج من. 
3 6 

 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28 - - - - 14 ساعات التدريس الفعلية

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

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

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .9

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 اىل تنميتهسي إلدراموجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر ا . 

  ملهارات. اتلك املعارف أو  غية تطويرسي بلدرااتوصيف السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف  املقرر 

 لدراسي. يف هذا اجملال ا ئج التعلمنتا ييملتق 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
البحث  ش,احملاضرات, احلوار والنقا االضطرابات النفسية معرفة وتشخيص 1-1

 العلمي ,ورش العمل .
 الالالال

املناقشات  

التقييمية, 

االختبار 

النصفي,ر 

 النهائي.
 الال

 ةاالضطرابات النفسي الفهم الشامل لتصنيف وتشخيص  1-2

 والنظرايت املفسرة هلا واألسباب املؤدية اليها

 المهارات المعرفية 2
المحاضرات ، المناقشة  نوعة منهامتذج مناو  االضطرابات النفسية معرفة وفهم طبيعة 2-1

 والحوار ، البحث العلمي.
املناقشات 

التقييمية, 

االختبارات 

النصفيةو 

 النهائية.
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 يرها:ة املطلوب تطوملسؤوليامل حت وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على 3-1

املقرر اساسا للتدريب على التعامل مع متثل املعرفة املقدمة يف 

اصحاب املشكالت وإقامة عالقة ارشادية تقوم علي التعاطف 

 احملاضرات , املناقشة

 .ميواحلوار , البحث العل

املناقشات 

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

الوجداني و مهارات التعامل مع هذه الفئات اليت تعاني من 

 االضطرابات النفسية.

االختبارات  

النصفية 

 ة.النهائي

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
ني  واملهنيميينيكاديتواصل بفاعلية وابملستوي املالئم مع املتلقني اال  4-1

يه ومن قدميتوض واجملتمع ككل من خالل تقارير رمسية وغري رمسية وعر 
قضية  حول ميةمنشورات اكادميية ومهنية  مبا يف ذلك الرسالة العل

 مهمة وحمددة يف االضطراابت النفسية
 

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

علي كتابة املنشورات 
 العلمية 

 

عمل عروض 
تقدميية وكتابة 
 التقارير العلمية

 كما  اءةيقوم بشكل اعتيادي البياانت االحصائية ويستخدمها بكف 4-2
 حبث يفئمة الكما واسعا من تقنيات املعلومات واالتصاالت امل  يستخدم

 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 

لنتائج علي ا
 االحصائية

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10
األسبوع احملدد  حظة......اخل(فهي، مالمي شمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقد م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 اسبوعيا احلضوروواجبات اسبوعية قصرية  1

 %5 اسبوعيا مشاركة داخل الفصل  2

 %5  حبث 3

 %20 7االسبوع  اختبار نصفي  4

 %60 16االسبوع  اختبار نهائي 5
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 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ذ
الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 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 .-
 .لقسم لتوجد وحدة لإلرشاد االكادميي ابلقسم لتقدمي الدعم االكادميي للطالب من خالل املرشد االكادميي -

 مصادر التعّلم .ي
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1

 ( علم االمراض النف2009عبد الرمحن ,حممد السيد. )االعراض  -سباب سية والعقلية )اال- 

 العالج(القاهرة :مكتبة زهراء الشرق .–التشخيص 

 ( القاهرة : مركز الطب النفس5(.امراض النفس ط)2007عبدا لرمحن , حممود محودة ,) ي مصر

 اجلديدة.

 ( 2014غامن , حممد حسن.) كتبة االجنلو لقاهرة :ماة , لية والسلوكيوالعق االضطرابات النفسية

 املصرية.

 ( 2004فايد ,حسني حممد.)  اهرة : ها (, القعالج –أسبابها –خيصها السلوكية) تشاالضطرابات

 دار طيبة للطباعة والنشر.

  (امراض االطفال النف2001عبد اهلل , حممد قاسم .)تيبر املكق :داسية وعالجها .دمش. 

 ( 2000يوسف , مجعة سيد .) عة والنشر.ابدار غريب للطجها.القاهرة :السلوكية وعالاالضطرابات 

 (تشخيص االمراض النفسية للر2016شليب ,حممد أمحد.) ن ماشدين مستمدDSM4&DSM5 

 القاهرة مكتبة االجنلو املصرية .

 
 

 

  سييةأدرج املواد املرجعية األسا. 2 
ية ت النفسئي اخلامس لالضطرااب( . احملكات التشخيصية : الدليل التشخيصي واإلحصا2017جماور )عبد الفهيم ، أمحد .

 .الصادر عن اجلمعية االمريكية للطب النفسي.الرايض : دار زهراء الشرق
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 نيفتصنيف الدويل لألمراض . تص(. املراجعة العاشرة لل1999منظمه الصحة العاملية  املكتب االقليمي لشرق املتوسط )
كلية ة الطب انفسي برمجة وحدت يصية االضطراابت النفسية والسلوكية : االوصاف السريرية  ) االكلينيكية( والدالئل التشخ

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

 ة.املصري كتبة االجنلو. القاهرة : م(.الدليل التشخيصي لالضطراابت النمائية العصبية2016عوده،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.-  

  .رمركز اإلرشاد النفسي جبامعة األزه- 

 النفس.اجلمعية املصرية لعلم -

 رابطة االخصائيني النفسيني املصرية ) رامن (-

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

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

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

 .ا ادناهها واملشار اليهدارسا على االقل مع توفر االجهزة الالزمة ب 20قاعة دراسية تستوعب 

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


 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

135 

 

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

 أجهزة كمبيوتر متصل ابلسبورة الذكية واإلنرتنت .

 بروجكرت ( . –* أجهزة العرض الرأسي ) األوفرهيد 

 * الداات شو .
 ومات.ملعلعد احاسبات شخصية, احلاسبات باملكتبة للدخول اىل قوا-

  ال يوجد هبا(: ق قائمة)حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفمصادر أخر  

 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 أخر  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
  عليموالت اساليب التعلماطالع االستاذ املستمر على احدث. 

 ملقرر.اديم ق تقاالستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعديل طر 

 ها.لفاعل منلى ااء عاختبار االستاذ لفاعلية الطرق املختلفة واإلبق 

االستعانة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 
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 بأستاذ اخر لتصحيح عينة عشوائية وحساب مدى ارتباط درجاته بدرجات أستاذ املادة.

 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير( .ط
 .نوياة ساجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتالي

 .نوياة سموعات املتتالياجراء اختبارات تقييمية ألداء اجمل

 ث.لبحوج اتطوير مفردات وحمتوى املقرر ليشمل اهم وأحدث نتائ
 

       أ.د هشام حممد إبراهيم خميمر اسم منسق الربانمج: 

 1440-.2-.15 التاريخ أ.د هشام حممد إبراهيم خميمر التوقيع:

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

file:///C:/Users/uqu/Desktop/توصيف%20برنامج%20الدكتوراه%20نمو/قراءات%20في%20علم%20النفس%20الايجابي.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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 قراءات يف علم النفس االجيايب اسم املقرر :  

 (0206721-2) نفس رمز املقرر :   

 
 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 (0206721-2قراءات يف علم النفس االجيايب ) نفس. اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1

 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .17
 مجيع التخصصاتدكتوراه . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .18

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

 . السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .19
 ال يوجد( 1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .20
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .21
الطالب يف مقر اجلامعة يف العابدية، والطالبات يف . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .22
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 مقر اجلامعة يف الزاهر.
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: √ احملاضرات التقليديةقاعات  .ك

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتو  .ل

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

  النسبة:  ابملراسلة .ن

  النسبة:  أخر  تذكر .س
 

 ال يوجد  تعليقات:

 
 األهداف .ح

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

علم  تمع، ومستوايتلفرد واجملمهية لونشأته ومسلماته األساسية، وأهدافه وأتعريف الطلبة مبفهوم علم النفس االجيايب 
جيايب ة علم النفس اال، وعالقجيايبالنفس االجيايب، ووظائفه، وأهم موضوعاته، والنظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس اال

وضوعات علم ميدانية ملقاييس يقات امللتطبظرية واابالنفعاالت االجيابية والسعادة، والقياس يف علم النفس االجيايب، واألسس الن
لعملية س االجيايب يف اعلم النفلطبيق النفس االجيايب، ومطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايب واسس ومبادئ واجراءات الت

 التعليمية.

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

 جملال.طور احلاصل يف هذا اواكبة التململقرر متابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف موضوعات ا 
  ر واحلصول على تغذيةيني ابملقر س املعنأسلوب جمموعات الرتكيز هناية كل فصل دراسي إلجراء مناقشات معمقة بني أعضاء هيئة التدرياستخدام 

 راجعة منهم حول املقرر إلجراء التعديالت املناسبة.
 إدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتو  للجامعة وإاتحة الفرصة للطالب للتعلم الذايت. 
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 ريس والطالب.هيئة التد أعضاء املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من 
 لنفس االجتماعي صية وعلم ا الشختشجيع أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي، وطالب مرحلة املاجستري يف

ت عليا واقرتاح إجراءالدراسات الاطالب  ت تقوميية جتريبية ملعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثر( يف تطوير معارف ومهاراتإلجراء دراسا
 للتطوير.

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

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

 وصف عام للمقرر:

علم  تمع، ومستوايتلفرد واجمللأمهية و علم النفس االجيايب ومفهومه ونشأته ومسلماته األساسية، وأهدافه يتناول املقرر 
الجيابية اتة ابالنفعاالت ، وعالقجيايبالنفس االجيايب، ووظائفه، وأهم موضوعاته، والنظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس اال

لعلم  اجراءات التطبيقو ومبادئ  واسس مطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايبوالسعادة، والقياس يف علم النفس االجيايب، و 
 النفس االجيايب يف العملية التعليمية.

 
 

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

 2 1 املفهوم والنشأة واملسلمات األساسيةعلم النفس االجيايب: 
 االجيايب، النفس علم علم النفس االجيايب وأمهيته للفرد واجملتمع، ومستوايتأهداف 
 .ووظائفه

2 4 

الكفاءة ياة، و ن احلاألمل ، والتفاؤل، والرضا عأهم موضوعات علم النفس االجيايب: 
الشجاعة ، واإلبداع ، واحلكمة ، و  الذاتية، وحل املشكالت ، ووجهة الضبط ،

اإلمباثية و ا  ، لوجداوتقدير الذات ، وحب احلياة ، والذكاء  واالنفعاالت اإلجيابية ،
 ، وجودة يقواحلكم اخلل )النفاذ لآلخر( ، والتعلق ، والتسامح ، والفكاهة ، واالمتنان ،

 .احلياة

2 4 

 4 2 لسعادةية اسيكولوجعلم النفس االجيايب وعالقته ابالنفعاالت االجيابية: 
 2 1 االجيايب مطالب النمو يف ضوء علم النفس

 4 2 .الجيايبالنفس النظرايت املفسرة ملوضوعات علم انظرايت علم النفس االجيايب: 
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 اييس األمل،ية ملقيدانألسس النظرية والتطبيقات امل: االقياس يف علم النفس االجيايب
بداع ، واحلكمة ، واإل والتفاؤل، والكفاءة الذاتية، وحل املشكالت ، ووجهة الضبط ،

دا  ، ء الوجلذكاوالشجاعة ، واالنفعاالت اإلجيابية ، وتقدير الذات ، واحلب ، وا
ي ، قواحلكم اخلل تنان ،االمو والغمباثية )النفاذ لآلخر( ، والتعلق ، والتسامح ، والفكاهة ، 

 وجودة احلياة، السعادة ، الرضا عن احلياة . 

2 4 

التعددية و هنية امل ر علم النفس اإلجيايب يف بعض احلاالتتطبيقات القياس من منظو 
 .إلنسانيةلقوي ااو الثقافية، ومقاييس متغريات السياق ) البيئة( اليت قد تيسر من

2 4 

 2 1 ميةعليمبادئ واجراءات التطبيق لعلم النفس االجيايب يف العملية الت
   

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30  6   24 ساعات التدريس الفعلية
 2  2   2 الساعات املعتمدة

 

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

 :سبوعياً أيقوم هبا الطالب خالل التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت  -عدد ساعات الدراسة  .13
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .14
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ملناسبة.تعلم امبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت ال: قم مبلء اجلدول أوالً  -
 دفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهاثنياً  -
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 معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جم
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 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

اسرتاتيجيات التدريس  التلمؤهلطين وفقاً جملاالت اإلطار الو خمرجات التعلم للمقرر  م
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف على: 

احملاضــــــــــــــــــرة واإللقــــــــــــــــــاء  -
ابســــتخدام جهــــاز عــــارض 
البيــــــــــــــــاانت، واحلـــــــــــــــــوار 
واملناقشــــــــــــــــة املوجهــــــــــــــــة 
اهلــــــــــــــادف، واألنشــــــــــــــطة 
ــــــــة ومهــــــــام األداء  التطبيقي

 احلياة.وفق سياق 
 العصف الذهين. -
اســتخدام أســلوب التعلــيم  -

 اجلماعي والتعاوين

االختبــــــارات القصــــــرية  -
 والنصفية واخلتامية.

 الواجبات املنزلية. -
 

 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
 دة.السعاو عالقة علم النفس االجيايب ابالنفعاالت االجيابية  1-6
 مطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايب 1-7
 النظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس االجيايب  1-8
لـــم عات عاألســس النظريـــة والتطبيقــات امليدانيـــة ملقــاييس موضـــو  1-9

 النفس االجيايب 
 املهارات املعرفية 2

   بنهاية املقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 
 أن يوضح  املسلمات األساسية لعلم النفس االجيايب. 2-1

ــــــــتعلم  - ــــــــق ال إحــــــــدى طرائ
ـــــــــة  القائمـــــــــة علـــــــــى مركزي
املــــــــــتعلم مثــــــــــل الـــــــــــتعلم 
التعــــــــــــــاوين، أو الـــــــــــــــتعلم 

 النشط.
 البحث واالستنتاج. -
 احلوار واملناقشة. -

 

تقــومي األنشــطة واملهــام  -
 والتكليفات.

 املالحظة .  -
 األحباث واألعمال. -
 االختبارات. -

 .أن مييز بني مستوايت علم النفس االجيايب، ووظائفه 2-2
ـــات ذوي االحتياجـــ 2-3 ـــة مـــن فئ ـــة ارشـــاد كـــل فئ ات أن يوضـــح كيفي

 اخلاصة.
 أن يبني أهداف علم النفس االجيايب. 2-4
 جيايبأن مييز بني املوضوعات املختلفة يف علم النفس اال 2-5
 أن يوضح مطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايب 2-6

ايب االجيــ أن يفــرق بــني النظــرايت املفســرة ملوضــوعات علــم الــنفس 
 املختلفة.

ض يف بعــ تطبيــق مقــاييس علــم الــنفس االجيــايبأن يبــني كيفيــة  2-7
 .احلاالت املهنية والتعددية الثقافية
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اسرتاتيجيات التدريس  التلمؤهلطين وفقاً جملاالت اإلطار الو خمرجات التعلم للمقرر  م
 للمقرر

 طرق التقومي

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

صــدر دة وييتعامــل بثبــات وحساســية مــع القضــااي األخالقيــة املعقــ 3-1
 أحكاما عادلة وصحيحة.

التعـــــاوين، أو الــــــتعلم الـــــتعلم 
النشـــــــــط، املعتمـــــــــدة علـــــــــى 

 التطبيقات العملية

التقــــــومي الــــــذايت، وتقــــــومي 
األقـــــران وتقـــــوم األســــــتاذ 
لألنشــطة ومهــام األداء، و 
مهـــــــــــــــارات العالقـــــــــــــــات 
الشخصـــــــية، و مهــــــــارات 
حتمــل املســـؤولية، والعمـــل 

 ضمن فريق. 

 وعــاتاجملميســهل عليــه التفاعــل اهلــادف مــع أقرانــه يف جمموعتــه و  3-2
 هاألخرى، وميارس دور القيادة املؤثر إذا أسندت إلي

 ملة العيوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل أقرانه يف جمموع 3-3
ع مشــاريو يشــارك يف النقــاش، ويقــدم تغذيــة راجعــة جيــدة ألنشــطة  3-4

 اجملموعات األخرى.
لــذي ريــق ايتحمـل املســؤولية يف أداء العمــل املكلــف بـه ضــمن الف 3-5

 يعمل معه، وينجزه يف وقته احملدد.
ــــة 3-6 ــــع أقرانــــه يف اجملموعــــة، ويقــــرتح آراء هادف وب أبســــل يتفاعــــل م

 مناسب.
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 0أن يتقن الطالب مهارات البحث يف أوعية املعلومات 4-1

الـــــتعلم التعـــــاوين، أو الــــــتعلم 
النشـــــط، املعتمـــــدة علــــــى 
ـــــــــــــب يف  مهـــــــــــــارات الطال
التعامـــــــــــــــل واالتصــــــــــــــــال 
 واستخدام احلاسب اآليل 

مواقف تدريبية يطلب  -
من الطالب إعدادها 
وعرضها، عن طريق 
مجع املعلومات 
ابستخدام التقنية 
واالتصال املتوفرة 

 ابجلامعة.
التقومي الذايت، وتقومي  -

 األقران وتقوم األستاذ 
حقيبة إجناز جتمع مجيع  -

 األنشطة
-  

 ماتيةأن يتقن الطالب مهارات التعامل مع التقنية املعلو  4-2
ـــــتقن الطالـــــب أســـــاليب االتصـــــال مبراكـــــز البحـــــث العل 4-3 مـــــي أن ي

 0واملسئولني للحصول على املعلومات
لــم حــول ع حبثيــا ابلتعـاون مــع جمموعتــهأن ينجـز الطالــب مشــروعا  4-4

ــــنفس  ــــاس يف علــــم ال يب، الجيــــااالــــنفس االجيــــايب ونظرايتــــه أو القي
ــرا وافيــا عــن املشــروع، ويعرضــه يف القاعــة اســية، الدر  ويكتــب تقري

ــداف جهــة و ع عــن ويتلقــى التغذيــة الراجعــة مــن اســتاذه وأقرانــه، وي
 نظره حبجج منطقية مقبولة.

 يريـد سـالة الـيتأفكاره بطريقة تزيد مـن فعاليـة الر ينظم الطالب أن 4-5
 توصيلها.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال يوجد 
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .15

هي، دمي شف، تقمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 12و  5 اختبارات قصرية  1
 %15 8 اختبار نصفي  2
 %25 16 اختبار هنائي 3
 %50 مجيع األسابيع حقيبة االجنازات جلميع األنشطة والتكليفات واملشاريع البحثية 4

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
تقدمي اإلرشاد و ساراهتم استفو مع طلباهتم  وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل -

 األكادميي هلم.
قدمي اإلرشاد قاشات وتس للنتكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطالب يف املقرر مع عضو هيئة التدري -

 األكادميي للطالب يف أي وقت حيتاجونه.
 ألكادميي.الرشاد اقدمي االتدريس للتواصل وتتزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة  -
 مصادر التعّلم .بب

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

وتطوره، ومناذج من قضاايه.  نشأته" ( علم النفس اإلجيايب2016مسعد ) عاطف  أبو حالوة، حممد السعيد؛ والشربيين -
 .القاهرة: عامل الكتب

ملعرفة اسلة عامل وقي جالل، سلشترمجة فيصل عبد القادر يونس، مراجعة (. سيكولوجية السعادة. 1993أرجايل، مايكل ) -
 (، الكويت: اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب.175)

تطبيقاته(.  -أهدافه -. علم النفس االجيايب )نشأته(2016عبد الرضا )التميمي،  رائدة؛محيد ابتسام ؛ و الزويين،  -
 <ء للنشردار صفا: عمان

 ملصرية.(. علم النفس االجيايب للجميع. القاهرة: مكتبة األجنلو ا2011سالمة يونس، مرعي ) -
فادية و صل يونس زة السيد وفي(. السعادة احلقيقية. )ترمجة صفاء األعصر وعالء كفايف وعزي2005سليجمان، مارتن ) -

 علون وسهري غباشي(. القاهرة: دار العني للنشر.

https://library.alistiqlal.edu.ps/find-author-8887-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-author-8887-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-author-8888-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-author-8888-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-author-8889-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-pofp-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-publisher-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-publisher-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-en.html
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صفاء األعسر، ومرفت  اإلجيايب: مناذج ومقاييس )ترمجة( القياس يف علم النفس 2014) ك. ر.   سنايدر شني، لوبيز،  -
 شوقي واندية شريف وعزة خليل وعزيزة السيد وهبة سري وأسامة أبو سرع ومىن الصواف(. القاهرة: املركز القومي للرتمجة.

 (. قوة علم النفس االجيايب. القاهرة: دار العلوم للنشر.2017يونس، إبراهيم ) -
 

 عية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرج2 

- Seligman. M. (2002). Positive Psychology. Positive Prevention and Positive 

Therapy. In C. R. Snyder& S. J. Lopez (Eds.). The Handbook of Positive 

Psychology. New York: Oxford. 

- Veenhoven, R. (2003). Happiness. The psychologist, 16,(3), 128-129 

- Seligman, M. E. P., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: 

An introduction. American Psychologist, 55, 5–14. 

- Crystal L. Park (2003). The Psychology of Religion and Positive 

Psychology. PSYCHOLOGY OF RELIGION NEWSLETTER, 2 8 (4), 1-20. 

- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION DIVISION 

- Gable, S.L., & Haidt, J. (2005). What (and Why) Is Positive Psychology? 

Review of General Psychology, 9(2), 103–110. 

- Snyder, C. R.  & Lopez, S. J. (2002). The Handbook of Positive Psychology. 

New York: Oxford 
- Dinere, E.  (2000). Subjective well-being the science of Happiness and 

proposal for a national under, The American Psychological, 55(1), 34-43 

-  

 .االرشاد النفسي و  جيايباال فسالرجوع إىل بعض اجملالت والدورايت العلمية املتخصصة يف جمال علم النفس وعلم الن -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

WWW.apa.org   موقع الجمعية النفسية األمريكية 

psycinfo 

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

www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo 

www.questia.com 

 

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

https://www.abjjad.com/author/2802057243/%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B2
https://www.abjjad.com/author/2802057243/%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B2
https://www.abjjad.com/author/2802155541/%D9%83-%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%B1
https://www.abjjad.com/author/2802155541/%D9%83-%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%B1
http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
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 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

 
 املرافق املطلوبة .تت

دراسية داخل القاعات ال املقاعد أي عدداملرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات ) بنين متطلبات املقرر الدراسي من
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .5
 طالبا. 20قاعة حماضرات تتسع ل 

 
 تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر   .6

 Data Showجهاز عارض البياانت 
 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 :ئمة هبا(رفق قاأمصادر أخر  )حددها: مثال  إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو  .7
 ال يوجد

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

 :لة يفاستخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس واملتمث
 ورقة الدقيقة الواحدة. -
 بريد الكرتوين أو رسالة واتساب. -
 الراجعة والسريعة. التغذية -

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

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

بني النظراء )األقران( يف التدريس، واالستشارة يف التدريس واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات 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 

 

146 

 

 وتطويرها.
ة تدريس عضاء هيئطة أواسإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة ب .ف

 ؤسسة أخر (:ريس من مئة تدمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هي
قائب اإلجناز حمعايري  راجعةمتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، وكذلك  -

 م. القسبرانمج جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس يفومقاييس التقدير الوصفية ضمن 
 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير(

قرر ملتخصصني يف املكيز من االرت  تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس وهو برانمج يهتم بتكوين جمموعات -
جراء إلتحديث من خالل تطوير وامة للتدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالز من أعضاء هيئة ال

 األحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية.
 

 

 

 توصيف املقررات الدراسية:  4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

       اسم منسق الربانمج:

  التاريخ هاين سعيد حسند./  التوقيع:

file:///C:/Users/uqu/Desktop/توصيف%20برنامج%20الدكتوراه%20نمو/توصيف%20النمو%20مدي%20الحياة.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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  النمو مدى احلياة اسم املقرر:                          

 0206722- 2 ومنرمز املقرر :                          
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرى املؤسسة التعليمية :أسم  15/2/1440  اتريخ التوصيف :

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
 0206722- 2 ومن: النمو مدى احلياة  . اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1 .23
 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة:  2 .24
  لتخصصاتاجلميع  جباريإمرحلة الدكتوراه متطلب . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .25

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

  اين () املستوى الث. السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .26
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .27
  ال توجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .28
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .29

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

 %60 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .ع
    

 %20 النسبة: نعم التعليم اإللكرتو  .ف
    

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

 - النسبة: ال ابملراسلة .ق
    

 - النسبة: ال أخر  .ر
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 تعليقات:

 

 

 األهداف .د
 فس النمو .علم النلرخيي التعرف على عملية النمو ومفهومها والتطور التا ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

 .ختلفة مو املو مساعدة الطالب على فهم طرق البحث املختلفة يف هذا اجملال ونظرايت الن
مو.و حل النل مرحلة من مرامو يف كت النو ادراك  العوامل املؤثرة يف النمو وقوانني النمو  و دراسة مشكال           

ل مرحلة ت احلادثة يف كالتغرياصها و التعرف على مراحل النمو املختلفة طوال دورة احلياة ومعرفة مظاهرها وأهم خصائ
.  

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

ناءاً على نتائج  حمتوى املقرر بيفالتغيري نت و االستخدام املتزايد للمراجع اجلديدة اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات أو شبكة اإلنرت  
ات ث للبحوث والدراسصدار حديال كل عالبحوث والدراسات العلمية احلديثة املتعلقة ابلنمو خالل دورة احلياة .واالطالع املستمر 

 عة .الدورايت اخلاصة بعلم نفس النمو وبناء على ذلك حندث املصادر وطرق التدريس املتبوالكتب و 

 

 

 

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

اللغوية ة واالجتماعية و والنفسي عقليةوصف عام للمقرر: يقدم املقرر معلومات هامة عن النمو ومظاهر( املختلفة اجلسمية وال
ة النمو لعلمية  يف دراسالبحث ا وطرق والنظرايت احلديثة يف هذا اجملال وقوانني النمو اخلاصة والعوامل املؤثرة يف النمو

 منذ مرحلة اجلنني حىت الشيخوخة .  ومعلومات خاصة عن مراحل النمو
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 3 1  س النموم النفعل يف طرق البحث –مقدمة عن علم النفس النمو 

 3 1 نمو  العامة للالقوانني – لنموالعوامل املؤثرة يف ا –نظريات النمو 

 3 1 دةعامل الطفل حديث الوال –اجلنني مرحلة 

 3 1 مرحلة الرضيع 

  متأخرة ( –متوسطة  –مرحلة الطفولة ) مبكرة 

  ملراحلاذه هكل وأهم مشا –مظاهر النمو املختلفة فيها 

3 9 

املتأخرة  –املتوسطة  –رة بكامل واملراهقة –مرحلة املراهقة بصفة عامة 

 قني املراهة بخلاصوأهم املشكالت ا –ومظاهر النمو فيها 

3 9 

 3 1 شكالتها .وأهم م –ا فيه ومظاهر النمو املختلفة –مرحلة الرشد 

 3 1 ا .كالتهمش هممرحلة الشيخوخة ومظاهر النمو فيها وأ

 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

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

 

 يًا:سبوععدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أ .18
 

 

 يسهاسرتاتيجيات تدر اسها وارق قيالتعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طخمرجات  .19
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

  كل جمال من جماالتجات تعلم يفرر خمر واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مق
 التعلم.

 

 

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
ي  وطرق نسانإلا يتعرف الطالب على مفهوم النمو 1-1

 . البحث اخلاصة به
املشاركات   ينأسلوب التعليم التعاو

والنقاش 

اجلاد يف 

 .احملاضرات
مل ة والعواختلفملاو يتعرف الطالب على نظريات النم 1-2

   ..ه املؤثرة يف النمو وأهم قوانين

عرض البور                                    أسلوب احملاضرة      
بوينت و عرض 

 البحوث .
صائص دد خحيو و يتعرف الطالب على  مراحل النم 1-3

  كل مرحلة , وأهم مشكالتها

 االختبارات  أسلوب املناقشة

 املهارات املعرفية 2
 وتطورهي نسانإلاو يدرك ويفهم الطالب مفهوم النم 2-1

 .ختلفةامل تهياالتارخيي وطرق البحث فيه ونظر

احملاضرة واحلوار 

 . والنقاش

 اختبار دوري 

قوانينه مو ولنا يفيدرك الطالب العوامل املؤثرة  2-2

 العامة  .

   

 اختبار نصفي  العصف الذهين .
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اهم و   ياةة احلورد يدرك الطالب مراحل النمو خالل 2-3
 . احللول هلامشكالهتا واقرتاح 

 عشجيوت  التعلم الذاتي
 استخدام االنرتنت 

 ا ختبار هنائي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
املناقشات الفردية  . نهام دةاحرتام آراء الزمالء واالستفا 3-1

 واجلماعية بني الطالب

للتأكد من حتملهم 

  املسئولية

تقييم فردي 

لكل طالب 

من خالل 

النقاش 

 واملشاركة
 رتقديو ءاحرتام رأي اآلخرين من  الزمال 3-2

 . مشاركا تهم ومشاعرهم

تقسيم الطالب إىل 

جمموعات والعمل معها 

 من خالل ورش العمل .

  

تقييم 

مجاعي 

لألعمال اليت 

تقدمها 

جمموعات 

 العمل .

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يف  تصالالل امهارات االتصال من خالاكتساب  4-1

 .قاعة الدرس والكلية واجملتمع 

اختبار قدرة   ينأسلوب التعليم التعاو

الطالب على 

العمل 

اجلماعي  مع 

  زمالئه
 استخدام احلاسب اآللي  . آللياب استشجيع الطالب على استخدام احل 4-2

 . يف إنتاج ملف االجناز

اختبار قدرة 

الطالب علي 

 .ذلك

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 تعامل معت الراهامتنمية قدرة الطالب على تطبيق  5-1

  برامج احلاسب اآللي املختلفة

 عشجيوت  التعلم الذاتي
  استخدام االنرتنت

تقييم فردي 

 . لكل طالب
تقييم فردي   أسلوب املناقشةتنمية قدرة الطالب على تطبيق بعض مهارات   5-2

.  لكل طالب
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 . التعامل مع األجهزة التعليمية املختلفة . 

 

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20

هي، دمي شف، تقمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 طول الفصل . احلضور واملشاركة اإلجيابية 1

 %20  االختبار النصفي 2

من األسبوع  حملاضرات .ائه يف مالزى البحوث اليت يعدها الطالب ويطرحها عل 3

 السادس

10%  

األسبوع  االختبار النهائي . 4

  األخري

60%  

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ز

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

 اعتني يوميًا .ساعات أسبوعيًا بواقع س( 8* الساعات املكتبية )

 * من خالل املوقع اإللكرتوني للمحاضر . 

 ب ـس اوات* من خالل اهلاتف اجلوال للمحاضر او استخدام ال

  نت .نرتي واإلمثل املكتبة واحلاسب اآلل –* فتح مرافق الكلية 

 من خالل وحدة االرشاد االكادميي ابلقسم.*

 سي.ام دراأعضاء هيئة التدريس لإلرشاد االكادميي مع بداية كل عيتم توزيع الطالب  علي *
 

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

 ة.ية ، دار املعرفة اجلامعية االسكندري،االسكندر 1(. علم نفس الطفل )دراسة حديثة اجلزء االول (،ط2009(النيال ، مايسه أمحد   -1

 ، الرايض ، مكتبة الرشد .1(.علم نفس النمو ،ط2009فادية كامل  )محام ،  -2

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

 صرية..االجنلو امل (.منو االنسان من مرحلة اجلنني ايل مرحلة املسنني.القاهرة :مكتبة2014أبو حطب ، فؤاد )-4

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

تبة ىت الشيخوخة( الدمام : مك(. علم نفس النمو)ماقبل امليالد وح2017أبو سيف ،حسام أمحد القحطاين ، عبدا هلل صاحل )-6
 املتنيب.

 ع.(.علم نفس النمو .الرايض : أشبليا للنشر والتوزي2000خميمر ، هشام حممد إبراهيم)-7

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

 فسية .والن ى للبحوث الرتبويةجملة جامعة أم القر -2جملة دراسات نفسية .  -1  

 اجمللة املصرية  للدراسات النفسية . -  3

  

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

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

 http: // www. BPS. Org.UK* اجلمعية الربيطانية لعلم النفس          

 http : // Am, org/Ipsys* االحتاد الدولي لعلم النفس                

 * اجلمعية املصرية لعلم النفس .

  رابطة األخصائيني النفسيني ) رامن (.* 
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  يوجدال دجمة:مواد تعليمية أخر  مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت امل. أدرج أي 4

 

 املرافق املطلوبة .جج
عات القاملقاعد داخل أي عدد اات )بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .8

 * املرافق التعليمية .  * حجرات احملاضرات .       * معمل علم النفس 

 لذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات ا  .9
 أجهزة كمبيوتر متصل ابلسبورة الذكية واإلنرتنت .

 بروجكرت ( . –* أجهزة العرض الرأسي ) األوفرهيد 

  * الداات شو .

 ة هبا(:رفق قائمأ، أو مصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها .10
 ابلسبورة الذكية واإلنرتنت .أجهزة كمبيوتر متصل 

 بروجكرت ( . –* أجهزة العرض الرأسي ) األوفرهيد 

  * الداات شو .

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ق

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .6
 قرر .املا هذ * تغذية مراجعة مباشرة من خالل عملية التعلم يف

  املقاييس. *          * االستبيانات .                              

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .7
* تقارير الكفاية السنوية اليت تعدها اإلدارة      * استبانة تقويم الطالب لعضو هيئة التدريس     
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 بالقسم 

 تطوير التدريس:إجراءات   .8
 * التدريب املستمر لعضو هيئة التدريس .  

 * توفري األدوات احلديثة الالزمة للتعلم ,

 * تطبيق وسائل التعلم اإللكرتوني .

  .أعضاء زائرين  كاملقرر  رداتمف * تبادل اخلربات الداخلية واخلارجية لتقديم بعض

ء هيئة تدريس سطة أعضابة بواتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل:  .9
من مؤسسة  ئة تدريساء هيمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعض

 أخر (:
مال الطالب قل لعينة من أعدريس مستتيئة و ه* فحص الواجبات والدرجات واالختبارات من قبل عض

.  

 طوير(:إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتِصف  .10
الل الروابط خعلم النفس من  ساسية يفاأل ادر* احلصول على املعلومات احلديثة للمقرر من املص

 املباشرة للمواقع .

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

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

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

  اسم منسق الربانمج:

 أ.د هشام حممد إبراهيم خميمر 
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 هال15/2/1440 التاريخ أ.د.هشام حممد إبراهيم خميمر    التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي4
 (1نظرايت التعلم والتعليم) اسم املقرر:  

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

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية: 144../2./22اتريخ التوصيف:

 علم النفس /القسم:كلية الرتبية  /لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ
 ( 1نظرايت التعلم والتعليم). اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1 .30
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .31
النفس/ برنامج الماجستير في تخصصات علم . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .32

 وبرنامج الدكتوراه لألقسام األخرى بكلية التربية.
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذ( الربامج(

 مرحلة الماجستير. –المستوى الثاني . ا السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .33
 ال يوجد ذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات السابقة هل5 .34
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .35
 كلية التربية للبنات بالزاهر.. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .36

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

 %70 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ش
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتو  .ت
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .خ
    

  النسبة:  أخر  .ذ
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 تعليقات:

 

 

 األهداف .ر
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

أن يتعرف الطالب على العالقة ما بين المعرفة والعلم والنظرية ومعايير الحكم على النظرية 

ومقارنتها. وكذلك مناقشة نظريات التعلم )الكالسيكية واالجتماعية والمعرفية(. وتحليل ونقد ما 

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

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

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

 في موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.

  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.

 ية الراجعة من قبل الطالب بخصوص المقرر أثناء تدريس المقررو الحصول على التغذ

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

LEARN و ومقياس التحري الناقد(CIQ). 

  المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية

 لراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب.ا

 .استخدام استراتيجيات جديدة في التدريس واستخدام متزايد لمصادر شبكة االنترنت 
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .د

 

 

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

مقدمة عامة تشمل مفهوم المعرفة والعلم والطريقة العلمية -1

وخطوات التفكير العلمي و معنى البحث العلمي ومفهوم النظرية 

 وفوائدها وخصائصها ومعايير الحكم عليها ومقارنتها.

 

2 

 

3 

وخصائصه، وطرق قياسه، وعوامل التعلم، مفهوم التعلم وتعريفه  -2

 مفهوم التعليم وعالقة التعلم بالتعليم وكذلك الفروق بينهما

2 3 

 3 1 نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ عند ثورنديك وتطبيقاتها التربوية-3

 3 1 نظرية األشراط الكالسيكي عند بافلوف وتطبيقاتها التربوية-4

 3 1 عند سكنر وتطبيقاتها التربويةنظرية التعلم اإلجرائي  -5

 3 1 نظرية التعلم عند جثري وتطبيقاتها التربوية -6

 3 1 نظرية التعلم عند هل وتطبيقاتها التربوية-7

 3 1 نظرية التعلم القصدي عند تولمان وتطبيقاتها التربوية -8

 3 1 نظرية الجشتلط )االستبصار( وتطبيقاتها التربوية. -9

 3 1 نظرية التعلم االجتماعي عند باندورا وتطبيقاتها التربوية -10

 3 1 نظرية أوزبل للتعلم المعرفي وتطبيقاتها التربوية -11

 3 1 نظرية بياجيه في النمو المعرفي وتطبيقاتها التربوية -12

 3 1 نظرية برونر في النمو المعرفي وتطبيقاتها التربوية -13

 3 2 المعلومات وتطبيقاتها التربويةنظرية معالجة -14
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق استديو

ساعة 3 - - - 48 ساعات التدريس الفعلية
 اختبار

48 

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

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

 

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

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

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

 م
للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين خمرجات التعلم 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 

المحاضرة واإللقاء  - يُعرف مفهوم كل من المعرفة والعلم والنظرية 1-1

باستخدام جهاز 

 عارض البيانات.

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

التدريس بحل  -

 المشكالت

التدريس ذو المعنى  -

باستخدام المنظمات 

المتقدمة وتنشيط 

 المعرفة السابقة.

التدريس الفردي  -

بالرجوع إلى المكتبة 

ومواقع االنترنت 

إلثراء المعلومات 

 حول النظريات.

 

 المناقشات الصفية. -

التقارير والبحوث  -

 العلمية.

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 ية.لعروض الصف -

االختبارات)من نوع  -

االختيار من متعدد 

 والمقالي القصير(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

 .األنشطة ومهام األداء

 يحدد خطوات الطريقة العلمية والتفكير العلمي. 1-2

 مفهومي التعلم والتعليم والعالقة بينهما.يصف  1-3

الكالسيكية يستعرض مختلف نظريات التعلم  1-4

 والحديثة.

 .يحدد التطبيقات التربوية للنظريات التعلم 1-5

  

 املهارات املعرفية 2
 :بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 
 العصف الذهني. - يطبق نظريات التعلم في المواقف التي تواجهه. 2-1

التدريس بحل -

 المشكالت.

 الحوار وطرح األسئلة -

 واالستنتاج.البحث 

إحدددددى طرائددددق الددددتعلم -

 المناقشات الصفية. -

 كتابة التقارير العلمية. -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

االختبارات ) بحيث تمثل  -

 50المشكالت أسئلة حل 

يحلل نظريات التعلم وينقدها ويقييمها وفق معايير  2-2

 الكفاية الشكلية وكفاية محتوى النظريات.

يبتكر حالل مشكالت التعلم والنسيان بطريقة إبداعية  2-3

وفق القوانين والتطبيقات التربوية لنظريات التعلم 

 والتعليم.
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القائمددددة علدددددى مركزيدددددة  APAيكتب البحوث العلمية والتقارير وفق نظام  

المدددددددتعلم مثدددددددل الدددددددتعلم 

التعددددددددداوني، أو الدددددددددتعلم 

النشددددط، المعتمدددددة علددددى 

تصددميم مهددام األداء وفقددا 

 لسياق الحياة.

% من مجموع أسئلة 

 االختبارات(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء.

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

 المناقشة والحوار - اآلخرين بعيدا عن االنفعال. يتقبل اآلراء من 3-1

تنفيذ واجبات فردية  -

تتطلب االعتماد على 

االنترنت والرجوع إلى 

 المكتبة.

 لعب األدوار المناظرة -

تنفيذ مشاريع بحث  -

 جماعية

 دراسة الحالة -

 المناقشات الصفية -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.

التقددددويم الددددذاتي، وتقددددويم -

األقدددددران وتقدددددوم األسدددددتاذ 

 باستخدام:

قاعددددددددددة أداء وصدددددددددفية  -

(Rubric)  لتقدددددددددددددددددويم

 األنشطة ومهام األداء.

قاعددددددددددة أداء وصدددددددددفية  -

(Rubric)  لتقدددددددددددددددددويم

مهددددددددددارات العالقددددددددددات 

 الشخصية.

قاعددددددددددة أداء وصدددددددددفية  -

(Rubric)  لتقدددددددددددددددددويم

مهددددددددددددددارات تحمددددددددددددددل 

المسددددددددؤولية، والعمددددددددل 

 ضمن فريق.

حقيبة إنجاز تجمع جميع 

ت األنشطة والنتاجا

 وأدوات التقويم

 يتجاوب مع اآلخرين بفاعلية ووضوح. 3-2

 يتعاون مع زمالئه  في الواجبات الجماعية. 

يتحمل المسؤولية األخالقية ويعتمد على الذات فيما يسند  

 إليه من عروض وبحوث علمية .

يستمع إلى الفكر المخالف دون تشنج ويرد عليه  

 بموضوعية.

بالسلوك المسؤول الذي يتوافق مع أخالقيات مهنة يلتزم  

 التعليم.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 
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العروض الصفية باستخدام  -

power point  ومقاطع

 الفيديو ذات العالقة.

 المناقشات الصفية . -

 المناقشات الصفية. -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.

التقددددويم الددددذاتي، وتقددددويم -

األقدددددران وتقدددددوم األسدددددتاذ 

 باستخدام:

قاعددددددددددة أداء وصدددددددددفية  -

(Rubric)  لتقدددددددددددددددددويم

 األنشطة ومهام األداء.

قاعددددددددددة أداء وصدددددددددفية  -

(Rubric)  لتقدددددددددددددددددويم

مهددددددددددارات العالقددددددددددات 

 الشخصية.

قاعددددددددددة أداء وصدددددددددفية  -

(Rubric)  لتقدددددددددددددددددويم

مهددددددددددددددارات تحمددددددددددددددل 

المسددددددددؤولية، والعمددددددددل 

 ضمن فريق.

حقيبة إنجاز تجمع جميدع  -

األنشددددددددطة والنتاجددددددددات 

 وأدوات التقويم

يصيغ مشروعا بحثيا بمفرده أو بالتعاون مع  

 مجموعته ألحدى النظريات.

 ويعرضه في الصف.ويعد تقريرا وافيا عنها، 

ويستخدم التغذية الراجعة من أستاذه وأقرانه 

 لتحسين جودة العمل.

يصيغ مشروعا بحثيا يستخدم فيه بمفرده أو  

بالتعاون مع مجموعته لتحليل أحد المشكالت 

 الصفية أو التعليمية.

 ويعد تقريرا وافيا عنها ، ويعرضه في الصف. 

وأقرانه  ويستخدم التغذية الراجعة من أستاذه

 لتحسين جودة العمل.

 

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

 

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي
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 %10 طوال الفصل الواجبات البيتية/ التطبيقية 2

 %20 13-5 عرض إحدى نظريات التعلم باستخدام تقنية االتصاالت أو المعلومات 3

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

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

 
 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(.  

مع طلباتهم  وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل -

 واستفساراتهم وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.

تكوين مجموعة واتساب لكل مقرر يضاف لها جميع الطالب في المقرر مع عضو هيئة التدريس  -

 للنقاشات وتقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.

التدريس للتواصل وتقديم تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة  -

 اإلرشاد األكاديمي.

 
 مصادر التعّلم .حح

 الكتب املقررة املطلوبة: –يف قائمة –. أدرج1

 1-  ( نظريات التعلم , الطبعة  2006عماد الزغلول )دار الشروق  2 , 

 2-  ( نظريات التعلم والتعليم . عمان , دار الفكر   2005يوسف قطامى ) 

 3- ( نظريات التعلم ,ط2015عدنان العتوم , عبدالناصر الجراح , فراس الجداوي )عمان  1 ,

 ,دار المسيرة , 

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

سيكولوجية التعلم بين المنظور االرتباطي والمنظور المعرفي، (.2004الزيات, فتحي مصطفى) -5

 دار النشر للجامعات

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: –يف قائمة –. أدرج2

  ( نظريات التعلم وتطبيقاتها التربوية . عمان . دار الثقافة  2007جودت عبد الهادى ) 

  ( قدرات  –عمليات معرفيه  –( سيكولوجيه التعلم ) نظريات 2012عواطف محمد محمد حسانيين
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 كتبة األكاديميةعقليه ( , الم

 ( سيكولوجية التعلم والتعليم  2001سامي محمد ملحم )–  األسس النظرية والتطبيقية, عمان , دار

 المسيرة 

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

  , سارنوف , مدنيك , وهوارد , بوليو , واليزبيث , لوفتس ترجمه ) محمد عمادالدين اسماعيل

 ( التعلم , دار الشروق  1973محمد عثمان نجاتي ( ) 

( نظريات التعلم: دراسة مقارنة ، ترجمة علي حسين. وعطية محمد 1986غازدا، جورج، وكورسينيريموندجي )

 عالم المعرفة. ، الكويت: سلسلة 10هنا، العدد 

 

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

http://www.APA.org 

liupsyshttp://www.am.org 

http://www.hayatnafs.com 

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

 البرامج التعليمية في مجال التعلم والتعليم

 

 املرافق املطلوبة .خخ
بنين 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(:  
 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:-1

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

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

 ربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخر  )حددها: مثال  إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خم -3
 ال يوجد 
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ك
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: -1
 

 حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد في المقرر. -

 تقييم مستوى البحوث العلمية والتقارير. -

 (Rubric)تقويم الطالب باستخدام قاعدة أداء وصفية  -

 نتائج الطالبات على االختبار النهائي. -

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

 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.  -

 التدريس.الستشارة في التدريس من قبل النظراء في  -

 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.   -

 لتقويم الذاتي.ا -

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

شارة في التدريس في تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس، واالست

 مما يقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

 االلتحاق بدورات/ وورش عمل حول التدريس الفعال وجودته. -

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

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

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

 الجامعة، ومقارنة الدرجات النهائية للطلبة في الجامعتين.هذه 

 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير(: -5
 تقييم ذاتي عام للمقرر.-

 تحليل نتائج استبانه األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف.-

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

التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء 
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 التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية.

 

 ..د. محمد خليفة الشريدة........................................ لربانمج:اسم منسق ا

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

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 منوذج                                          

 توصيف املقرر الدراسي
 

 مو  اسم املقرر: االساس البيولوجي والفسيولوجي للن                

 0206724- 2 ومن رمز املقرر :                         
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 . جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية:إسم  1440 -2-10  اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس . -كلية الرتبية القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز
 0206724- 2 ومن : االساس البيولوجي والفسيولوجي للنمو. اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1 .37
 ساعتان .. عدد الساعات املعتمدة: 2 .38
 علم نفس النمو . -الدكتورا(. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .39

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

 )الثا (الدكتورا( .. السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .40
 .       الال    الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال             ات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلب5 .41
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .42
 . الزاهرلعابدية و ر  ابجامعة أم الق. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .43

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

 % 40 النسبة: / قاعات احملاضرات التقليدية .ض
    

 % 20 النسبة: / التعليم اإللكرتو  .ظ
    

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

 % 0 النسبة: 0 ابملراسلة .أأ
    

 % 30 النسبة: / ) اقسام البيولوجي والفسيولوجي ( أخر  تذكر .بب
 



 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 

 

171 

 

 تعليقات: 

 

 األهداف .س
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ال مساعد الطالب على معرفة األثر الفسيولوجي والبيولوجي على النمو .
 ال توضيح الدور التكاملي للجانب الفسيولوجي والبيولوجي يف خمتلف جوانب النمو.

 ال التحقق من وحدة النمو يف خمتلف جوانبه . 
 وحدة الشخصية بتكامل جوانب النمو وتناسقها . ال التحقق من

 
، ت أو مراجع اإلنرتنتة املعلوماتزايد لتقني)مثل االستخدام املاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتو  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 وغريها من قواعد املعلومات.  www.questia.comتفادة من املكتبات الرقمية مثل ال العمل على االس

 ال وسائل العرض االلكرتونية .
 ال االعتماد بشكل اساسي على وسائل االيضاح من أفالم وجمسمات ورسوم . 

 بفسيولوجيا االعضاء  .  ال زايرة قسم الفسيولوجي بكلية الطب لدراسة ما يتعلق
 ال زايرة قسم البيولوجي لدراسة ما يتعلق بيولوجيا االنسان .

 

 

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

ت،  ية : الكروموزوماركيب اخللتيه دراسة فللباحثني يف جمال علم نفس النمو بشكل عام حيث يتم يعد هذا املقرر من املقررات اهلامة    
اخللية ) املرتبطة  ضطراابت املرتبطةاثة ، االالور  اجلينات ، انقسام وتكاثر اخللية ) االختزايل وغري املباشر ( ، اجلينات والوراثة ، قوانني

سية ، اجلهاز اس ، االجهزة احلمو  االساهلر  ينية ، اهلرموانت وأثرها على النمو ، اضطراابت النموابنقسام اخللية ( اضطراابت النمو اجل
 العصيب والعمليات العقلية .

 

 
 

http://www.questia.com/
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2  ال مقدمة يف اسس النمو البيولوجي والفسيولوجي وتعريفها وتصنيفها

 2 1 ال االساس اخللوي ) خالاي ( .

 4 2 ال االساس اهلرمو  ) الغدد (.

 4 2 ال االساس العصيب ) اجلهاز العصيب ( 

 4 2 ال االساس التغذوي .

 4 2 ال اجلهاز التنفسي .

 2 1 ال اجلهاز اهلضمي .

 2 1 ال اجلهاز االخراجي 

اجلهاز الدموي   2 1   ال 
 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28 الالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالال 28 ساعات التدريس الفعلية
 2 الالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالال 2 الساعات املعتمدة

 

 :سبوعياً أالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل  -عدد ساعات الدراسة  .23
 ساعة 2

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .24
 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول 

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

 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 املعرفة 1
  تعريف االساس ، اساس التصنيف ، انواع االسس . 1-1

 
 

أحملاضرات حبوث الطالب 
 واملناقشات، 

وسائل االيضاح من أفالم وجمسمات 
 ورسوم وشرائح

 
 
 

 ـ البحوث .
 ـ املناقشات .
 ـ االختبارات .

ـ زايرات قسم البيولوجي 
 والفسيولوجي .

 . الاياخل انواع  اخلالاي ، تركيب اخللية ، وظائف اخللية ، انواع 1-2
 انت .هلرمو اد ، الغدة ، تصنيف الغدد ، انواع الغدتعريف الغدة ، وظيفة  1-3

 ةتركيب اخللي ي ،اجلهاز العصيب املركزي ، اجلهاز السمبثاوي والالمسبثاو  4ـ  1
 العصبية ،  انواعها .

 ه .تركيبه و الغذاء تعريفه ، انواعه ، وظائفه اجلهاز اهلضمي ووظيفت 5ـ  1

ة ، حليويافته وظيفة اجلهاز االخراجي ووظيالفضالت الضارة وإخراجها ،  6ـ  1
 والبيولوجية والصحية .

 . التنفس ووظيفته احليوية ، تركيبه . 7ـ  1

 اجلهاز الدموي وتركيبه ، وظائفه احليوية 8ال 1

 املهارات املعرفية 2
 احملاضرات.  ـ معرفة الوظائف احليوية للجسم . 2-1

ل وسائاالفالم والشرائح  وغريها من 
 االيضاح

 البحوث 
 ـ معرفة اخللل العضوي وحتديده .  2-2 االختبار

 ـ اتباع سبل الوقاية بكفاءة أكرب . 2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تشجيع التعاون بني الطالب  ـ التنسيق مع قسمي البيولوجيا والفسيولوجيا . 3-1

اعطاؤهم فرصة حتمل املسؤولية 
جبدولة الزايرات لقسمي االحياء 

 ووظائف االعضاء وتنسيقها 

  اعتبار الزايرات يف التقومي
اختالف رية و لفكـ التعامل مع زمالئه الطالب كفريق و وتقبل التباينات ا 3-2

 وجهات النظر فيما بينهم .

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4
نتدايت وامل ايتاستخدام احلاسوب يف التواصل مع املراكز البحثية والدور  4-1

  املتخصصة
طلب تقدمي البحوث يف اقراص 

 مدجمة 
ارسال تقارير الزايرات ابلربيد 

 االلكرتوين 

اعتبار استخدام احلاسوب  
يف البحوث وإرسال 

 التقارير ابلربيد االلكرتوين
 يف التقومي 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 5-1

 
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

 قدميتطابة، خال، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مق م
 شفهي، مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

1 
من االسبوع  البحوث والتقارير 

 اخلامس 
10% 

2 
من االسبوع  الزايرات 

 الرابع 
10% 

3 
من االسبوع  احلضور واملواظبة 

 االول 
10% 

4 
من االسبوع  املناقشات  

 االول 
10% 

 %60 االسبوع االخري  االختبار  5

6    
 
 

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس . توفر -
 . كرتو تكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل االجتماعي واإلل -
 . دراسيتوزيع الطالب على االرشاد االكادميي على اعضاء هيئة التدريس ابلقسم منذ بداية العام ال -
 ساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية .يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي ت -
 سكرتري القسم . -
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 هـ ـ مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

شر ر صفاء للن، عمان االردن : دا (. االسس الوراثية والعصبية للسلوك االنسا 2013صاحل ،علي عبدالرحيم وحسني نغم هادي ) 
 والتوزيع .

 ملصرية .(. علم النفس الفسيولوجي ، القاهرة : مكتبة االجنلو ا2011وطارق عكاشة )عكاشة ، امحد ، 
 ، عمان : دار املسرية . 2(. بيولوجيا االنسان ، ط2013احلاج ، محيد امحد ) 

 (. علم الغدد الصماء ، الرايض : دار النشر الدويل .2003ال الدايل ، عزت صدقي ) 
 .، مكة املكرمة : دار الثقافة للطباعة  4علم اخللية ، ط( . 2010ال الراوي ، ميساء حممد )

 وزيع . الردن : دار وائل للنشر والت(. علم النفس العصيب ، عمان ا 2010ال اخلالدي  ،اديب حممد  وعبد العزيز ، مفتاح حممد ) 
 كتبة املتنيب  .، الدمام : م 1، ط ( . مقدمة يف علم النفس العصيب ، عمان : دار الشروق2005ال الشقريات ، حممد عبدالرمحن ) 

 

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

 مؤمترات .ال 
 ال سيمنارات علمية .

 ال حبوث ودراسات علمية .
 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

       http:www.bps.org.UK ال اجلمعية الربيطانية لعلم النفس 
 http:www.apa.irg ال اجلمعية االمريكية لعلم النفس 

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

 
 و ـ املرافق املطلوبة

اسية اخل القاعات الدر ملقاعد داأي عدد متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )بنين 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .11
 . (دارسا على االقل مع توفر االجهزة الالزمة هبا واملشار اليها ادان 30تستوعب قاعة دراسية 
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:   .12
 30ال جتهيز القاعة أبجهزة حاسوب عدد 

 (:ائمة هبارفق قذكرها، أو أمصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فا .13
 ال وسائل ايضاح الكرتونية وجمسمات ورسوم خاصة ابملوضوع .

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

 ال الدورايت. 
 ال املؤمترات العلمية .

 . ووظائف االعضاءال االساتذة بقسمي االحياء 

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ن
 . ال تقومي الطالب لألستاذ

 إجراءات تطوير التدريس: .ه
 ال توفري وسائل االيضاح أبنواعها .  
 . ال تبادل الزايرات واالستشارات مع زمالء التخصص  

ة تدريس عضاء هيئاسطة أمثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )  .و
 ؤسسة أخر (:ريس من مئة تدمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هي

 . ال تبادل التصحيح مع زمالء التخصص 

 :رر الدراسي والتخطيط لتطوير(ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املق .ي
 ال اجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتالية سنواي.    

 ال تطوير مفردات وحمتو  املقرر ليشمل اهم وأحدث نتائج البحوث.
 

 أ .د هشام حممد إبراهيم خميمر اسم منسق الربانمج:

 هال 1440ال  2ال  10 التاريخ أ .د هشام حممد إبراهيم خميمر التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 لثقايف للنمو  األساس االجتماعي وا اسم املقرر                         

 30206725- 2منورمز املقرر :                           
 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/uqu/Desktop/توصيف%20برنامج%20الدكتوراه%20نمو/توصيف%20الاساس%20الاجتماعي%20والثقافي%20للنمو.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 ...................................جامعة ام القرى. إسم املؤسسة التعليمية: ه1440-3-3  التوصيف:اتريخ 

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

 

 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر  .ش
  30206725- 2 ومن :و  األساس االجتماعي والثقايف للنم. اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1 .44
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .45
  لنموس اعلم نف -الدكتوراه . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر :الدراسي 3 .46

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

 اين()الث الدكتوراه. السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .47
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5

48.  Biological and Physiological base of development  
 املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:   اليوجد. املتطلبات 6 .49

 بيةبنى كلية الرتم                  . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7

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

 %60 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .جج
    

 %20 النسبة: نعم التعليم اإللكرتو  .دد
    

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

 - النسبة: ال ابملراسلة .وو
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 - النسبة: ال أخر  .زز
 

 تعليقات:

 

 

 األهداف .ص
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

حمللية عن التأثري واحوث العاملية تائج البفة نمعرومعرفة االساس االجتماعي واألساس الثقايف للنمو 

 لنمو املختلفة.ا جوانب فة يفتلخمالفعلي على االفراد من شرائح اجتماعية وثقافية 

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

 وغريها من قواعد املعلومات.  www.questia.comالعمل على االستفادة من املكتبات الرقمية مثل 

لم نفس النمو, حباث يف جمال ععلى اال تمادالعاالعمل املستمر على تطوير حمتوى املادة من خالل 

  والعودة اىل الدوريات يف اجملال.

 

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

االساس االجتماعي واألساس الثقايف للنمو ومعرفة نتائج البحوث يقدم املقرر معلومات اساسية وهامة عن 

http://www.questia.com/
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العاملية واحمللية عن التأثري الفعلي على االفراد من شرائح اجتماعية وثقافية خمتلفة يف جوانب النمو 

  املختلفة.

 

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

 2 1 للنمو. كمحدد يفثقااالساس االجتماعي وال تعريف مبفهوم 

  ة نمو الداخليدات الدحمني بمراجعة خمتصرة لديناميكية العالقة

 .واخلارجية وتوجيهها لطبيعة النمو

2 4 

 ة الثقافية خلصوصيا أثرياخلصائص االنسانية العامة للنمو وت

 االجتماعية عليها.

1 2 

  4 2 و.للنمالنظريات االجتماعية والثقافية 

  2 1 النمو. مو املختلفةنب النواجلى عاثر العوامل الثقافية واالجتماعية 

 فية ت عرب الثقالدراسااج تائاثر العوامل الثقافية كما تعكسها ن

 على جوانب النمو املختلفة.

2 4 

 اسات عرب ج الدرائنت اثر العوامل االجتماعية كما تعكسها

 املختلفة.الثقافية على جوانب النمو 

2 4 

 4 2 دى اجلنسني.لنمو لاى عل الثقافة يف اجملتمع السعودي وأثرها 

 ختلفة يف ل النمو امل مراحيفو لنماملتغريات االجتماعية وإثرها على ا

 اجملتمع السعودي.

2 4 

  

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 2يًا: سبوععدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أ .28
 

 

 يسهاسرتاتيجيات تدر اسها وارق قيالوطين للمؤهالت واتساقها مع طخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  .29
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

  كل جمال من جماالتجات تعلم يفرر خمر ية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقواسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عمل
 التعلم.

 

 

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
كمحدد  قايفلثوا مفهوم االساس االجتماعيمعرفة  1-1

 للنمو.

املشاركات   ينأسلوب التعليم التعاو

والنقاش 

اجلاد يف 

 .احملاضرات
وانب ية على جتماعجاالمعرفة اثر العوامل الثقافية و 1-2

 النمو املختلفة .

عرض البور                                    أسلوب احملاضرة      
بوينت و عرض 

 البحوث .
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 يفى النمو ا علرهأثمعرفة املتغريات االجتماعية و 1-3

  دي.لسعواع تممراحل النمو املختلفة يف اجمل

 االختبارات  أسلوب املناقشة

 املهارات املعرفية 2
 كمحدد ثقايفالو ادراك مفهوم االساس االجتماعي 2-1

 للنمو.

احملاضرة واحلوار 

 . والنقاش

 اختبار دوري 

وانب ية على جتماعجاالادراك اثر العوامل الثقافية و 2-2

 النمو املختلفة .

 اختبار نصفي  العصف الذهين .

 يفى النمو ا علرهأثادراك املتغريات االجتماعية و 2-3

  دي.لسعواع تممراحل النمو املختلفة يف اجمل

 عشجيوت  التعلم الذاتي
 استخدام االنرتنت 

 ا ختبار هنائي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
املناقشات الفردية  . نهام دةاحرتام آراء الزمالء واالستفا 3-1

 واجلماعية بني الطالب

للتأكد من حتملهم 

  املسئولية

تقييم فردي 

لكل طالب 

من خالل 

النقاش 

 واملشاركة
 رتقديو ءاحرتام رأي اآلخرين من  الزمال 3-2

 . ومشاعرهممشاركا تهم 

تقسيم الطالب إىل 

جمموعات والعمل معها 

 من خالل ورش العمل .

  

تقييم 

مجاعي 

لألعمال اليت 

تقدمها 

جمموعات 

 العمل .

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يف  تصالالال اكتساب مهارات االتصال من خال 4-1

 .قاعة الدرس والكلية واجملتمع 

اختبار قدرة   ينأسلوب التعليم التعاو

الطالب على 

العمل 
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  اجلماعي  
 استخدام احلاسب اآللي  . آللياب استشجيع الطالب على استخدام احل 4-2

 . يف إنتاج ملف االجناز

اختبار قدرة 

الطالب علي 

 .ذلك

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 تعامل معت الراهامتنمية قدرة الطالب على تطبيق  5-1

  برامج احلاسب اآللي املختلفة

 عشجيوت  التعلم الذاتي
  استخدام االنرتنت

تقييم فردي 

 . لكل طالب
ت  هارام عضبتنمية قدرة الطالب على تطبيق  5-2

 ة .ختلفملا التعامل مع األجهزة التعليمية

تقييم فردي   أسلوب املناقشة

 . لكل طالب
. 

 

 
 الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي  .30

هي، دمي شف، تقمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 طول الفصل . احلضور واملشاركة اإلجيابية 1

من األسبوع  حملاضرات .ائه يف مالز ويطرحها علىالبحوث اليت يعدها الطالب  2

 السادس

30%  

األسبوع  االختبار النهائي . 3

  األخري

60%  

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ص

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

 اعتني يوميًا .( ساعات أسبوعيًا بواقع س8* الساعات املكتبية )

 ل املوقع اإللكرتوني للمحاضر . * من خال



 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 

 

184 

 

 ب ـس اوات* من خالل اهلاتف اجلوال للمحاضر او استخدام ال

  نت .نرتي واإلمثل املكتبة واحلاسب اآلل –* فتح مرافق الكلية 

 
 مصادر التعّلم .دد

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –. أدرج 1

 ة .االجنبيالدارس اىل املتاح من املراجع العربية و مراجع املقرر تعتمد على موضوع احملاضرة ،ويرجع  

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

 Jackson, Y. (2006). Encyclopedia of multicultural psychology. 

Sage publication. N. Y. 

 Kitayama, S. and Cohen D. (2007). Handbook of Cultural 

psychology. The Guilford Press. N. Y. 

 Montagu, A.(2010). The direction of Human development: 

Biological and social Bases. Harper. Press. N. Y 

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

Journal of Cultural Psychology 

Journal of Personality and Social Psychology 
  

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

www.questia.com 

http://www.socialpsychology.org/cultural.htm 
  

 

 املرافق املطلوبة .ذذ

http://www.questia.com/
http://www.socialpsychology.org/cultural.htm
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اعات ملقاعد داخل القأي عدد اات )بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب 
 وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(: الدراسية واملختربات،

 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .14
 

 . بها الجهزة الالزمةادارسا على االقل مع توفر  20قاعة دراسية تستوعب 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .15
 يتوفر ببعض القاعات اجهزة عرض بياانت ولوحات ذكية.

 ة هبا(:رفق قائمأ، أو مصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها .16
 ية .لعاملايوجد ابلكلية معمل خاص بعلم النفس متوفر به الكثري من االختبارات واملقاييس 

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .أأ

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .11
 نتائجها.الستاذ بيد اتزوواالجابة على استمارة تقييم االستاذ باجلامعة , 

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .12
 الب.الط دراتقالفرق بني اختبار قبلي وبعدي ملستوى التحقق من 

 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .13
 االطالع على احدث االسرتاتيجيات. .14

 .تقوميهمني وارستعديل االساليب باالعتماد على مقرتحات الد .15

 اختبار اثر االساليب املختلفة. .16

من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة  .17
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مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة 
 أخر (:

  تاذ املادة.جاته بدرجات أسرتباط دردى اب ماالستعانة بأستاذ اخر لتصحيح عينة عشوائية وحسا

 :طوير(راجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتِصف إجراءات التخطيط للم .18
 يا.سنو ليةاجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتا

 حوث.الب ائجتطوير مفردات وحمتوى املقرر ليشمل اهم واحدث نت

 

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

 ه1440/.5/3 التاريخ إبراهيم خميمرأ.د هشام حممد  .. التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 سيكولوجية الشيخوخة واملوت  اسم املقرر:                          

 30206726- 2 ورمز املقرر : : من                           

 

 

 

  

file:///C:/Users/uqu/Desktop/توصيف%20برنامج%20الدكتوراه%20نمو/سيكولوجية%20الشيوخة%20والموت.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 ..جامعة ام القرى.............................. إسم املؤسسة التعليمية: ه1440-3-3  اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض
  30206726- 2 ومن :سيكولوجية الشيخوخة واملوت  . اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1 .50
  ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .51
  لنموا علم نفس -الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .52

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

 أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: الثا  . السنة4 .53
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .54
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .55

 ينطبق(: . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما8

 %60 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .حح
    

 %20 النسبة: نعم التعليم اإللكرتو  .طط
    

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

 - النسبة: ال ابملراسلة .كك
    

 - النسبة: ال أخر  .لل
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 تعليقات:

 

 

 األهداف .ط
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

 اعية واالنفعالية...( العقلية واالجتموالبدنية فة )ختلمعرفة التغريات االساسية يف جوانب النمو امل

 .ملوتالة خالل مرحلة الشيخوخة ومعرفة طبيعة خصائص مرح

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

 د املعلومات.جع وقواعملراافر يتم مراجعة مفردات املادة وفقا للتطورات وتو 

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

 وماتعلاالستفادة من الدراسات املنشورة يف قواعد امل. 

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ز
 ت النمو  ية ونظرايواجتماع ومعرفية وانفعاليةيقدم املقرر خصائص مرحلة الشيخوخة من تغريات بدنية وصف عام للمقرر: 

 اليت تفسر هذه  التغريات وخصائص مرحلة املوت وأثرها على شريك احلياة .

 

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

 2 1 (أخرتتعريف عام مبرحلة الشيخوخة )الرشد امل

 2 1 مرحلة الشيخوخة.نظريات النمو يف 

 4 2التغريات البدنية  وطبيعة االضطرابات الصحية احملتملة يف مرحلة 

http://www.questia.com/
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 الشيخوخة.

 4 2 لة.ابات احملتمالضطراعة بيطبيعة التغري يف القدرات املعرفية وط

 4 2 لة.ابات احملتمالضطرة ايعطبيعة التغري يف النمو االجتماعي وطب

 4 2 تملة.احمل التشكوطبيعة املطبيعة التغري يف االنفعالي 

 4 2 ني.ة لدى املسناآلنيوية خيمنو االنا وعالقتها باملتغريات التار

 2 1 يخوخة.ة الشرحلم يفاثر الدعم االجتماعي على نوع احلياة 

احل ملختلفة, مرالنمو احل رامخصائص مرحلة املوت ) مفهوم املوت يف 

 .( لى االسرة..وت عامل ثرتقبل املوث, اثر املوت على الشريك, ا

1 2 

  

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

 2يًا:  سبوععدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أ .33
 

 

 يسهااسرتاتيجيات تدر و ياسها رق قخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع ط .34
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

كل جمال من جماالت   ات تعلم يفرر خمرجال يلزم أن يتضمن كل مقواسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه 
 التعلم.



 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 

 

191 

 

 
 
 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 املعرفة 1
فهوم ة وموخيخان يتعرف الطالب على مفهوم الش 1-1

 . املوت يف مراحل النمو املختلفة
املشاركات   ينأسلوب التعليم التعاو

والنقاش اجلاد يف 

 .احملاضرات
حلة  مريفو نمان يتعرف الطالب على نظريات ال 1-2

   الشيخوخة .

البور بوينت و عرض                                    أسلوب احملاضرة      
 عرض البحوث .

خة لشيخوا  لةان يتعرف الطالب على خصائص مرح 1-3

 , وخصائص مرحلة املوت .

 االختبارات  أسلوب املناقشة

 املهارات املعرفية 2
ملوت يف اهوم مفوة ان يدرك  الطالب مفهوم الشيخوخ 2-1

  .مراحل النمو املختلفة 

احملاضرة واحلوار 

 . والنقاش

 اختبار دوري 

لشيخوخة لة ارحم ان يدرك الطالب نظريات النمو يف 2-2

.    

   

 اختبار نصفي  العصف الذهين .

 خة ,خولشياان يدرك الطالب  خصائص مرحلة   2-3

 وخصائص مرحلة املوت .

 عشجيوت  التعلم الذاتي
 استخدام االنرتنت 

 ا ختبار هنائي

 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
املناقشات الفردية  . انهمة احرتام آراء الزمالء واالستفاد 3-1

 واجلماعية بني الطالب

للتأكد من حتملهم 

  املسئولية

تقييم فردي لكل 

طالب من خالل 

النقاش 

 واملشاركة
 ديرتقوء احرتام رأي اآلخرين من  الزمال 3-2

 . مشاركا تهم ومشاعرهم

تقسيم الطالب إىل 

والعمل معها جمموعات 

 من خالل ورش العمل .

تقييم مجاعي 

لألعمال اليت 

تقدمها جمموعات 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 العمل .  

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يف  تصالالا اكتساب مهارات االتصال من خالل 4-1

 قاعة الدرس والكلية واجملتمع .

اختبار قدرة   ينأسلوب التعليم التعاو

الطالب على العمل 

اجلماعي  مع 

  زمالئه
 استخدام احلاسب اآللي  . آلليا سبتشجيع الطالب على استخدام احلا 4-2

 . يف إنتاج ملف االجناز

اختبار قدرة 

 .الطالب علي ذلك
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 تعامل معت الراهاتنمية قدرة الطالب على تطبيق م 5-1

  اآللي املختلفة برامج احلاسب

 عشجيوت  التعلم الذاتي
  استخدام االنرتنت

تقييم فردي لكل 

 . طالب
ل ت التعامهارام عضتنمية قدرة الطالب على تطبيق ب 5-2

 . مع األجهزة التعليمية املختلفة

تقييم فردي لكل   أسلوب املناقشة

 . . طالب

 

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35

هي، دمي شف، تقالتقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة مهام م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 طول الفصل . احلضور واملشاركة اإلجيابية 1

األسبوع من  حملاضرات .ائه يف مالزى البحوث اليت يعدها الطالب ويطرحها عل 2

 السادس

30%  

األسبوع  االختبار النهائي . 3

  األخري

60%  

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ض

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

 اعتني يوميًا .( ساعات أسبوعيًا بواقع س8* الساعات املكتبية )

 * من خالل املوقع اإللكرتوني للمحاضر . 

 ب ـس اوات* من خالل اهلاتف اجلوال للمحاضر او استخدام ال

 نت .نرتي واإلمثل املكتبة واحلاسب اآلل –* فتح مرافق الكلية 

 
 مصادر التعّلم .رر

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –. أدرج 1

 ب اجلامعي احلديث.(، االسكندرية:املكت1والنفسية للمسنني ، ط )(.الرعاية االجتماعية 2012فهمي،حممد سيد) -1

 رلطباعة والنش(.رعاية املسنني بني النظرية والتطبيق،القاهرة :دار الثقافة ل2017وفاء صاحل الصفيت ) -2

  شروالناعة ار الفجر للطباملسنني .املستوى االساس . القاهرة : د(. دليل رعاية 2017والء وسام علي واخرون) -3

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

 ية .النفسلبحوث الرتبوية ولجملة جامعة أم القرى  -2جملة دراسات نفسية .  -1

 اجمللة املصرية  للدراسات النفسية . -  3

 التواصل االجتماعي وغريها: . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع3

www.questia.com 

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

 ال يوجد

 

 املرافق املطلوبة .زز

http://www.questia.com/
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عات قاعد داخل القاي عدد املات )أالدراسية واملخترب بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات 
 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .17
 ياانت.دوات عرض البطالب  كما يوجد يف بعضها ا 25تتسع الكثر من   القاعات الدراسية

 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .18
 يتوفر يف بعض القاعات  اجهزة  حديثة مثل  حاسب اىل  وداات شو . 

 ة هبا(:رفق قائمأ، أو مصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها .19
 . لنفستخصص يف علم اليها املاتاج النفس يف الكلية متوفر به معظم االختبارات واملقاييس اليت حي يتوفر معمل لعلم

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .بب

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .19
 

 ب.باشرة من الطالملا تاملقرتحاوعلى االعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة التدريس.

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .20
  الب.ملباشرة من الطقرتحات اامل علىاالعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة التدريس.و

 إجراءات تطوير التدريس: .21
 لتعليم.م واتعلاطالع االستاذ املستمر على احدث اساليب ال .٢٢

 قرر.قديم املرق تل طاالستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعدي .٢3

 عل منها.لى الفاعقاء الباختبار االستاذ لفاعلية الطرق املختلفة وا .٢4

اء هيئة تدريس اسطة أعضبة بو إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطل .25
من مؤسسة  ئة تدريساء هي لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضمستقلني، والتبادل بصورة دوريةٍ 

 أخر (:
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  تاذ املادة.جاته بدرجات أسرتباط دردى اب ماالستعانة بأستاذ اخر لتصحيح عينة عشوائية وحسا

 :طوير(ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لت .26
 .نوياسلية اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتااجراء 

  حوث.الب ائجتطوير مفردات وحمتوى املقرر ليشمل اهم واحدث نت
 

 أ .د هشام حممد إبراهيم خميمر اسم منسق الربانمج:

 1440/.5/3 التاريخ .أ .د هشام حممد إبراهيم خميمر  التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 : إحصاء استداليلاسم املقرر                                  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 نفس (  2-0206632إحصاء استداليل ) . اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1 .56
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .57
وراه حصاء والبحوث( الدكتاال -قاييسرات واملاملاجستري  ) االختبا. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .58

 مجيع أقسام الكلية ( –)مجيع التخصصات الباقية ابلقسم 
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذ( الربامج(

 املستوى الثالث: السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي .4 .59
 احصاء تطبيقي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5 .60
  ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .61
 د يوجال. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .62

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .مم
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتو  .نن
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .عع
    

 - النسبة: - أخر  تذكر .فف
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ع
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 يلالستدالإكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة ابإلحصاء ا

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

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

 صص.ا التخبشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذ متابعة مصادر املعلومات املختلفة -
 ستداليل.صاء االاستخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابإلح -
 لطالب.ء هيئة التدريس واقبل أعضا جعة مناملراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الرا -

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

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

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

دامها وتطبيقها، به على كيفية استخة(، وتدريرامرتييهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب ابألساليب االحصائية االستداللية )البارامرتية والالاب -
 تفسريها.و تائجها األسلوب اإلحصائي املالئم لتحليل البياانت ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نوحتديد 

 

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

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

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

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

 2 1 االحندار اخلطي البسيط 
 2 1 االحندار اخلطي املتعدد

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

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

 2 1 مقدمة عن التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي 
 

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

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 وجديال : سبوعياً أالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل  -عدد ساعات الدراسة  .38

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .39
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

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

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

 .دفاحلوار واملناقشة املوجهة اهلا -

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
 ئيةأن يتعرف على مقاييس حجم التأثري وفحص الفرضيات اإلحصا 1-2
 سةأن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدرا 1-3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 .األنشطة التطبيقية ومهام األداء- راسةع الدوضو أن حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية م 1-4

 
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

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

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2

ل مثاإلحصائي األأن يصمم خمطط لسري العمليات لتحديد األسلوب  2-1
 لتحليل البياانت على اختالف أنواعها. .

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

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

 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

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

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

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

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

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

 التعلم الذايت  -
 إحدى طرائق التعلم القائمة على -

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

 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي كل
من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء 
مهارات  –االتصال 

 –العالقات الشخصية 
حتمل املسؤولية، والعمل 

 ضمن فريق(

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

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

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

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

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

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

 .ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية

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

 مت دراستها يدوايً 
 التعلم الذايت  -

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

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

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

إلجراءات تطبيق أسلوب 
 نتائجهإحصائي ومناقشة 

 وتفسريها.
التقومي الذايت، وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)   لتقومي

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء 

 –مهارات االتصال 
مهارات تقنية 

املعلومات واملهارات 
 العددية (

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

يات لربجملات أن يُعد تقريرا وافياً عن النتائج املتحصل عليها كمخرج 4-4
 ايً يدو  ليت مت حساهباأسلوب إحصائي ومقارنتها اباحلاسوبية لكل 

ة( س )استبانمقيا انتأن ينجز مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بيا 4-5
، احملاضرة ضه يفيعر و يتم تطبيقه فعليًا، ويكتب تقريرًا وافياً عن املشروع، 

 ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.
ل انقٍد ا بشكوميهيكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقأن  4-6

 واستقراء النتائج واالستنتاجات.
مي، وحبث العل بحثأن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف ال 4-7

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

اليب األس ب منيستخدم الطالب الربجميات احلاسوبية ملعاجلة كل أسلو أن  5-1
 اإلحصائية اليت مت دراستها

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

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

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

مهارات استخدام 
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40

دمي شفهي، بة، تق، خطاالتقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقالمهام  م
 مالحظة......اخل(

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

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

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

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

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 رة: دار النشر للجامعات.  (. القاه3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم، رجاء حممود ) -
 ملصرية.اة األجنلو قاهرة : مكتب. ال األساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية(. 2000مراد، صالح أمحد )  -
ية: البارامرتية   واالجتماع لنفسية والرتبويةااألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث ( . 2010) عالم، صالح الدين حممود  -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  والالابرامرتية
(. 4)ط عيةللعلوم االجتما م اإلحصائيةاإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدام الرز (. 2010املنيزل، عبدهللا فالح ، غرابية، عايش موسى ) -

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

 .اجلامعة اجلديدة
 

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

Estimation. London: SAGE Publications.   

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

Introduction. London: SAGE Publications.   

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

German:  John Wiley & Sons. 

-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 

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


 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

203 

 

- 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=- 

, ProQuest, Sage, storJAPA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, (

)    Wiley Blackwell Springer, , Science DirectTheses,  

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

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

-SPSS 

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

- 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://search.epnet.com/
http://www.sciencedirect.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
http://www.ssicentral.com/lisrel/student.html
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 املرافق املطلوبة .شش

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

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

  طالب 20يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آيل 20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .21

  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 :ئمة هبا(رفق قاأ، فاذكرها، أو مصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة .22

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

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

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

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

     علمية يف هذا اجملال.بناء على نتائج الدراسات والبحوث ال
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .شش
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 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخر (:
 إلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج جمتمعات التعلم ابلقسم.مراجعة معايري حقائب ا - .صص
 خصص.تدقيق تصحيح عينة من حبوث الطلبة ومشارعهم بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني ابلقسم من ذوي الت - .ضض
 معات أخرى.جبا قررالتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح عينة من االختبارات النهائية مع النظراء )األقران( يف تدريس امل - .طط
 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير( .ظظ
وير والتحديث ديالت الالزمة للتطإجراء التعقرر و تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية امل - .عع

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

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

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

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

 

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

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

 
 توصيف مقرر: إحصاء استداليل     

 إعداد:
 سنححفين  ربيع سعيد طه على       د. ذايب عايض عوض املالكي     د. ايسر عبدهللاأ.د / 

 
                                            

 
 منوذج                                                           

 توصيف املقرر الدراسي
 

 اسم املقرر : اضطراابت النمو                                       
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 0206733- 2 ومن: رمز املقرر                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 . جامعة أم القر  إسم املؤسسة التعليمية: 14 40-2-10  اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس . -كلية الرتبية   القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ
 0206733- 2 ومن : اضطراابت النمو. اسم املقرر الدراسي ورمز( : 1 .63
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 . ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .64
 . علم نفس النمو -الدكتورا( . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي : 3 .65

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

 )الثالث( الدكتورا(. السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .66
 اليوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .67
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال .. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .68
 . رجامعة أم القر  ابلعابدية والزاه. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .69

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

 % 50 النسبة: / قاعات احملاضرات التقليدية .صص

    

 % 20 النسبة: / التعليم اإللكرتوين .قق

    

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

    

 % 0 النسبة: 0 ابملراسلة .شش

    

 % 20 النسبة: / ) املراكز املتخصصة ابضطراابت النمو ( أخر  تذكر .تت
 

 

 تعليقات: 

 

 األهداف .ف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ال مساعدة الطالب يف التعرف على اضطراابت النمو وأثر اضطراابت النمو على خمتلف جوانب النمو والشخصية . 
 ال التحقق لد  الطالب من عتبة ) حد ( اضطراابت النمو . 
 التعرف علي دور كل من الوراثة والبيئة يف اضطراابت النمو .

 .الفسيولوجي يف اضطراابت النموال مساعدة الطالب يف التعرف على أثر اجلانب 

جة لألحباث تغيريات يف احملتو  كنتيإلنرتنت، والت أو مراجع ا)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومااملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 وغريها من قواعد املعلومات.  www.questia.comات الرقمية مثل ال العمل على االستفادة من املكتب

http://www.questia.com/
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 ال وسائل العرض االلكرتونية .
 ال االعتماد على وسائل االيضاح من أفالم وجمسمات ورسوم . 

 ال زايرة قسم الفسيولوجي بكلية الطب لدراسة ما يتعلق بفسيولوجي االعضاء وأثرها على اضطراابت النمو . 
 ال زايرة قسم البيولوجي والوراثة  لإلطالع على دور كل منهما ابضطراابت النمو .

 ال زايرة مراكز وأقسام اضطراابت النمو للتعرف على انواعها .
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .س

 وصف عام للمقرر:  
ضطراابت اثل طراابت الوراثية ، مجتة عن االضلنمو النايعد هذا املقرر من املقررات اهلامة للباحثني يف جمال علم نفس النمو بشكل عام حيث يتم فيه دراسة اضطراابت ا   

طراابت زمة داون ، وكذلك االضلعصيب كمتالهاز أاجلنس واضطراابت النمو اجلسمي ، االضطراابت الوظيفية كقصر النظر واالضطراابت النفسية والعقلية وأاثرها على اجل
قلية والنفسية وانت و االضطراابت العراابت اهلرمن اضطالوالدة ، وعالناجتة عن اضطراابت انقسام اخلالاي ، كأطفال السياميني و االضطراابت الناجتة عن اضطراابت احلمل و 

 والسلوكية احملتملة يف كل مرحلة من مراحل العمر . 
 

 
 
 
 

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

 2 1 ـ مقدمة )مفهوم اضطراابت النمو والعوامل املؤثرة فيها ( . 

 4 2 .ميمو اجلست النمثل اضطراابت اجلنس واضطرااب،ـ اضطراابت النمو الناجتة عن االضطراابت الوراثية

 4 2 واحلواس االخرى . ـ االضطراابت الوظيفية كقصر النظر

 4 2 ـ االضطراابت النفسية والعقلية وأاثرها على اجلهاز ألعصيب كمتالزمة داون .

 4 2 . اابت انقسام اخلالاي ، كأطفال السيامينيـ االضطراابت الناجتة عن اضطر 

 4 2 ـ االضطراابت الناجتة عن اضطراابت احلمل والوالدة . 

 2 1 . ـ االضطراابت الناجتة عن اضطراب اهلرموانت

 4 2 ـ االضطراابت العقلية والنفسية والسلوكية احملتملة يف كل مرحلة من مراحل العمر

      
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .42
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 28 الالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالال 28 ساعات التدريس الفعلية
 2 الالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالال 2 الساعات املعتمدة

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -الدراسة عدد ساعات  .43
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 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال

 

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

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

 تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. أن يتضمن كل مقرر خمرجات
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
  يعرف اضطراابت النمو والعوامل املؤثرة فيها  . 1-1

 
 

  احملاضرات، أحباث الطالب واملناقشات،
م وسائل االيضاح من أفالم وجمسمات ورسو 

 وشرائح

 
 
 

 ـ البحوث .
 ـ املناقشات .
 ـ االختبارات .

ـ زايرات القسم البيولوجي 
 والفسيولوجي

 .ياجلسم لنموامثل اضطراابت اجلنس واضطراابت ،ـ يعرف اضطراابت النمو الوراثية 1-2
 ابحلواس اخلمس . االضطراابت الوظيفية املتعلقةيعرف  1-3

 . يعرف االضطراابت النفسية والعقلية وأاثرها على اجلهاز العصيب 4ـ  1
 . مينيلسياايعرف االضطراابت الناجتة عن اضطراابت انقسام اخلالاي ، كأطفال  5ـ  1

 والوالدة .ـ يعرف االضطراابت الناجتة عن اضطراابت احلمل  6ـ  1

 ـ يعرف االضطراابت الناجتة عن اضطراب اهلرموانت . 7ـ  1

 ملختلفة لعمر احل اـ يعرف االضطراابت العقلية والنفسية والسلوكية احملتملة يف مرا 8ال 1

 املهارات املعرفية 2
 احملاضرات.  يفسر اثر االضطراابت املختلفة على النمو . 2-1

وغريها من وسائل االفالم والشرائح  
 االيضاح

 البحوث 
 يفرق بني االضطراابت وأنواعها والعوامل املسببة هلا .  2-2 االختبار

  .توضيح سبل الوقاية وراثيا وبيئيا من اضطراابت النمو بكفاءة أكرب 2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تشجيع التعاون بني الطالب  هتا.والفسيولوجي واضطراابت النمو لزاير التنسيق مع اقسام البيولوجي  3-1

اعطاؤهم فرصة حتمل املسؤولية جبدولة 
 جي الزايرات القسام البيولوجي والفسيولو 

 واضطراابت النمو .

 اعتبار الزايرات يف التقومي 
 ما بينهم .لنظر فياات التعامل مع زمالئه الطالب وتقبل التباينات الفكرية واختالف وجه 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 طلب تقدمي البحوث يف اقراص مدجمة .  تخصصةت املنتداياستخدام احلاسوب يف التواصل مع املراكز البحثية والدورايت وامل 4-1

 . ينرتو ارسال تقارير الزايرات ابلربيد االلك
اعتبار استخدام احلاسوب  يف 
د البحوث وإرسال التقارير ابلربي

 االلكرتوين يف التقومي 
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 5-1
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 الفصل الدراسي: جدول مهام تقومي الطلبة خالل .45
األسبوع احملدد  (حظة......اخلفهي، مالدمي شمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تق م

 لتسليمه
 نسبته من التقييم النهائي

 %10 من االسبوع اخلامس  البحوث والتقارير  1

 %10 من االسبوع الرابع  الزايرات  2

 %10 من االسبوع االول  احلضور واملواظبة  3

 %10 من االسبوع االول  املناقشات   4

 %60 االسبوع االخري  االختبار  5

6    
 
 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ظ
عضاء هيئة أتوقع أن يتواجد خالله لوقت الذي يقدار اترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر م

 التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس . -
 تكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل االجتماعي واإللكرتو .  -
 توزيع الطالب على االرشاد االكادميي على اعضاء هيئة التدريس ابلقسم منذ بداية العام الدراسي . -
 . يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية -
 سكرتري القسم . -

 
 
 

 
 

 هـ ـ مصادر التعّلم
 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1
 

 ( . الطب النفسي املعاصر . القاهرة : مكتبة االجنلو املصرية .  2010ال عكاشة ، أمحد وطارق عكاشة ) 
لقاهرة ، املكتب التشخيصية ، االرشادية واملعايري اوالسلوكية ، الدالئل (. التصنيف الدويل لالمراض ، تصنيف االضطراابت النفسية  1999ال منظمة الصحة العاملية ) 
 . 140ال  118االقليمي لشرق املتوسط . 

 (. اضطراابت االكل ، القاهرة : مكتبة االجنلو املصرية .   2006ال الدسوقي جمدي ) 
 (. اضطراابت النوم ، القاهرة : مكتبة االجنلو املصرية 2006الدسوقي جمدي ) 

 ( . االضطراابت السلوكية : تشخيصها وعالجها ، القاهرة : دار طيبة للنشر والتوزيع . 2002فايد حسني )  ال
 ( . حول االكتئاب ، ترمجة ونشر الدار العربية للعلوم بريوت . 2002كراملينقر ، كيث ) 
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  2014سبتمرب / ايلول  9ال مايكل موزيل ، هل عقلك ذكوري ام انوثي ؟ بيب سي عريب 
 ع .ر صفاء للنشر والتوزي( . االسس الوراثية والعصبية للسلوك االنسا  ، عمان االردن : دا2013صاحل ،علي عبدالرحيم وحسني نغم هادي ) 

 (. علم النفس الفسيولوجي ، القاهرة : مكتبة االجنلو املصرية .2011عكاشة ، امحد ، وطارق عكاشة )
 ، عمان : دار املسرية . 2االنسان ، ط( . بيولوجيا 2013احلاج ، محيد امحد ) 

 ( . علم الغدد الصماء ، الرايض : دار النشر الدويل .2003ال الدايل ، عزت صدقي ) 
 ، مكة املكرمة : دار الثقافة للطباعة . 4( . علم اخللية ، ط2010ال الراوي ، ميساء حممد )

 نشر والتوزيع . علم النفس العصيب ، عمان االردن : دار وائل لل ( . 2010ال اخلالدي  ،اديب حممد  وعبد العزيز ، مفتاح حممد ) 
 بة املتنيب  .، الدمام : مكت 1( . مقدمة يف علم النفس العصيب ، عمان : دار الشروق ، ط2005ال الشقريات ، حممد عبدالرمحن ) 

 الرشاد النفسي لألطفال الثا  ) اسة ، املؤمتر الدويلاالطفال يف االسرة واملؤس ( االضطراابت املرتبطة ابلقلق واالنفصال لد  1995السعيد غازي وربيع شعبان يونس ) 
 ذوي االحتياجات اخلاصة ( مركز االرشاد النفسي ، جامعة عني مشس 

هرة اهليئة املصرية اهقني . القالشخصية لد  املر ( . دراسة حتليلية لبعج االضطراابت السلوكية وعالقتها بتقبل الذات وبعج متغريات ا 1988ال احلناوي ، مدحية ) 
 ( .  6للكتاب ، جملة علم النفس ، العدد ) 
 ( سيكولوجية الشر( العصيب ، القاهرة : عامل الكتب . 2006ال موسي ، رشاد علي عبد العزيز ) 

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

 ال مؤمترات .
 ال سيمنارات علمية . 

 . ال حبوث ودراسات علمية

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

       http:www.bps.org.UK ال اجلمعية الربيطانية لعلم النفس 
 http:www.apa.irg ال اجلمعية االمريكية لعلم النفس 

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

 
 و ـ املرافق املطلوبة

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

 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .23
 دارسا على االقل مع توفر االجهزة الالزمة هبا واملشار اليها ادان( . 30قاعة دراسية تستوعب 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .24
 30أبجهزة حاسوب عدد جتهيز القاعة 

 مصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .25
 ال وسائل ايضاح الكرتونية وجمسمات ورسوم خاصة ابملوضوع .
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .قق
 الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من  .كك

 ال الدورايت .

 ال املؤمترات العلمية . 

 ال االساتذة بقسمي االحياء ووظائف االعضاء .

 

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .لل
 . ال تقومي الطالب لألستاذ

 إجراءات تطوير التدريس: .مم
 ال توفري وسائل االيضاح أبنواعها .  

  ال تبادل الزايرات واالستشارات مع زمالء التخصص  

حيح بادل بصورة دوريٍة لتصقلني، والتريس مستإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تد .نن
 االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخر (:

  ال تبادل التصحيح مع زمالء التخصص 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير(: .هه
 ال اجراء اختبارات تقيمية ألداء اجملموعات املتتالية سنواي.    

 ال تطوير مفردات وحمتو  املقرر ليشمل اهم وأحدث نتائج البحوث.

 

 

 

 الربانمج:اسم منسق 

 

 

 أ .د هشام حممد إبراهيم خميمر

 هال 1440ال  2ال  10 التاريخ أ .د هشام حممد إبراهيم خميمر التوقيع:
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 توصيف المقررات الدراسية:  4 /1 /
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 منوذج                                            
 الدراسيتوصيف املقرر 

 

 عي النمو املعريف االجتمااسم املقرر :                 

 30206734- 2ومن: رمز املقرر :                              
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القر  إسم املؤسسة التعليمية: هال 1440ال  2-15  اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفسكلية الرتبية /   القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق
 30206734- 2 ومن :النمو املعريف االجتماعي . اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1 .70
 ساعتان . . عدد الساعات املعتمدة:2 .71
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .72

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

 |)الثالث( لدكتورا(ا. السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .73
  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .74
 الالالالالالالالالالالالالالالالالالال. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .75
 . الزاهرلعابدية و ر  ابجامعة أم الق. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .76

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

 % 60 النسبة: / قاعات احملاضرات التقليدية .ثث
    

 % 20 النسبة:  / التعليم اإللكرتو  .خخ
    

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

 % 0 النسبة:  0 ابملراسلة .ضض
    

 0 النسبة: 0 أخر  تذكر .ظظ
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 تعليقات

 األهداف .ك
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ـ  تكوين قاعدة معرفية عن النمو املعريف االجتماعي واملتضمن للنمو االخالقي والعالقة مع االخرين. 
 ت االجتماعية. حيث تتداخل مع املتغريا Cognitionـ توضيح املعرفة االجتماعية واليت ختتلف نسبيا عن املعرفة املوضوعية 

 قليقان... وغريهم.و ان و تورل وسيلم قي وأيضا ما قدم علماء اخرين من امثال هوفمان ودميونـ التعرف على فكر بياجيه  وكولربج يف النمو االخال
 ة والثقافية.وغرافية واالجتماعي ذلك الدميمبا يف ـ  التعرف على نتائج الدراسات العلمية العاملية والعربية واحمللية وذلك إلبراز اثر املتغريات املختلفة

 ك.ملعريف االجتماعي يف حاليت السواء واالضطراب بغريها من جوانب الشخصية والسلو ـ   ادراك العالقة النمو ا
 .ملتاحةاـ  سيتعرف الدارسون على طبيعة النمو املعريف االجتماعي لدى السعوديني مقارنة بغريهم من خالل الدراسات 

 اضرات. احمليفتاحة يف اجملال واملقدمة ـ التعرف على التطبيقات الرتبوية واإلرشادية والعالجية املرتبطة ابملعرفة امل
 
 
، ت أو مراجع اإلنرتنتة املعلوماتزايد لتقني)مثل االستخدام املاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 والتغيريات يف احملتو  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
  

 وغريها.  www.questia.comدة من املكتبات الرقمية مثل ـ العمل على االستفا
 اجملال مثل .  لدورايت يفاىل ا ـ العمل املستمر على تطوير حمتوى املادة من خالل االعتماد على االحباث يف جمال علم نفس النمو، والعودة

 
 

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

 

لنمو االجتماعي اة نظرايت فيه دراس يعد هذا املقرر من املقررات اهلامة للباحثني يف جمال علم نفس النمو بشكل عام حيث يتم     
ان ، النمو يف رل وسيلمان وهوفمزنربج وتو واي  كيز على النظرايت املعرفية ، كنظرايت بياجيه  وكولربج  ودميونواألخالقي املختلفة مع الرت 

ائج ل بنتمع االستدال ،ا اجلانب و هذمنهذا اجلانب خالل مراحل العمر املختلفة ، الفروق الفردية والثقافية واجلنسية املؤثرة على 
استثارة  بية االخالقية ،اميون للرت سموذج القية ال االجتماعية ، مع تقدمي بعج النماذج املعاصرة ، كنالبحوث املعاصرة ، الرتبية االخ

 سس العلمية . يم االسالمية واألقليعتمد على ا إبداعية الطالب ابلتعاون مع استاذ املقرر إلنتاج اسالمي للرتبية االجتماعية واألخالقية ،

 

http://www.questia.com/
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .46
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

لقي السلوك حلس أخلقي اـ مفاهيم أساسية النمو املعريف أالجتماعي النمو األخالقي التفكري األخال
 اخللقي.......

1 2 

 2 1 ـ النمو املعريف االجتماعي )التفكري االخالقي( من وجهة نظر بياجية.

 2 1 )التفكري االخالقي( من وجهة نظر كولربج.ـ النمو املعريف االجتماعي 

 2 1 ـ النمو املعريف االخالقي )احلس اخللقي( من وجهة نظر قليقان.

 2 1 ـ العالقة بني التفكري واحلس والسلوك اخللقي .

 2 1 .وايزنربغ... ـ نظرايت اخرى يف النمو املعريف أالجتماعي دميون، سيلمان، تورل، هوفمان،

 2 1 املقارنة للنمو املعريف االجتماعي من وجهات النظر املختلفة.ـ مراجعة 

ثر الطبقة قافة، االث ـ دراسات يف التفكري االخالقي من وجهة نظر بياجيه: )عاملية املراحل، اثر
 االجتماعية........(.

1 2 

ر الطبقة اث قافةألث ـ دراسات يف التفكري االخالقي من وجهة نظر كولربج: )عاملية املراحل، اثر
 االجتماعية........(.

1 2 

ثر ا، اثر الثقافة ملراحل،ية اـ دراسات يف التفكري االخالقي من وجهة نظر دميون وسيلمان وهوفمان. )عامل
 الطبقة االجتماعية........(.

1 2 

لسوي والسلوك اوافق ية والتلنفساـ عالقة النمو املعريف االجتماعي يف حاليت السواء والتأخر جبوانب الصحة 
 وغري السوي.

1 2 

 2 1 ـ مراجعة مقارنة للنمو املعريف االجتماعي من وجهات النظر املختلفة.

 2 1 ديةوالسعو  ربيةـ دراسات يف النمو املعريف االجتماعي )النمو االخالقي( يف اجملتمعات الع

 2 1 ـ التطبيقات الرتبوية : الرتبية االخالقية واالجتماعية.
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .47
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28 الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالال 28 ساعات التدريس الفعلية
 2 الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالال 2 الساعات املعتمدة

 

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

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .49
 اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد 

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

 ات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرج
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 املعرفة   1
 أحملاضرات احلوار والنقاش، البحث الجتماعيقي أخالاالـ معرفة مفهوم النمو املعريف االجتماعي ومنو التفكري  1-1

 يف قواعد املعلومات.
املناقشة الشفهية، 
 ة.ختلفامل ـ معرفة طبيعة النمو املعريف االجتماعي من وجهات النظر 2-1 االختبارات الورقية.

تربز  وامل اليتف العختلـ معرفة نتائج الدراسات العلمية يف اجملال وعالقتها مب 2ال  1
ن ملى غريها ها عثري أتأتثريها هبا كالعوامل الدميوغرافية االجتماعية وطبيعة 

 جوانب الشخصية والسلوك.
 ـ معرفة نتائج الدراسات العربية واحمللية. 4ال  1

 النظرية عرفةامل ـ معرفة التطبيقات الرتبوية واإلرشادية والعالجية هلذه  1-5
 املهارات املعرفية 2
احملاضرات، النقاش واحلوار  الجتماعيأالقي الخـ تفسري مفهوم النمو املعريف االجتماعي ومنو التفكري ا 2-1

واالستماع واحملادثة، البحث 
 .يوعوالواجبات وكتابة التقارير االسب

املناقشة الشفهية، 

 ة.ختلفامل ـ توضيح طبيعة النمو املعريف االجتماعي من وجهات النظر 2-2 .الواجبات، االختبارات
العوامل  ختلفا مبـ التحقق من نتائج الدراسات العلمية يف اجملال وعالقته 2-3

ا على عة أتثريهوطبي عيةاليت تربز أتثرها هبا كالعوامل الدميوغرافية و االجتما
 غريها من جوانب الشخصية والسلوك.

 ـ معرفة نتائج الدراسات العربية واحمللية. 4ال  2

 لنظرية .اعرفة امل تنفيذ التطبيقات الرتبوية واإلرشادية والعالجية هلذهـ  5ال  2

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
لطالب  مهيتهأل تعزيز االحساس ابملسئولية لتحقيق اجناز افضل يف اجملال 3-1

طور تافظة على للمح ايتالدراسات العليا، وابلتايل تعزيز استمرارية التعلم الذ
 .االجناز

ات النظر ف وجهتالالتعامل مع زمالئه الطالب وتقبل التباينات الفكرية واخ
 فيما بينهم .

تعزيز أي تقدم يف األداء تعزيز 
اجلهود الذاتية، رفع معتقدات 

 الكفاية.

يتم تقييم االحساس 
ابملسئولية من خالل 

مالحظة سلوك الدارس 
وجهده، وتقدم التغذية 

 الراجعة حنو ذلك.
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

 لفهم.ائم على ال القفاعـ تعزيز اجناز الطالب يف املشاركة يف النقاش وحلوار ال
 شةالنقاش، احلوار واحملادثة، ومناق

 .نتائج استخدامه لقواعد املعلومات
 املالحظة والواجبات

 . لبحثاستخدام قواعد املعلومات يف جمال اـ تعزيز الطالب على  4-2
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 5-1  الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ال

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50

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

 %5 اسبوعيا واجبات اسبوعية قصرية 1

 %10 اسبوعيا مشاركة داخل الفصل  2

 %5 ـــــــــ حبث 3

 %20 7اسبوع  اختبار نصفية  4

 %60 16اسبوع  اختبار هنائي 5

6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ع
قت مع ذكر مقدار الو ل طالب )اص لكترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخل

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس . -
  . لكرتو تكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل االجتماعي واإل -
 ي .لدراستوزيع الطالب على االرشاد االكادميي على اعضاء هيئة التدريس ابلقسم منذ بداية العام ا -
 . يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية -
 سكرتري القسم -
 مصادر التعّلم .صص
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 والتوزيع .  ( الرايض : مكتبة الرشد للنشر 1(. علم نفس النمو ) ط 2005ال أخرس ، انئل والشيخ ، اتج ) 
 ر والتوزيع .سرية للنش( . عمان دار امل 1(. علم نفس النمو " الطفولة واملراهقة " ) ط 2008ال الرمياوي ، حممد ) 
 لرايض : مطبعة دار طيبة (. ا 2" ) ط (. علم نفس املراحل العمرية " النمو من احلمل اىل الشيخوخة واهلرم 2002الاملفد  ، عمر ) 
  ر والتوزيع .( . علم نفس النمو الطفولة واملراهقة . الرايض : دار اشبيليا للنش 2000ال خميمر ، هشام )

  امعية ،(. علم نفس النمو ،  االسكندرية : دار املعرفة اجل 2000اوي ) ال مصطفى الصطفلي ونبيلة مك
 
 
 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

Killen, M. (2005). Handbook and Moral Development. International Universities Press 
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Blasi, A. et al. (2004). Moral development , self, and identity .Norton &Company ,New York. 

Flavell, J. et. All (1981). Social Cognitive development International Universities Press. 
Kolberg's, Piaget's, Damon,s, Salman's, …. Articles, studies, and books in this field. 

 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد 3

       http:www.bps.org.UK ال اجلمعية الربيطانية لعلم النفس 
 http:www.apa.irg ال اجلمعية االمريكية لعلم النفس 

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

 املعلومات املتاحة ابجلامعةقواعد 

www.questia.com 

 املرافق املطلوبة .ضض
وعدد أجهزة  لدراسية واملختربات،ال القاعات عد داخبنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقا

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

 (.دارسا على االقل مع توفر االجهزة الالزمة هبا واملشار اليها ادان 30قاعة دراسية تستوعب 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:   .27
 30جتهيز القاعة أبجهزة حاسوب عدد ال  

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

 
 

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

 ال االجابة على استمارة تقييم االستاذ ابجلامعة، وتزويد االستاذ بنتائجها.

http://www.questia.com/
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 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .يي
 التحقق من الفرق بني اختبار قبلي وبعدي ملستو  قدرات الطالب.

 

 إجراءات تطوير التدريس: .أأأ
 املستمر على احدث اساليب التعلم والتعليم. ال اطالع االستاذ

 ال االستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعديل طرق تقدمي املقرر.
 ال اختبار االستاذ لفاعلية الطرق املختلفة واإلبقاء على الفاعل منها.

 
ة تدريس عضاء هيئأ اسطةإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بو  .ببب

 ؤسسة أخر (:ريس من مئة تدمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هي
 ة.االستعانة أبستاذ اخر لتصحيح عينة عشوائية وحساب مد  ارتباط درجاته بدرجات أستاذ املاد

 

 :فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير(ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد   .تتت
 ال اجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتالية سنواي.

 ال تطوير مفردات وحمتو  املقرر ليشمل اهم وأحدث نتائج البحوث.

 
 

 أ .د هشام حممد إبراهيم خميمر اسم منسق الربانمج:

 هال 1440ال  2ال  10 التاريخ أ .د هشام حممد إبراهيم خميمر التوقيع:

 

 

 

 

 



 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 

 

223 

 

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 لتجريبيةاتصميم البحوث شبه : اسم املقرر                               

 ( 0206741-2: ) نفس  رمز املقرر                                    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل
 ( 0206741-2تصميم البحوث شبه التجريبية ) نفس . اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1 .77
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .78
 الدكتوراه . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .79

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

 املستوى الرابع: . السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .80

 مناهج وطرق البحث العلمي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5 .81
  ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .82
 د يوجال. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .83

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .غغ
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتو  .أأأ
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ججج
    

 - النسبة: - أخر  تذكر .ددد
 

 تعليقات:

 األهداف .م
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 النظرية واملهارات التطبيقية اخلاصة ابلبحوث شبه التجريبيةإكساب الطلبة األطر 
 

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

 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية للبحوث شبه التجريبية يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -
 صص.ا التخمتابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذ -
  لتجريبية.اوث شبه املتعلقة ابلبحاستخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث  -
 لطالب.ء هيئة التدريس واقبل أعضا جعة مناملراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الرا -

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

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

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

يم واألسس عرضا ألهم املفاه ما يتناولقاته، كتطوره ، وأهدافه، وخصائصه ومميزاته ومعو يتناول املقرر مفهوم املنهج شبه التجرييب ومراحل  -
ة م عرض أنواع خمتلفة، كما يتملختلفااملنهجية اليت يقوم عليها البحث شبه التجرييب حيث يتعرض ملفهوم الضبط التجرييب وأساليبه 

ا عمليا ات وحتليل بياانهته التصميمناء هذي  من خالل التدريب على خطوات بللتصميمات شبه التجريبية ، مع الرتكيز على اجلانب التطبيق
 وتفسريها.

 

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

راسات الد -الرتباطية راسات االد -مقدمة عن أنواع البحوث الكمية يف العلوم الرتبوية والنفسية: )الدراسات املسحية
 الدراسات التجريبية(. -الدراسات السببية املقارنة  -التارخيية 

2 4 

 2 1  (وابتهاملنهج التجرييب: ) مفهومه، نشأته وتطويره، وأهدافه ، وخصائصه، ومميزاته ، وصع
 2 1 ته(.يزاوخصائصه، ومم ،أهدافه و يره، البحث شبه التجرييب يف العلوم الطبيعية والعلوم السلوكية ) مفهومه، نشأته وتطو 

 2 1 الضبط والصدق يف البحوث شبه التجريبية
بحثي اجليد، صميم ال التتصميم البحوث شبه التجريبية: )املقصود بتصميم البحث، أهداف تصميم البحث، معايري

لبحث، بعض تصميم ا املتضمنة يف مراعاهتا عند إعداد التصميم شبه التجرييب، املكوانت األساسية القواعد اليت جيب
 القضااي االخالقية عند تصميم البحوث(. 

2 4 
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 2 1 شبه التجريبية(ريبية و م التجالفرق بني التصامي -التصميمات شبه التجريبية: )مفهوم التصميمات شبه التجريبية 
 حتتوي التجريبية اليت مات شبهلتصمياه التجريبية ) التصميمات شبه التجريبية بدون جمموعات ضابطة، أنواع التصاميم شب

ت ضابطة وكذلك جمموعا ي عليعلي جمموعات ضابطة ولكن بدون قياسات قبلية، التصميمات شبه التجريبية اليت حتتو 
 قياسات قبلية(

3 6 

 2 1 املتصلة التصميمات شبه التجريبية للسالسل الزمنية غري
 2 1 التصميمات شبه التجريبية: تصميمات احلالة الواحدة 

 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:  .52
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 وجدال ي: سبوعياً أاليت يقوم هبا الطالب خالل التعلم الفردي )الذايت االضايف(  -عدد ساعات الدراسة  .53

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .54
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

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

 -االختبارات القصرية  -احملاضرة ابستخدام العروض  - أن يتعرف على األطر العلمية للبحوث شبه التجريبية. 1-1



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

227 

 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالخمرجات التعلم للمقرر وف م
 التقدمية. .التصاميم شبه التجريبية.أن يذكر خطوات وإجراءات إعداد  1-2

 دف.واملناقشة املوجهة اهلااحلوار  -
 .األنشطة التطبيقية ومهام األداء-
 

 االختبارات النصفية
 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

ه وث شبلبحالفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها يف حالة ا أن يستعرض 1-3
 التجريبية.

 تصلة املغري أن يتعرف على التصميمات شبه التجريبية للسالسل الزمنية 1-4
بية لتجريابه أن يستعرض أنواع التصاميم شبه التجريبية ) التصميمات ش 1-5

لي عي حتتو  بدون جمموعات ضابطة، التصميمات شبه التجريبية اليت
 ريبيةلتجاجمموعات ضابطة ولكن بدون قياسات قبلية، التصميمات شبه 

  اليت حتتوي علي جمموعات ضابطة وكذلك قياسات قبلية(
صميم تم كل خداأن مييز بني أنواع التصميمات شبه التجريبية، وحدود است 1-6

 ومشكالته وإمكانية حتسينه.
 التصميم البحثي املناسب. أن حيدد معايري وشروط اختيار 1-7

 املهارات املعرفية 2
لبحثي ميم التصلأن حيدد الكفاايت واملهارات األساسية لالختيار الصحيح  2-1

 األكثر مالئمة.

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

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

 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

تلفة املخ عهاأن يستنتج حدود استخدام التصميمات شبه التجريبية أبنوا 2-2
 لتحديد مىت يستخدم كل منها .

ع من كل نو لفقا و لتحليل البياانت أن حيدد األساليب اإلحصائية املناسبة  2-3
 أنواع التصميمات شبه التجريبية.

 ميةلعلأن يقيم بعض من  التصميمات شبه التجريبية يف األحباث ا 2-4
باته وواج طتهأن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنش 2-5

 ومشاريعه. 
عقدة مكالت ل مشعلى حنو فعال، حلأن ينظم العمل مع أقرانه يف اجملموعة  2-6

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

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

 التعلم الذايت  -
على إحدى طرائق التعلم القائمة  -

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

 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي كل
من )األنشطة ومهام 

حكاماً صدر أوي أن يتعامل بثبات وحساسية مع القضااي األخالقية املعقدة 3-2
 عادلة وصحيحة.

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

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

 يتم تصميمها لتقومي مهام األداء.
ومشاريع  نشطةأليدة يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة جأن  3-6

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
أن يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  3-7
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالخمرجات التعلم للمقرر وف م
مهارات  –األداء  معه، وينجزه يف الوقت احملدد.

مهارات  –االتصال 
 –العالقات الشخصية 

حتمل املسؤولية، والعمل 
 ضمن فريق(

، سبب مناسلو أبأن يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة  3-8
 .ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
بها تتطل ليتاأن يستخدم املهارات املتصلة بتحديد املهمات والعمليات  4-1

حص هذه ئم لفالصياغة املشكالت وكيفية اختيار التصميم شبه التجرييب امل
 ج.تائمجع البياانت وحتليلها ومن مث تقييم الن املشكالت وطرق

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

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

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق أسلوب 
 إحصائي ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
التقومي الذايت، وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)   لتقومي

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء 

 –مهارات االتصال 
مهارات تقنية 

املعلومات واملهارات 
 العددية (

ية إلحصائاض أن خيتار وحيدد مشكلة البحث شبه التجرييب، ويصيغ الفرو  4-2
وعرض ض ،املنبثقة منها، ويصمم التجارب للتحقق من صحة هذه الفرو 

  النتائج ومناقشتها

ميم بة لكل تصملناسة اأن حيلل البياانت البحثية ابستخدام الربجميات احلاسوبي 4-3
 حبثي من التصاميم اليت مت دراستها

 ة من واقعريبيجتبه حبثية  شأن يُعد تقريرا وافياً يتناول فيه عرضا لنماذج  4-4
 ترمي ليتاالبحوث يقوم بتلخيصها وحتليلها ونقدها يف ضوء األهداف 

 لتحقيقها
جترييب  م شبهصميأن ينجز مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته الستخدام ت 4-5

وع، عن املشر  افياً و ًا مالئم ملعاجلة بياانت يتم تطبيقها فعليًا، ويكتب تقرير 
 قرانه.دة وأملاااحملاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ  ويعرضه يف

كل انقٍد ها بشوميأن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتق 4-6
 واستقراء النتائج واالستنتاجات.

مي، وحبث العل بحثأن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف ال 4-7
 النتائج والتوصيات القضااي وإيضاح

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 

ليلها ة وحتيبيأن يؤدي الطالب عرضاً لتصميم من التصميمات شبه التجر  -
اليت  هدافاأل للوقف على أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم تصاميمها يف ضوء

 ترمي لتحقيقها  
 

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
و أ، ويناملتعلم مثل التعلم التعامركزية 

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

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي الدقة

يف تصميم وتناول عناصر 
املنهجية اليت اختريت 

 لتناول املشكلة.
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .55
قدمي شفهي، تابة، ، خطمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال م

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

 النهائي
 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
 %5 15 هافسري تقدمي تقرير علمي إلجراءات تصميم شبه جترييب ومناقشة نتائجه وت 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 .غ
الذي  ذكر مقدار الوقت طالب )مع ص لكلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا

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

 مصادر التعّلم .طط
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

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

 . عمان : دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة. النفس
 ية.ألفكار الدول(. البحث العلمي : أسسه ، مناهجه وأساليبه، إجراءاته. عمان : بيت ا2001عليان، رحىب مصطفى ) -
. عمان: دار البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفس(. 2014) أبو شعرية، خالد حممد يوسف عبد القادر، ، أبو شندي ، اثئر أمحد، غباري -

 االعصار العلمي للنشر والتوزيع.
 ي العلمية. عمان: دار اليازور  البحث العلمي: الكمي والنوعي،(. 2010، السامرائي، إميان ) قنديلجي، عامر -
،  رمجة: عالم) ت املنهجية والتصميم البحث النوعي يف علم النفس :  منظور موسع يف(. 2007كامك، بول ، رودس، جيان، ايرديل، لوسي ) -

 صالح الدين حممود (. القاهرة : دار الفكر العريب.
 

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

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

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

Estimation. London: SAGE Publications. 

- Hesse-Biber, S. N. (2012). Mixed methods research: merging theory with practice. New York: 

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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The Guilford Press.    

-Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: Integrating diversity 

with quantitative & qualitative approaches. London: sage. 

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

Introduction. London: SAGE Publications. 

-Murray, R. (2011). How to Write a Thesis (3th ed.). New York: McGraw-Hill.  

-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. 

 

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

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

Journal of Mixed Methods Research - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Qualitative Research Journal 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3

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

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

 ijqqrm-methods-research 

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

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

- , ProQuest, JstorET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, APA PSYC N(

)    Springer, Wiley Blackwell , Science DirectSage, Theses,  

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

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

-SPSS 

http://www.jstor.org/
http://search.epnet.com/
http://www.sciencedirect.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 

 

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 البمتحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طمقعد  20 -
 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .29

  طالب 20يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آيل 20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .30

 SPSS, SAS, Minitabالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 :ئمة هبا(رفق قاأمصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو  .31

  رقميمعمل علم النفس ال -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ثثث
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ججج

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

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ححح
 لية للطالب .قارير الفصيع والتورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشار  – .خخخ
 .لفة حملياً وإقليماً معات املختت ابجلاتبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء )األقران( يف تدريس املقرر ابألقسام والكليا - .ددد
 إجراءات تطوير التدريس: .ذذذ
راء االستشارات بني النظو واخلربات  زايراتتكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل ال - .ررر

 )األقران( يف التدريس، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

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

     علمية يف هذا اجملال.بناء على نتائج الدراسات والبحوث ال
يئة تدريس أعضاء ه واسطةبإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  .صصص

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

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

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

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

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

 

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

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

 تصميم البحوث شبه التجريبيةتوصيف مقرر: 
 إعداد:

 فين حسن حأ.د / ربيع سعيد طه على       د. ذايب عايض عوض املالكي        د. ايسر عبدهللا
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 االحتياجات النفسية واالجتماعية والصحية للكبار اسم املقرر:                 

 0206735- 2 ومن رمز املقرر :                             
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 .....................................جامعة ام القرى  .. إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-3  اتريخ التوصيف:

 ................................................ /................................ علم النفسقسم –الرتبية.........  القسم: /لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن
 ارللكب االحتياجات النفسية واالجتماعية والصحية. اسم املقرر الدراسي ورمز(:  1 .84
  0206735- 2 ومن                                             .85
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:  2 .86
  لنموا علم نفس -الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .87

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

 الثالث: . السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .88
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .89
 سيكولوجية الشيخوخة واملوت. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .90
 كلية الرتبية. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .91

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

 %60 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .ههه
    

 %20 النسبة: نعم التعليم اإللكرتو  .ووو
    

 %20 النسبة: نعم تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ززز
    

 - النسبة: ال ابملراسلة .ححح
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 - النسبة: ال أخر  .ططط
 

 تعليقات:

 

 

 األهداف .ه
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

ت الت واالضطراابواملشك تياجاتاالحتياجات النفسية واالجتماعية و الصحية للكبار  وطرق تلبية هذه االحمعرفة 
 املرتتبة على عدم اشباع تلك االحتياجات املختلفة للكبار .

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

 د املعلومات.جع وقواعملراافر يتم مراجعة مفردات املادة وفقا للتطورات وتو 

  العمل على االستفادة من املكتبات الرقمية مثلtia.comwww.ques  .وغريها 

  ت.ومااالستفادة من الدراسات املنشورة يف قواعد املعل

 

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

http://www.questia.com/
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ت هذه االحتياجا ق تلبيةر  وطر واالجتماعية و الصحية للكبايقدم املقرر وصف عام ملفهوم  االحتياجات النفسية 
ة هذه ت اهلامة لتلبيملقرتحاار واواملشكالت واالضطراابت املرتتبة على عدم اشباع تلك االحتياجات املختلفة للكب

 االحتياجات .

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .56
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4      1       مفهوم  االحتياجات النفسية واالجتماعية و الصحية للكبار 

 4 1 االحتياجات النفسية للكبار

 4 1 االحتياجات االجتماعية للكبار

 4 2 االحتياجات الصحية للكبار

 4 2  ار  طرق تلبية االحتياجات النفسية واالجتماعية و الصحية للكب

 4 2 لكبارلاجات املرتتبة على عدم اشباع تلك االحتياملشكالت واالضطراابت 

 4 2 مقرتحات لتلبية االحتياجات املختلفة للكبار

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .57
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

 2يًا: سبوععدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أ .58
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 ريسهااسرتاتيجيات تدياسها و رق قخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع ط .59
 التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول 

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

  كل جمال من جماالتتعلم يف جاترر خمر واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مق
 التعلم.

 

 

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
ة ت النفسيياجاحتالان يتعرف الطالب على مفهوم  ا 1-1

 واالجتماعية والصحية للكبار .
املشاركات   ينأسلوب التعليم التعاو

والنقاش 

اجلاد يف 

 .احملاضرات
تياجات الحا لبية طرق  ت ان يتعرف الطالب على  1-2

   النفسية و االجتماعية و الصحية للكبار  .

عرض البور                                    أسلوب احملاضرة      
بوينت و عرض 

 البحوث .
اع اشب املشكالت واالضطراابت املرتتبة على عدممعرفة  1-3

 .تلك االحتياجات للكبار

 االختبارات  أسلوب املناقشة

 املهارات املعرفية 2



 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 

 

238 

 

نفسية ت الجاياان يدرك  الطالب مفهوم  االحت 2-1

  واالجتماعية والصحية للكبار .

احملاضرة واحلوار 

 . والنقاش

 اختبار دوري 

 نفسية وت التياجاتلبية  االح طرق ان يدرك الطالب  2-2
    االجتماعية و الصحية للكبار  .

   

 اختبار نصفي  العصف الذهين .

لى رتتبة عامل راابتاملشكالت واالضطان يدرك الطالب  2-3
  .عدم اشباع تلك االحتياجات للكبار

 عشجيوت  التعلم الذاتي
 استخدام االنرتنت 

 ا ختبار هنائي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
املناقشات الفردية  . نهام دةاحرتام آراء الزمالء واالستفا 3-1

  واجلماعية بني الطالب

تقييم فردي 

لكل طالب 

من خالل 

 النقاش 
 رتقديو ءاحرتام رأي اآلخرين من  الزمال 3-2

 . مشاركا تهم ومشاعرهم

تقسيم الطالب إىل 

 جمموعات والعمل معها 

  

تقييم 

مجاعي 

 لألعمال  

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يف  تصالالال اكتساب مهارات االتصال من خال 4-1

 .قاعة الدرس والكلية واجملتمع 

اختبار قدرة   ينأسلوب التعليم التعاو

الطالب على 

العمل 

اجلماعي  مع 

  زمالئه
 استخدام احلاسب اآللي  . آللياب استشجيع الطالب على استخدام احل 4-2

 . يف إنتاج ملف االجناز

اختبار قدرة 

الطالب علي 

 .ذلك

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 تعامل معت الراهامتنمية قدرة الطالب على تطبيق  5-1

  برامج احلاسب اآللي املختلفة

 عشجيوت  التعلم الذاتي
  استخدام االنرتنت

تقييم فردي 

 . لكل طالب
تقييم فردي   أسلوب املناقشةتنمية قدرة الطالب على تطبيق بعض مهارات التعامل  5-2
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.  لكل طالب مع األجهزة التعليمية املختلفة .
. 

  

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .60

ي، مي شفه، تقداملطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابةمهام التقومي  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 طول الفصل . احلضور واملشاركة اإلجيابية 1

من األسبوع  حملاضرات .ائه يف مالزى البحوث اليت يعدها الطالب ويطرحها عل 2

 السادس

30%  

األسبوع  االختبار النهائي . 3

  األخري

60%  

 
 اإل رشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ف

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

 
 اعتني يوميًا .( ساعات أسبوعيًا بواقع س8* الساعات املكتبية )

 الل املوقع اإللكرتوني للمحاضر . * من خ

 ب ـس اوات* من خالل اهلاتف اجلوال للمحاضر او استخدام ال

  نت .نرتي واإلمثل املكتبة واحلاسب اآلل –* فتح مرافق الكلية 

 
 مصادر التعّلم .عع

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –. أدرج 1
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 ب اجلامعي احلديث.(، االسكندرية:املكت1والنفسية للمسنني ، ط )(.الرعاية االجتماعية 2012فهمي،حممد سيد) -1

 رلطباعة والنش(.رعاية املسنني بني النظرية والتطبيق،القاهرة :دار الثقافة ل2017وفاء صاحل الصفيت ) -2

  نشرالباعة و ار الفجر للطداملسنني .املستوى االساسى . القاهرة :  (. دليل رعاية2017والء وسام علي واخرون) -3

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

 ية .النفسلبحوث الرتبوية ولجملة جامعة أم القرى  -2جملة دراسات نفسية .  -1

  اجمللة املصرية  للدراسات النفسية . -  3

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

www.questia.com  

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

  ال يوجد    

 

 املرافق املطلوبة .غغ
عات قاعد داخل القاي عدد املات )أالقاعات الدراسية واملخترب بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .32

 عرض البياانت.  دواتطالب  كما يوجد يف بعضها ا 25تتسع الكثر من   القاعات الدراسية

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .33
  يتوفر يف بعض القاعات  اجهزة  حديثة مثل  حاسب اىل  وداات شو .

 ة هبا(:رفق قائمأ، أو مصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها .34
 .  نفستخصص يف علم اليها املتاج المعمل لعلم النفس يف الكلية متوفر به معظم االختبارات واملقاييس اليت حييوجد 

 

http://www.questia.com/
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ككك
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .27

 
  ب.باشرة من الطالحات اململقرتالى التدريس.وعاالعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة 

 

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .28
 

  الب.ملباشرة من الطقرتحات اامل علىاالعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة التدريس.و

 إجراءات تطوير التدريس: .29
 تعليم.وال علمالتاطالع االستاذ املستمر على احدث اساليب  .1

 قرر.قديم املرق تل طاالستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعدي .٢

  ها.لفاعل منلى اء عاختبار االستاذ لفاعلية الطرق املختلفة واالبقا

ضاء هيئة واسطة أعبطلبة إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال ال .3
ة تدريس من عضاء هيئت مع أوالتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجباتدريس مستقلني، 
 مؤسسة أخر (:

 
  تاذ املادة.جاته بدرجات أسرتباط دردى اب ماالستعانة بأستاذ اخر لتصحيح عينة عشوائية وحسا

 

 وير(:والتخطيط لتطِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي  .4
 يا.سنو ليةاجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتا

  حوث.الب ائجتطوير مفردات وحمتوى املقرر ليشمل اهم واحدث نت
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 ..أ.د هشام حممد إبراهيم خميمر. اسم منسق الربانمج:

 هال3/1440/..5 التاريخ .. حممد إبراهيم خميمر هشام .أ.د...  التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 حتليل البياانت ابحلاسب اآليل اسم املقرر:                          

  نفس (  2-0206641)رمز املقرر:                               

file:///C:/Users/uqu/Desktop/توصيف%20برنامج%20الدكتوراه%20نمو/نموذج%20توصيف%20مقرر%20%20تحليل%20البيانات%20بالحاسب%20الالي.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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 دراسيمنوذج توصيف مقرر 

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-2-22اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و
 نفس (  2-0206641) حتليل البياانت ابحلاسب اآليلاسم املقرر الدراسي ورمز(:  .92
 ساعتانعدد الساعات املعتمدة:  .93
ء، متطلب كلية تري إحصا، ماجسماجستري القياس والتقوميالربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  .94

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

 الدراسي: املستو  الرابعالسنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر  .95
 اإلحصاء التطبيقي، اإلحصاء االستداليلاملتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .96
 املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  .97
 فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  .98

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ييي
 :100 النسبة% 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتو  .ككك
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ممم
    

  النسبة:  أخر  تذكر .ننن
 

 تعليقات:

 ال يوجد
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 األهداف .ي

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
للعلوم  إلحصائيةاامج إكساب الطالب املهارات العملية الالزمة لتحليل بياانت األحباث الكمية ابستخدام حزمة الرب 

 . SPSSاالجتماعية

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

  عاصرة اكبة التطورات اململقرر ملو اضوعات متابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف مو
 جملال.يف هذا ا

  ب.يئة التدريس والطالن أعضاء هاجعة ماملراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الر 

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

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

 وصف عام للمقرر:

ل، وملفاهتا وشاشاهتا الضرورية للتشغي ويشمل ذلك قوائم احلزمة، SPSSيتناول املقرر حتليل البياانت ابحلاسب اآليل ابستخدام حزمة برامج
( واالختبارات الالابرامرتية، Fاختبار )(، و Tويشمل أيضا األوامر اهلامة حلساب اإلحصاءات الوصفية، وإعداد الرسوم البيانية، واجراء اختبار )

دريب ية، ابإلضافة إىل تشات الفرعةللشان استخدام اخليارات الداخليوحساب معامل االرتباط ومعامالت الثبات املختلفة، مع التأكيد على حس
 .Syntaxالطالب على استخدام األوامر يف انفذة 

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .61
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 مراجعة عامة ملفاهيم أساسية يف القياس واإلحصاء
  القياس.أنواع املتغريات ومستوايت 
 رالحنداط وامقاييس النزعة املركزية، مقاييس التشتت، معامالت االرتبا 
 .اختبار الفروض 
 . الصدق والثبات 

1 2 

 :SPSSتشغيل 
  قوائم احلزمة: ملفFile التحرير ،Edit العرض ،Viewالبياانت ،Data ،

 .Transformالتحويل 
4 8 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .61
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

  امللفات األساسية للحزمة: ملفات البياانتData File ملف املخرجات ، 
Output File اإلشارة إىل ملف تكوين األوامر ،Syntax File . 

 .شاشات العرضفي احلزمة: عرض البياانت، عرض املتغريات 
 :Analyzeقائمة 
  األمرReports 
  تطبيقات اإلحصاء الوصفي: األمرDescriptive Analysis 

1 2 

 اختبار الفروض الفارقة:
  األمرCompare Means 
  األمرGeneral Linear Model 
 األمرNonparametric Tests 

4 8 

 Regression 1 2، األمر  Correlateحساب االرتباط:األمر 
 Scale 1 2حساب الثبات:األمر 

 2 1 : الرسوم البيانية Graphقائمة
 Syntax   2 4استخدام انفذة

 15 30 
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .62
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

ساعات التدريس 
 الفعلية

معمل احلاسب  - 2
 اآليل

 اختبار هنائي عملي 2 28
 

32 

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 :سبوعياً أخالل  التعلم الفردي )الذايت اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب -الدراسة عدد ساعات  .63
 ساعتان  أسبوعيا.
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 ريسهااسرتاتيجيات تدياسها و رق قخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع ط .64
 اإلطار الوطين للمؤهالت حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف

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

 لتعلم.االت اجملتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من 
 

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

 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 
 املعرفة 1
 أسلوب احملاضرات .SPSSيعرفأسسإدخالوتعدياللبياانتفيحزمة  1 -1

 أسلوابلتعلم النشط
 تكليفات فردية

 اختبار عملي هنائي
 تكليفات فردية يعرفاألوامراألساسيةحلساابإلحصاءااتلوصفية.  2 -1

 تقرير علمي
 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية .Descriptive Statisticsيقارنبينمخرجااتألوامرالفرعيةحتتاالمر  3 -1
 اختبار عملي هنائي

 فرديةتكليفات  يعرفأوامرالرسومالبيانية.  4 -1
 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية يعرفأوامراجراءاالختبارات البارامرتية والالابرامرتية.  5 -1
 تقرير علمي

 اختبار عملي هنائي
 تقرير علمي يفهماستخدامااتخليارااتلداخليةاالساسيةفيشاشةكألمر.  6 -1

 اختبار عملي هنائي
 تقرير علمي ت.خرجامييزالقيمةاملناسبةلإلحصاءةبعداختبارفروضهااألساسيةفينافذةامل  7 -1

 اختبار عملي هنائي
 تكليفات فردية يستوعبمخرجاأتمرحساابلثباتبخياراهتالداخلية.  8 -1

 تقرير علمي
 تقرير علمي يفهمطريقةاستخداماألمرارتباطوخياراته.  9 -1

 اختبار عملي هنائي
 اختبار عملي هنائي يدركطريقةاختبارفرضبحثي.  10 -1

 املهارات املعرفية 2
 : SPSSيتوقع من الطالب أن يقوم ما يلي ابستخدام  

 تكليفات فردية أسلوابلتعلم النشط جيري حساابت اإلحصاءات الوصفية.  1 -2
 تقرير علمي

 اختبار عملي هنائي
 يطبق أوامر الرسوم البيانية املناسبة.  2 -2
 اختبارات الفروض اإلحصائية البارامرتية.جيري   3 -2
 جيري اختبارات الفروض اإلحصائية الالابرامرتية.  4 -2
 حيسب معامالت االرتباط الثنائية.  5 -2
 حيسب معامالت الثبات املختلفة.  6 -2
 .يف تقرير حبثي SPSSيكتبمخرجات برانمج   7 -2

 تكليف مجاعي أسلوب التعلم التعاو  وينفذها Syntaxيكتب أوامر تعديل البياانت يف انفذة   8 -2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 أسلوب التعلم النشط دت إليه.ذا أسنإيسهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه، وميارس دور القيادة املؤثر   1 -3

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

 يشارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشطة زمالئه.  3 -3
 يتفاعل مع أقرانه، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب.  4 -3
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يتحمل املسؤولية يف أداء العمل املكلف به وينجز( يف وقته احملدد.  5 -3

 تقرير علمي
 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يستخداجمهازاحلاسباآلليبمرونة.  1 -4

 .يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي  2 -4 تقرير علمي
 يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف عرض تكليفاته.  3 -4
 يف حتليل البياانت بكفاءة. SPSSيستخدحمزمة برامج  4 -4

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

 

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

 
 خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة  .65

 تقدمي شفهي، طابة،ل، خمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقا م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %25 على مدار الفصل تكليفات فردية   1
 %15 15األسبوع  تكليف مجاعي  2
 %30 يف هناية الفصل  اختبار عملي 3
 %30 14األسبوع  تقدمي تقرير علمي )حبث كمي(. 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ق
ار الب )مع ذكر مقدطاص لكل ي اخلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادمي

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

 مصادر التعّلم .فف
 . أدرجالكتب املقررةاملطلوبة:1

 ( 2004رضا عبدهللا أبو سريع  .) حتليل البياانت ابستخدام برانمجSPSS عمان:  دار الفكر .. 

 ( 2009شراز، حممد صاحل .)التحليل االحصائي للبياانت ابستخدام برانمجSPSSالقر . . مكة: جامعة أم 
  (2009الزعيب،حممدوالطالفحة،عباس .)النظاماإلحصائيSPSS .األردن: داروائلللنشر . 
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  (  1428عز حسن عبد الفتاح  .)يةمللك فهد الوطن. الرايض: مكتبة امقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليلهال 
 ( 2008حممد صبحي و عدانن حممد عوض. .) مبادئ وحتليل ابستخدام( مقدمة يف اإلحصاءSPSS)ان: دار املسرية .. عم 
 ( 2005حممود مهدي البيايت .) حتليل البياانت اإلحصائية ابستخدام الربانمج اإلحصائيSPSS  معاجلة البياانت مع اختبار شروط(

 . عمان: دار حامد .التحليل وتفسري النتائج(
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 SPSS Survival Manual 

 http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_using_

SPSS.pdf 

 https://www.westga.edu/academics/research/vrc/assets/docs/spss_basics.pdf 

 https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-data-

analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf 

 http://www.Spss.com 

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

 

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

 
 املرافق املطلوبة .قق

اعات ملقاعد داخل القأي عدد اات )بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملخترب 
 سب آيلجهاز حا20مقعد،  20الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .35
 طالبا. 20معمل حاسب آيل يتسع ل 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .36
 .SPSS اإلحصائيةللعلوماالجتماعية، حزمة الربامج Data Showجهاز عارض البياانت 

 ة هبا(:رفق قائمأ، أو مصادر أخر  )حددها: مثال  إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها .37
 ال يوجد

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

 املقررتقومي 
 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ب

 تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس.

http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_using_SPSS.pdf
http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_using_SPSS.pdf
https://www.westga.edu/academics/research/vrc/assets/docs/spss_basics.pdf
https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf
https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf
http://www.spss.com/
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 إجراءات تطوير التدريس: .ت
 .مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه

يئة تدريس هة أعضاء بواسط الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبةإجراءات التحقق من معايري إجناز  .ث
ن مؤسسة مة تدريس ء هيئمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضا

 أخر (:
 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني.

 ير(:تخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطو ِصف إجراءات ال .ج
 مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 قراءات يف علم نفس النمو عرب الثقايف اسم املقرر :                

 30206743- 3 ورمز املقرر : من                         

 
 

 

 

 

 

  

file:///C:/Users/uqu/Desktop/توصيف%20برنامج%20الدكتوراه%20نمو/قراءات%20في%20علم%20نفس%20النمو%20عبر%20الثقافي.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 .....................................جامعة ام القرى  .. إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-3  التوصيف:اتريخ 

 ................................................ /................................ علم النفسقسم –الرتبية.........  القسم: /لكليةا

 

 الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر  .أأ
 30206743- 3 ومن: قراءات يف علم نفس النمو عرب الثقايف  . اسم املقرر الدراسي ورمز(:  1 .99
 ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة:  2 .100
  لنموافس نعلم  -الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .101

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

 الرابع. السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .102
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .103
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .104
 بيةكلية الرت . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .105
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %60 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .سسس
    

 %20 النسبة: نعم التعليم اإللكرتو  .ععع
    

 %20 النسبة: نعم تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ففف
    

 - النسبة: ال ابملراسلة .صصص
    

 - النسبة: ال أخر  .ققق
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 تعليقات:

 

 

 األهداف .بب
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

 ل النمو االنسا  يف جمالثقايفيهدف هذا املقرر ايل تزويد الدارسني ابملعرفة الالزمة يف جمال علم نفس عرب ا
 ال تفسري النموجمقايف يف يز الثاالجتماعي واملعريف واالجتماعي والتحوالفروق الثقافية يف جوانب النمو النفس 

 وأساليب القياس.
راجع نية املعلومات أو متزايد لتقتخدام امل)مثل االساملقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  دة يف جمال الدراسة(.  اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتو  كنتيجة لألحباث اجلدي
 د املعلومات.جع وقواعملراافر يتم مراجعة مفردات املادة وفقا للتطورات وتو 

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

  ت.ومااالستفادة من الدراسات املنشورة يف قواعد املعل

 

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

ظرية املؤكدة عض النماذج النة به وبرتبطيقدم املقرر حتديد لعلم النفس عرب الثقايف ومفهومه واترخيه وبعض املفاهيم امل
 ول النموالتحيز الثقايف يف جما االجتماعية والثقافية يف جوانب النمو ألمهية العوامل

 

 

 

 

http://www.questia.com/
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .66
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2     2    به( رتبطةبعض املفاهيم امل–اترخيه –علم النفس عرب الثقايف )مفهومه 

 2       2            وانب النموجة يف قافيالنماذج النظرية املؤكدة ألمهية العوامل االجتماعية والث

 2 1 النمو والتنشئة االجتماعية .

 2 1 التحيز الثقايف يف جماالت تفسري النمو وأساليب القياس.

 2 2 تطبيقات علم النفس عرب الثقايف املختلفة.

 4 2  ة.  ليميمناذج من الدراسات النمائية  عرب الثقافية احمللية واإلق

 4 2 مناذج من الدراسات النمائية  عرب الثقافية العاملية .

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .67
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

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

 

 2يًا: سبوععدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أ .68
 

 

 يسهااسرتاتيجيات تدر و ياسها رق قخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع ط .69
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

كل جمال من جماالت   ات تعلم يفرر خمرجال يلزم أن يتضمن كل مقواسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه 
 التعلم.

 

 

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
عرب  لنفسا لمان يتعرف الطالب على مفهوم  ع 1-1

 الثقايف
املشاركات   ينأسلوب التعليم التعاو

والنقاش 

اجلاد يف 

 .احملاضرات
مل لعواامهية النماذج النظرية املؤكدة ألان يتعرف  1-2

   االجتماعية والثقافية يف جوانب النمو  .

عرض البور                                    أسلوب احملاضرة      
بوينت و عرض 

 البحوث .
 االختبارات  أسلوب املناقشة عيةان يدرك العالقة بني النمو والتنشئة االجتما  1-3

 املهارات املعرفية 2
احملاضرة واحلوار   ل النموجما ريفسان يدرك  التحيز الثقايف يف ت 2-1

 . والنقاش

 اختبار دوري 

 اختبار نصفي  العصف الذهين .   فةختل املتطبيقات علم النفس عرب الثقايفان يدرك  2-2
افية رب الثقة  عئيمناذج من الدراسات النماان يطلع علي 2-3

 والعاملية احمللية واإلقليمية

 عشجيوت  التعلم الذاتي
 استخدام االنرتنت 

 ا ختبار هنائي
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 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
املناقشات الفردية  . نهام دةاحرتام آراء الزمالء واالستفا 3-1

  واجلماعية بني الطالب

تقييم فردي 

لكل طالب 

من خالل 

 النقاش 
 رتقديو ءاحرتام رأي اآلخرين من  الزمال 3-2

 . مشاركا تهم ومشاعرهم

تقسيم الطالب إىل 

 جمموعات والعمل معها 

  

تقييم 

مجاعي 

 لألعمال  

  العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات  4
يف  تصالالال اكتساب مهارات االتصال من خال 4-1

 .قاعة الدرس والكلية واجملتمع 

اختبار قدرة   ينأسلوب التعليم التعاو

الطالب على 

العمل 

اجلماعي  مع 

  زمالئه
 استخدام احلاسب اآللي  . آللياب استشجيع الطالب على استخدام احل 4-2

 . يف إنتاج ملف االجناز

قدرة اختبار 

الطالب علي 

 .ذلك

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 تعامل معت الراهامتنمية قدرة الطالب على تطبيق  5-1

  برامج احلاسب اآللي املختلفة

 عشجيوت  التعلم الذاتي
  استخدام االنرتنت

تقييم فردي 

 . لكل طالب
ل ت التعامهارام عضبتنمية قدرة الطالب على تطبيق  5-2

 ة .األجهزة التعليمية املختلفمع 

تقييم فردي   أسلوب املناقشة

 . لكل طالب
. 

  

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .70

هي، دمي شف، تقمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

 نسبته من التقييم
 النهائي
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 %10 طول الفصل . احلضور واملشاركة اإلجيابية 1

من األسبوع  حملاضرات .ائه يف مالزى البحوث اليت يعدها الطالب ويطرحها عل 2

 السادس

30%  

األسبوع  االختبار النهائي . 3

  األخري

60%  

 
 اإل رشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ك

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

 
 اعتني يوميًا .( ساعات أسبوعيًا بواقع س8* الساعات املكتبية )

 * من خالل املوقع اإللكرتوني للمحاضر . 

 ب ـس اوات* من خالل اهلاتف اجلوال للمحاضر او استخدام ال

  نت .نرتي واإلمثل املكتبة واحلاسب اآلل –* فتح مرافق الكلية 

 
 مصادر التعّلم .لل

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –. أدرج 1

 .عرب الثقافات الرايض :مكتبة الرشد(.علم النفس 2013عطية ،عماد حممد حممد) -1

فية وتقدير (. مقارنة ارتباك الهوية الثقا2009هشام محمد إبراهيم ، جمل الليل ، محمد جعفر )، خميمر -2
 لدولياالذات لدى طالب الجامعة السعوديين والمصريين من الذكور واإلناث .دراسة عبر ثقافية .المؤتمر 

 ونيو(ي15_12لنفس الذى عقد بمدينة بالى بإندونيسيا في الفترة من )التاسع للجمعية األسيوية لعلم ا

 ها(:املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغري  -يف قائمة  –. أدرج 2 
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 ية .النفسلبحوث الرتبوية ولجملة جامعة أم القرى  -2جملة دراسات نفسية .  -1

  النفسية .اجمللة املصرية  للدراسات  -  3

4-Journal of Cross-Cultural Psychology 

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

www.questia.com  

 جمة:ت املدمواد تعليمية أخر  مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواان. أدرج أي 4

  ال يوجد    

 

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

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، .38

 دوات عرض البياانت. طالب  كما يوجد يف بعضها ا 25تتسع الكثر من   القاعات الدراسية

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .39
  يتوفر يف بعض القاعات  اجهزة  حديثة مثل  حاسب اىل  وداات شو .

 ة هبا(:رفق قائم، أو أأخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرهامصادر  .40
 .  لنفستخصص يف علم اليها املتاج ايوجد معمل لعلم النفس يف الكلية متوفر به معظم االختبارات واملقاييس اليت حي

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ح

 على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: اسرتاتيجيات احلصول .30
 

  الب.ملباشرة من الطقرتحات اامل علىاالعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة التدريس.و

http://www.questia.com/
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 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .31
 

  ب.باشرة من الطالقرتحات املامل علىاالعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة التدريس.و

 إجراءات تطوير التدريس: .32
 لتعليم.م واتعلاطالع االستاذ املستمر على احدث اساليب ال .5

 قرر.قديم املرق تل طاالستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعدي .6

  ها.لفاعل منلى اء عاختبار االستاذ لفاعلية الطرق املختلفة واالبقا

ضاء هيئة واسطة أعطلبة بمعايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الإجراءات التحقق من  .7
ة تدريس من عضاء هيئأت مع تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبا

 مؤسسة أخر (:
 

  اذ املادة.درجات أستجاته برتباط دردى اب ماالستعانة بأستاذ اخر لتصحيح عينة عشوائية وحسا

 

 :طوير(ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لت .8
 يا.سنو ليةاجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتا

  حوث.الب ائجتطوير مفردات وحمتوى املقرر ليشمل اهم واحدث نت

 
 

 ..إبراهيم خميمرأ.د هشام حممد . اسم منسق الربانمج:

 هال3/1440/..5 التاريخ .. حممد إبراهيم خميمر هشام .أ.د...  التوقيع:
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /ن
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

  رعاية الكبار ) حنو حياة افضل للكبار ( : اسم املقرر   
 

 0206744- 2ومنرمز املقرر :                      
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 . جامعة أم القر  إسم املؤسسة التعليمية: هال 1440ال  2-15  اتريخ التوصيف:

 . كلية الرتبية / قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .تت
 .  0206744- 2 ومن حياة افضل للكبار (رعاية الكبار ) حنو . اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1 .106
 . ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .107
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .108

 . فس النموعلم ن -الدكتورا(   )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذ( الربامج(

 )الرابع(. : الدكتورا(املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. السنة أو 4 .109
 .التوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .110
 . التوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .111
 . دية والزاهرر  ابلعابم القأ جامعة. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .112
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 40 النسبة: / قاعات احملاضرات التقليدية .ررر
    

 % 20 النسبة:  / التعليم اإللكرتو  .ششش
    

 % 20 النسبة:  / تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .تتت
    

 % 0 النسبة:  0 ابملراسلة .ثثث
    

 % 20 النسبة: 0 ) دور رعلية املسنيني ( تذكر أخر  .خخخ
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 تعليقات

 األهداف .ثث
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 التعريف ابملرحلة العمرية  اليت حيتاج فيها الكبار للرعاية .ال 
 ال التعريف أبمهية رعاية الكبار  . 

 ال اظهار االاثر االجيابية الناجتة عن رعاية الكبار .
 الكبار من تغريات مرتبطة بتقدم العمر .ال معرفة ما يتعرض له 

 
، ت أو مراجع اإلنرتنتة املعلوماتزايد لتقني)مثل االستخدام املاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتو  كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 

 وغريها من قواعد املعلومات.  www.questia.comن املكتبات الرقمية مثل العمل على االستفادة م
 وسائل العرض االلكرتونية .

 االعتماد بشكل اساسي على وسائل االيضاح من أفالم وجمسمات ورسوم . 
 زايرة دور ومراكز رعاية الكبار واملسنيني  . 

 . واالخصائيني النفسيني املعنيني برعاية الكبارالتقاء االطباء 
 

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

،  قصود بكبار السنتوضيح امل فيه عام حيث يتم يعد هذا املقرر من املقررات اهلامة للباحثني يف جمال علم نفس النمو بشكل     
بار ) الرعاية أساليب رعاية الكتماعي . و االج ومفهوم العمر والشيخوخة مبا فيه العمر الزمين ، العمر البيولوجي ، العمر الوظيفي ، العمر
لعمر ) الرضا ابملرتبطة ابلتقدم املتغريات ايضا ل ااالسرية ، املؤسسات االيوائية ، اماكن االقامة البديلة ، املستشفيات ( . كما يتم يتناو 

جرة االبناء ، ء ، هزواج االبنا الشريك ، فقدانعن احلياة ، قلق املوت ، الوحدة النفسية ، التفاؤل والتشاؤم ، التوافق النفسي ، الرتمل و 
  ومواجهة الضغوط ( وأخريا مقرتحات وإجراءات للتخطيط حلياة أفضل للكبار .

 

http://www.questia.com/
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .71
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 ـ مقدمة يف مفهوم كبار السن . 

 2 1 ـ مفهوم العمر والشيخوخة .

 2 1 ـ مفهوم العمر الزمين ، العمر البيولوجي .

 2 1 ـ مفهوم العمر النفسي .

 2 1 ـ مفهوم العمر االجتماعي .

 2 1 العمر الوظيفي .ـ مفهوم 

 2 1 ـ رعاية الكبار .

 4 2 تشفيات ( .لبديلة ، املسقامة ان االـ أساليب رعاية الكبار : ) الرعاية االسرية ، املؤسسات االيوائية ، اماك

التشاؤم ، و ية ، التفاؤل ة النفسلوحدـ املتغريات املرتبطة ابلتقدم ابلعمر ) الرضا عن احلياة ، قلق املوت ، ا
 ط (و غومواجهة الض التوافق النفسي ، الرتمل وفقدان الشريك ، زواج االبناء ، هجرة االبناء ،

4 8 

 2 1 ـ مقرتحات وإجراءات للتخطيط حلياة أفضل للكبار .

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .72
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28 الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالال 14 الفعليةساعات التدريس 
 2 الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالال 2 الساعات املعتمدة

 

 :سبوعياً أالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل  -عدد ساعات الدراسة  .73
 + اسبوعني اختبارات نصفية وهنائية.اسبوع(  14ساعة ) 28

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .74
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تشكل معا  عملية لها واسرتاتيجيات تدريسها ة وطرق تقييمملستهدفخمرجات تعلم املقرر ا : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسقاثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
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 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تاإلطار الوطين للمؤهالخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت  م
 املعرفة   1
ث احملاضرات، احلوار والنقاش، البح .ـ معرفة املقصود بكبار السن  1-1

 يف قواعد املعلومات.
املناقشة الشفهية، 
 .ـ معرفة مفهوم العمر والشيخوخة  2-1 االختبارات الورقية.

 . ـ معرفة نتائج الدراسات العلمية يف اجملال وعالقتها  2ال  1

 . ـ معرفة املتغريات املرتبطة ابلتقدم ابلعمر 4ال  1

 . ارالتعرف على مقرتحات وإجراءات للتخطيط حلياة أفضل للكب  1-5

 املهارات املعرفية 2
احملاضرات، النقاش واحلوار  .ـ توضيح املقصود بكبار السن  2-1

واالستماع واحملادثة، البحث 
والواجبات وكتابة التقارير 

 االسبوعية..

املناقشة الشفهية، 
 .ـ تفسري مفهوم العمر والشيخوخة  2-2 الواجبات، االختبارات.

 . ـ توضيح نتائج الدراسات العلمية يف جمال رعاية الكبار 2-3
 . ـ يفرق بني املتغريات املرتبطة ابلتقدم ابلعمر 4ال  2

 ـ يصيغ مقرتحات وإجراءات للتخطيط حلياة أفضل للكبار . 5ال  2

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
لطالب  مهيتهل ألتعزيز االحساس ابملسئولية لتحقيق اجناز افضل يف اجملا 3-1

طور تافظة على للمح ذايتالدراسات العليا، وابلتايل تعزيز استمرارية التعلم ال
 االجناز.

تعزيز أي تقدم يف األداء تعزيز 
اجلهود ألذاتية رفع معتقدات 

 الكفاية.

يتم تقييم االحساس 
ابملسئولية من خالل 

مالحظة سلوك الدارس 
وجهدة، وتقدم التغذية 

 الراجعة حنو ذلك.
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

ئم على القا لفاعلايف املشاركة يف النقاش واحلوار ـ تعزيز اجناز الطالب 
 الفهم.

 شةالنقاش، احلوار واحملادثة، ومناق
 .نتائج استخدامه لقواعد املعلومات

 املالحظة والواجبات

4-2 
 لبحثاـ تعزيز الطالب على استخدام قواعد املعلومات يف جمال 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
الالال  5-1 الالالالالالالالال الالالالالالالال الالالالالالالال الالالالالالالالال الالال  الالالالالالالالالالال الالالالالالالالال الالالالالالالال الالالالالالالال الالالالالالالالال الالالالالالالالال الالالالالالالالالالال الالالالالالالال الالالالالالالال الالالالالالالالال الالالالالالالالالالالال  الال
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تاإلطار الوطين للمؤهالخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت  م

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .75
 تقدمي شفهي، مقال، خطابة،مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %5 اسبوعيا واجبات اسبوعية قصرية 1

 %5 اسبوعيا مشاركة داخل الفصل  2

 %10  حبث 3

 %20 7اسبوع  اختبار نصفية  4

 %60 16اسبوع  اختبار هنائي 5

 ودعمهماإلرشاد األكادميي للطالب  .ل
قت مع ذكر مقدار الو ل طالب )اص لكترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخل

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس . - 
  . لكرتو تكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل االجتماعي واإل -
 ي .لدراستوزيع الطالب على االرشاد االكادميي على اعضاء هيئة التدريس ابلقسم منذ بداية العام ا -
 . يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية -
 سكرتري القسم . -

 و ـ مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 رايض : مطبعة دار طيبة .(. ال 2" ط) (. علم نفس املراحل العمرية "النمو من احلمل اىل الشيخوخة واهلرم 2002ال املفد  ، عمر ) 

 ( 2مليالد وحىت الشيخوخة ، ط)نفس النمو ما قبل ا ( . علم 2016ال ابو سيف ،حسام أمحد حممد والقحطا  ، عبدهللا صاحل ) 
 الدمام : مكتبة املتنيب .
 ية : املكتب اجلامعي احلديث .( ، االسكندر  1( . الرعاية االجتماعية والنفسية للمسنني ، ط ) 2012ال فهمي ، حممد سيد ) 
 النشر .و ثقافة للطباعة اهرة : درار ال( . رعاية املسنني بني النظرية والتطبيق ، الق 2017ال وفاء صاحل الصفيت ) 

  والنشر( . ر الفجر للطباعة( . دليل رعاية املسنني . املستو  االساس . القاهرة : دا 2017ال والء وسام علي واخرون ) 
 ( . سيكولوجية املسنني . القاهرة : مكتبة االجنلو املصرية .  2010ال هد  حممد قناوي ) 
  صرية .( . صحة املسنني ال كيف ميكن رعايتها . القاهرة : االجنلو امل 2010ال عاشور عبد املنعم ) 
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

Killen, M. (2005). Handbook and Moral Development. International Universities 

Press 

 

Blasi, A. et al. (2004). Moral development , self, and 
identity.Norton&Company,NewYork. 

Flavell, J. et. All (2000). Social Cognitive development. International Universities 

Press 

 

Kolberg's, Piaget's, Damon,s, Salman's, …. Articles, studies, and books in this field. 

 ية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتون3

       http:www.bps.org.UK ال اجلمعية الربيطانية لعلم النفس 
 http:www.apa.irg ال اجلمعية االمريكية لعلم النفس 

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

 املتاحة ابجلامعة ..قواعد املعلومات 
www.questia.com . 

 
 ه ـ املرافق املطلوبة

وعدد  لدراسية واملختربات،ال القاعات عد داخبنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقا
 املتاحة، وغريها(:أجهزة احلاسب اآليل 

 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .41
 (.دارسا على االقل مع توفر االجهزة الالزمة هبا واملشار اليها ادان 20قاعة دراسية تستوعب 

  علم انفسمعامل مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:   .42
 ا(:مصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هب .43

 . ال حتديث معامل علم النفس

 

http://www.questia.com/


 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

267 

 

 
 
 
 

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

 االجابة على استمارة تقييم االستاذ ابجلامعة ، وتزويد االستاذ بنتائجها. ال

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .د
 ال التحقق من الفرق بني اختبار قبلي وبعدي ملستو  قدرات الطالب.

 إجراءات تطوير التدريس: .ذ
 اساليب التعلم والتعليم.ال اطالع االستاذ املستمر على احدث 

 ال االستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعديل طرق تقدمي املقرر.
 ال اختبار االستاذ لفاعلية الطرق املختلفة واإلبقاء على الفاعل منها.

، والتبادل بصورة مستقلنيريس يئة تدهإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء  .ر
 دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخر (:

 ادة.ال االستعانة أبستاذ اخر لتصحيح عينة عشوائية وحساب مد  ارتباط درجاته بدرجات أستاذ امل
 ي والتخطيط لتطوير(:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراس .ز

 ال اجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتالية سنواي.
 ال تطوير مفردات وحمتو  املقرر ليشمل اهم وأحدث نتائج البحوث.

 

 أ .د هشام حممد إبراهيم خميمر اسم منسق الربانمج:

 1440-3-5 التاريخ . أ .د هشام حممد إبراهيم خميمر التوقيع:
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 توصيف املقررات الدراسية:  4 /1 /4ن

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 االجنليزية    نصوص يف علم نفس النمو ابللغةاسم املقرر:                        

 

                                                                                   

 0206745- 2 ومن رمز املقرر :                             

 

 

 

  

file:///C:/Users/uqu/Desktop/توصيف%20برنامج%20الدكتوراه%20نمو/توصيف%20نصوص%20في%20علم%20نفس%20النمو%20باللغة%20الانجليزية%20-%20نسخة.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

  جامعة ام القرى .. إسم املؤسسة التعليمية: 1440/.15/2اتريخ التوصيف

       /. قسم علم النفس  –كلية الرتبية   ... القسم: /لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .جج
 0206745- 2 ومن :نصوص يف علم نفس النمو ابللغة االجنليزية . اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1 .113
114. English essays in developmental Psychology  
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان2 .115
  لنموافس نعلم  -الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .116

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

 رابع(ال) الدكتوراه. السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .117
 English essaysنصوص يف علم النفس ابللغة اإلجنليزية  السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطلبات5 .118

in general psychology  
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .119
  رتبيةكلية ال. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  7 .120
 املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. منط الدراسة 8

 %60 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .ذذذ
    

 %20 النسبة: نعم التعليم اإللكرتو  .ضضض
    

 %20 النسبة: نعم تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ظظظ
    

 - النسبة: ال ابملراسلة .غغغ
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 - النسبة: ال أخر  .أأأأ
 

 تعليقات:

 

 

 األهداف .حح
 املقرر الرئيس ؟ما هدف  -1

 ان يقرأ الطالب مصلحات علم النفس النمو ابللغة االجنليزية  . -1
 ان يكتب  الطالب مصلحات علم النفس النمو باللغة االنجليزية  . -2

 ان يستخدم  الطالب المراجع االجنبية  الخاصة بعلم نفس  النمو  . -3
  االنجليزية.ان  يترجم  الطالب مصطلحات علم النفس النمو باللغة 

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

 وغريها.  www.questia.comاالستفادة من املكتبات الرقمية مثل 

لم نفس النمو, حباث يف جمال ععلى اال تمادالعاالعمل املستمر على تطوير حمتوى املادة من خالل 

 ,,Journal of Adolescenceوالعودة اىل الدوريات يف اجملال مثل 

 

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

http://www.questia.com/
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زية   االنجليبيحتوي المقرر علي مصطلحات ومقاالت هامة واساسية في علم نفس النمو  وصف عام للمقرر: 

 تساعد الطالب  في جمع البيانات والبحث العلمي في الدراسات العليا .

 

 تناوهلا:املوضوعات اليت ينبغي  .76
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

Subject of development of psychology.     1        2    

Different aspects of human development.         1   

  
       2 

Human development during pregnancy stage.         1          2 

Stages of human development        1        2 

Infancy stage of development.       1          2 

Early childhood stage if development.       1        2  

Middle and late ch1ildhood stage of 
development. 

      1       2 

Adolescent stage of development.    1       2 

Early adulthood stage of development.     1       2 

Middle adulthood stage of development.     1       2 

Late adulthood stage of development.     1           2 

Death and dying     1       2 

Development disorders and problems.      1      2 

Cross cultural research in human development.      1      2 
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .77
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28       14     14      14       ساعات التدريس الفعلية

  2     -     -      -      -      2     الساعات املعتمدة

 

 يًا:سبوععدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أ .78
  ساعة تطبيق لما تعرف عليه من مصطلحات  في قراءة  بعض المقاالت  الموجزة  عن علم نفس النمو

 

 يسهاسرتاتيجيات تدر اسها وارق قيواتساقها مع طخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت  .79
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

كل جمال من جماالت   ات تعلم يفرر خمرجمتكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقواسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم 
 التعلم.

 

 

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
اسلوب طرح    المحاضرة الفعالة     ة ليزيالجنمعرفة املصطلحات االساسية لعلم نفس النمو ابللغة ا 1-1

 االسئلة 

التعليم النشط بالحوار    يزية الجنلاغة معرفة  املقاالت االساسية  يف علم نفس النمو  ابلل 1-2

 والمناقشة 

تعزيز الحوار 

 االيجابي 
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المالحظة  التعلم الذاتي  يزيةجنليف علم نفس النمو ابالمعرفة بعض االحباث  االساسية  1-3

 واالختبار

 املهارات املعرفية 2
للغة النمو اب نفس ة لعلماملصطلحات االساسي  ان يدرك  الطالب 2-1

 .االجنليزية
احملاضرة واحلوار 

 . والنقاش

 اختبار دوري 

لغة نمو  ابلفس النعلم  االساسية  يفاملقاالت ان يدرك الطالب  2-2
  االجنليزية

   

 اختبار نصفي  العصف الذهين .

النمو  لم نفسعيف ة بعض االحباث  االساسيان يدرك الطالب  2-3
 ابالجنليزية 

 عشجيوت  التعلم الذاتي
 استخدام االنرتنت 

 ا ختبار هنائي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
ة عياماملناقشات الفردية واجل . نهاماحرتام آراء الزمالء واالستفادة  3-1

بني الطالب للتأكد من 

  حتملهم املسئولية

تقييم فردي 

لكل طالب 

من خالل 

النقاش 

 واملشاركة
 يرتقدواحرتام رأي اآلخرين من  الزمالء  3-2

 . مشاراكا تهم ومشاعرهم
تقسيم الطالب إىل 

ن جمموعات والعمل معها م

 خالل ورش العمل .

  

تقييم مجاعي 

لألعمال اليت 

تقدمها 

جمموعات 

 العمل .
  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
اعة قل يف صاالتاكتساب مهارات االتصال من خالل ا 4-1

 الدرس والكلية واجملتمع .

اختبار قدرة   يأسلوب التعليم التعاون

الطالب على 

 العمل

اجلماعي  مع 

  زمالئه
 يفاستخدام احلاسب اآللي   ي .لاآل تشجيع الطالب على استخدام احلاسب 4-2

 إنتاج ملف االجناز .
اختبار قدرة 

الطالب علي 

 .ذلك
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
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ج ل مع براملتعاما راتتنمية قدرة الطالب على تطبيق مها 5-1

  احلاسب اآللي املختلفة
تقييم فردي  زهيوتعز   التعلم الذاتي

 . لكل طالب
تعامل مع ات الارمه تنمية قدرة الطالب على تطبيق بعض 5-2

 األجهزة التعليمية املختلفة .

تقييم فردي   أسلوب املناقشة

.  لكل طالب
. 

 

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .80

ي، مي شفه، تقدمشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابةمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار،  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 طول الفصل . احلضور واملشاركة اإلجيابية 1

من األسبوع  حملاضرات .ائه يف مالزى البحوث اليت يعدها الطالب ويطرحها عل 2

 السادس

30%  

األسبوع  النهائي .االختبار  3

  األخري

60%  

4    

5    

6    

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .م

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

 اعتني يوميًا .( ساعات أسبوعيًا بواقع س8* الساعات املكتبية )

 * من خالل املوقع اإللكرتوني للمحاضر . 

 ب ـس اوات* من خالل اهلاتف اجلوال للمحاضر او استخدام ال
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  نت .نرتي واإلمثل املكتبة واحلاسب اآلل –* فتح مرافق الكلية 

 
 مصادر التعّلم .نن

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –. أدرج 1

  الجنليزية.اللغة ا ب يفطالملستويات الحتدد املوضوعات من قبل االستاذ وفقا 

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

  الجنليزية.ا اللغة ب يفلطالحتدد املوضوعات من قبل االستاذ وفقا ملستويات ا

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

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

 http: // www. BPS. Org.UK* اجلمعية الربيطانية لعلم النفس          

 http : // Am, org/Ipsys* االحتاد الدولي لعلم النفس                

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

 بالعرض, تشغيل فر الصوتع توت مأسطوانات مدجمة مبوضوع احملاضرة, عروض بور بوين

 امه.ستخدى ااحملاضرات على القارئ اآللي وتعويد الدارسني عل

 

 املرافق املطلوبة .هه
عات قاعد داخل القاي عدد املات )أالقاعات الدراسية واملخترب بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم 

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .44

 . ابه الجهزة الالزمةادارسا على االقل مع توفر  20قاعة دراسية تستوعب 
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .45
 

 الذكية. ا شو( والسبورةنات )داتلبياارض حاسب آلي مع امكانية االستماع للصوتيات وجهاز ع

 

 هبا(:ة رفق قائمأ، أو مصادر أخر  )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها .46
 

 معمل حاسب ايل  حديث مزود  بكافة االدوات احلديثة  .

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .س

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .33
  نتائجها.الستاذ بيد اتزواالجابة على استمارة تقييم االستاذ باجلامعة, و

 

 أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات  .34
  طالب.ت الدراقالتحقق من الفرق بني اختبار قبلي وبعدي ملستوى 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .35
 استخدام التقنيات احلديثة. -1

 قني بها.لناطاغري لمتابعة االستاذ ألفضل اساليب تعليم اللغة  - 2

 لضرورة. اتهم عند ربانة خبالتنسيق مع قسم اللغة االجنليزية واالستعا - 3

 قرر.قديم املرق تل طاالستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعدي - 4

  ل منها.لى الفاعاء عالبقاختبار االستاذ لفاعلية الطرق املختلفة وا - 5



 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 

 

277 

 

 

ء هيئة تدريس سطة أعضابة بواتصحيح عينة من أعمال الطلإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق  .36
من مؤسسة  ئة تدريساء هيمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعض

 أخر (:
 تاذ املادة.جاته بدرجات أسرتباط دردى اب ماالستعانة بأستاذ اخر لتصحيح عينة عشوائية وحسا

  

 

 طوير(:إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتِصف  .37
 يا.سنو ليةاجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتا

 حوث.الب ائجتطوير مفردات وحمتوى املقرر ليشمل اهم واحدث نت

 ة.ليزيلغة االجن الي يفاعتماد حمتوى املقرر على مستوى الدارسني االساس
  

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

 1440/.2/..15 التاريخ أ.د هشام حممد إبراهيم خميمر . التوقيع:

 

 

 

 

 



 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 

 

278 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

  
 

 

 

 منوذج

file:///C:/Users/uqu/Desktop/توصيف%20برنامج%20الدكتوراه%20نمو/توصيف%20حلقة%20بحث%20في%20علم%20نفي%20النمو.docx%23_توصيف_المقرر_الدراسي
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 حلقة حبث يف علم نفس النمو  اسم املقرر :                          

 0206751- 2 ومنرمز املقرر :                               
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 ............................ جامعة ام القرى........... إسم املؤسسة التعليمية: 1440-3-1  التوصيف: اتريخ

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

 

 الدراسي ومعلومات عامة عنه التعريف ابملقرر .خخ
 0206751- 2 ومن :حلقة حبث يف علم نفس النمو. اسم املقرر الدراسي ورمز(:  1 .121
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة:   2 .122
 (. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  برانمج  الدكتورا3 .123

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

 س . السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي :  املستو  اخلام4 .124
 اابت النمو ت ،اضطر نفعاال. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  علم نفس النمو ، الدوافع واال5 .125
 وجدت(:  اليوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن 6 .126
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  7 .127
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %60 النسبة: نعم قاعات احملاضرات التقليدية .بببب
    

 %20 النسبة: نعم التعليم اإللكرتو  .جججج
    

 %20 النسبة: نعم تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .دددد
    

 - النسبة: ال ابملراسلة .هههه
    

 - النسبة: ال أخر  .وووو
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 تعليقات:

 

 

 األهداف .دد
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

 ارها .بحث واقر طط الخمعرفة أمهية البحث العلمي بصفة عامة والبحث العلمي يف علم نفس النمو بصفة خاصة ومناقشة 

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

 ض االحباث الت الدورية  لعر ت واجململقاالااستخدام االنرتنت لالستفادة من املراكز البحثية  يف البحث  والتواصل معها  والبحث عن   
 

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

 قرارها ال ناقشتها ها وميقدم املقرر للطالب  تدريبا خاصا عل كيفية اختيار مشكلة حبثية وعمل خطة حبث مناسبة وعرض

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .81
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2         1      مقدمة عن أمهية البحث  ومناهجه وادواته 

 2         1     تقسيم الطالب وتنظيم جمموعات العرض واختيار مبدئي جملال البحث  

 8        4      مناقشة خطط البحث واقرارها

 8        4      العرض األول ألدبيات البحوث ومناهجها

 12        6      العرض الثاين للبحوث املكتملة التطبيق والتحليل
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .82
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

 2يًا: سبوعهبا الطالب خالل أ عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم .83
 

 

 ريسهااسرتاتيجيات تدياسها و رق قخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع ط .84
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

  كل جمال من جماالتجات تعلم يفرر خمر واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مق
 التعلم.

 

 

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
 وطينالخمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
جه مناهو حثان يتعرف الطالب على أهمية الب 1-1

 وأدواته.

املشاركات   ينأسلوب التعليم التعاو

 .والنقاش
عرض البور                                     أسلوب احملاضرة      ان يتعرف الطالب على خطة البحث وكيفية  1-2
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  بوينت  إعدادها .
ل حتليو حثان يتعرف الطالب على تطبيق الب 1-3

 نتائجه.

  عرض البحوث  أسلوب املناقشة

 املهارات املعرفية 2
احملاضرة واحلوار  ادواتهجه واهمنان يدرك  الطالب مفهوم البحث و 2-1

  . والنقاش

 تقييم فردي

 النقاش اجلاد  التعلم الذاتي ها عدادإ يةان يدرك الطالب خطة البحث وكيف 2-2

  ا ختبار هنائي العصف الذهين .  هتائجنل ليتطبيق البحث وحت ان يدرك الطالب 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 نياملناقشات الفردية  ب  . منها فادةستالتقدير واحرتام آراء اآلخرين وا 3-1

الطالب للتأكد من 

  حتملهم املسئولية

تقييم فردي 

لكل طالب 

من خالل 

النقاش 

 اجلاد
 ديرتقوء احرتام رأي اآلخرين من  الزمال 3-2

 .  مشاركا تهم ومشاعرهم

تقسيم الطالب إىل 

 جمموعات والعمل معها 

  

تقييم 

مجاعي 

 لألعمال 

  تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4
يف  تصالالا اكتساب مهارات االتصال من خالل 4-1

  قاعة احملاضرة والكلية  .

تقييم   ينأسلوب التعليم التعاو

 مجاعي
 استخدام احلاسب اآللي . آلليا سبتشجيع الطالب على استخدام احلا 4-2

  . يف إنتاج ملف االجناز

اختبار قدرة 

الطالب علي 

 . ذلك

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 تعامل معت الراهاتنمية قدرة الطالب على تطبيق م 5-1

 . برامج احلاسب اآللي املختلفة

 عشجيوت  التعلم الذاتي
  استخدام االنرتنت

تقييم فردي 

  . لكل طالب
تقييم فردي   أسلوب املناقشةتنمية قدرة الطالب على تطبيق بعض مهارات التعامل  5-2
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 .  لكل طالب  التعليمية املختلفة .مع األجهزة 
 

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .85

هي، دمي شف، تقمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 طول الفصل . احلضور واملشاركة اإلجيابية 1

من األسبوع  حملاضرات .ائه يف مالزى البحوث اليت يعدها الطالب ويطرحها عل 2

 السادس

30%  

األسبوع  البحوث املكتملة التطبيق والتحليل 3

  األخري

60%  

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ن

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

 اعتني يوميًا .( ساعات أسبوعيًا بواقع س8* الساعات املكتبية )

ستخدام الواتـس اال للمحاضر او اتف اجلواهل اللل املوقع اإللكرتوني للمحاضر .  * من خ* من خال

 اب 

  نت .نرتي واإلمثل املكتبة واحلاسب اآلل –* فتح مرافق الكلية 

 
 مصادر التعّلم .وو

 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –. أدرج 1

 املراجع املتنوعة اخلاصة ابلبحوث يف الرتبية وعلم النفس   

 ها(:املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغري  -يف قائمة  –. أدرج 2 
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 كافة اجملالت املتخصصة يف علم النفس بصفة عامة وعلم نفس النمو بصفة خاصة.

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

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

 http: // www. BPS. Org.UK* اجلمعية الربيطانية لعلم النفس          

  http : // Am, org/Ipsys* االحتاد الدولي لعلم النفس                

 ات انات يف اجلامعاعد البيوقو بيةباالضافة اىل كافة مراكز البحوث العربية واالجن

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

 spss برامج ادخال البياانت البحثية ومعاجلتها ابلتحليل واخراج النتائج مثل برانمج 

 

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

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املبا  )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .47

  يل .ستخدام احلاسب االمقعد( جمهزة ابجهزة حديثة الالزمة للعروض اب 25قاعات حماضرات هبا  أكثر من )

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .48
  شاشة عرض –جهاز كمبيوتر حممول   –جهاز عرض البياانت               

 ة هبا(:رفق قائمأ، أو ثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرهامصادر أخر  )حددها: م .49
 م النفسيوجد معمل جمهز ابملقاييس واالختبارات العاملية ووسائل التجارب اخلاصة بعل   

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ش

 فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص  .38
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 قرر .ا املهذ * تغذية مراجعة مباشرة من خالل عملية التعلم يف

  املقاييس. *          * االستبيانات .                              

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .39
إلدارة اية اليت تعدها ية السنولكفااقارير ت*      * استبانة تقويم الطالب لعضو هيئة التدريس     

 بالقسم 

 إجراءات تطوير التدريس: .40
 * التدريب املستمر لعضو هيئة التدريس .

 * توفري األدوات احلديثة الالزمة للتعلم ,

 * تطبيق وسائل التعلم اإللكرتوني .

  .أعضاء زائرين  كاملقرر  رداتمف * تبادل اخلربات الداخلية واخلارجية لتقديم بعض

اء هيئة تدريس اسطة أعضبة بو إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطل .41
من مؤسسة  ئة تدريساء هيمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعض

 أخر (:
  عمال الطالب .أعينة من لتقل مس عضو هيئة تدريس * فحص الواجبات والبحوث  من قبل

 :طوير(ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لت .42
 املباشرة للمواقع . ن خالل الروابطساسية  ماأل ادر* احلصول على املعلومات احلديثة للمقرر من املص

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

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

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

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

 

 15/2/1440 التاريخ
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 توصيف المقررات الدراسية:  4/  1 /

 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 ة . ختلفنفسي املتطبيقات ميدانية لقياس مظاهر النمو ال: اسم املقرر :   
 0206752- 3 منورمز املقرر :                             
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 . جامعة أم القر  إسم املؤسسة التعليمية: هال 1440ال  2-15  اتريخ التوصيف:

 . كلية الرتبية / قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذذ
 . 0206752- 3و من: ة تطبيقات ميدانية لقياس مظاهر النمو النفسي املختلف. اسم املقرر الدراسي ورمز(: 1 .128
 . ساعات 3. عدد الساعات املعتمدة : 2 .129
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .130

 . فس النموعلم ن -الدكتورا(   )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذ( الربامج(

 )اخلامس(. الدكتوراه. السنة أو املستو  الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .131
 التوجد .. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .132
  التوجد.. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .133
 . دية والزاهرر  ابلعابم القجامعة أ. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .134
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 % 20 النسبة: / قاعات احملاضرات التقليدية .زززز
    

 % 20 النسبة:  / التعليم اإللكرتو  .حححح
    

 % 10 النسبة:  / ()تقليدي وعن طريق اإلنرتنتتعليم مدمج  .طططط
    

 % 0 النسبة:  0 ابملراسلة .يييي
    

 % 50 النسبة: / معمل علم النفس  .كككك
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 تعليقات

 األهداف .رر
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 ال  التعريف ابلقياس النفسي وأبمهيته واتريخ نشأته وتطور( .  
 ال تعريف الدارسني مبقاييس مظاهر النمو املختلفة وأنواعها و متكينهم من تطبيقها . 

 . فيها ال معرفة مد  مناسبة مقاييس النمو من قبل الدارسني ملختلف املراحل العمرية ملالحظة التطور
 ال متكني الدارسني من طرق تصحيح وتبويب البياانت للمقاييس املختلفة . 

   على مناقشة وتفسري نتائج مقاييس النمو املختلفة .ال تدريب الدارسني 

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

 
 وغريها.  www.questia.comال العمل على االستفادة من املكتبات الرقمية مثل 

لنفسي اس مظاهر النمو ادانية لقياملي ال العمل املستمر على تطوير حمتو  املادة من خالل االعتماد على االحباث يف جمال التطبيقات
 دورايت يف اجملال مثل املختلفة ، والعودة اىل ال

 
 

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

قي ملختلف مظاهر ملي وتطبيعاول جانب يعد هذا املقرر من املقررات اهلامة للباحثني يف جمال علم نفس النمو ، حيث يتم فيه تن     
يل ،احلركي نفعاالعقلي ، اال ،الجتماعي اقي ، النمو املختلفة من خالل تطبيق املقاييس يف مظاهر النمو التالية ، النمو املعريف ، االخال

 الفسيولوجي ، النفسي والنمو االخالقي ، وكذلك احلصول على النتائج  وتبويبها ومناقشتها .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.questia.com/
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .86
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 ال التعريف ابلقياس النفسي وأبمهيته واتريخ نشأته وتطور(

 4 2 . ال التدريب على تطبيق املقاييس وتصحيح وتبويب البياانت املختلفة

 2 1 ال طرق قياس مظاهر النمو اجلسمي .

 2 1 النمو احلركي ال طرق قياس مظاهر

 2 1 ال  طرق قياس مظاهر منو احلواس 

 2 1 ال  طرق قياس مظاهر النمو اللغوي 

 2 1 ال طرق قياس مظاهر النمو العقلي واملعريف.

 2 1 ال طرق قياس مظاهر النمو االجتماعي 

 2 1 ال طرق قياس مظاهر النمو االنفعايل 

 2 1 ال طرق قياس مظاهر النمو االخالقي

 2 1 ال طرق قياس مظاهر لنمو النفسي 

 2 1 ال طرق قياس مظاهر النمو الفسيولوجي 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .87
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 42 الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالال 14 ساعات التدريس الفعلية
 3 الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالال الالالالالالالالالالالالال 3 الساعات املعتمدة

 

 :سبوعياً أالتعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل  -عدد ساعات الدراسة  .88
 اسبوع( + اسبوعني اختبارات نصفية وهنائية. 14ساعة ) 28
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 ات تدريسهاسرتاتيجيسها واجملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  .89
 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  -
تشكل معا  عملية سها لها واسرتاتيجيات تدرية وطرق تقييمملستهدف: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر ااثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 املعرفة   1
ث احملاضرات، احلوار والنقاش، البح ـ معرفة مفهوم مظاهر النمو املختلفة   1-1

يف قواعد املعلومات التدريب على 
 .تطبيق املقاييس واستخراج النتائج

املناقشة الشفهية، 
 االختبارات الورقية.

التطبيق امليداين واستخراج 
 النتائج ومناقشتها

 ـ التعرف على مقاييس مظاهر النمو  1-2
 نموـ معرفة تطبيق املقاييس النفسية املختلفة لكل مظاهر ال 2ال  1

 ـ معرفة تصحيح وتبويب البياانت للمقاييس . 4ال  1

 ـ معرفة مناقشة وتفسري نتائج املقاييس املختلفة .   1-5
 املهارات املعرفية 2
احملاضرات، النقاش واحلوار  ـ معرفة مفهوم مظاهر النمو املختلفة   2-1

واالستماع واحملادثة، البحث 
والواجبات وكتابة التقارير 

 ..االسبوعية

املناقشة الشفهية، 

 ـ تطبيق املقاييس النفسية املختلفة لكل مظاهر النمو  2-2 .الواجبات، االختبارات
  ـ القدرة على تصحيح وتبويب البياانت للمقاييس املختلفة 2-3
 القدرة على مناقشة وتفسري نتائج املقاييس املختلفة . 4ال  2

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
ي أل مع عامالتعاون فيما بني الدارسني خبصوص تطبيق املقاييس  والت 3-1

 . النتائجخبصوص تصحيح وتفسري  مستجد

 نشاط عملي  التعلم التعاوين 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

قائم على عل اللفاـ تعزيز اجناز الطالب يف املشاركة يف النقاش واحلوار ا
 الفهم.

 شةالنقاش، احلوار واحملادثة، ومناق
 .نتائج استخدامه لقواعد املعلومات

 والواجباتاملالحظة 

 ثلبحـ تعزيز الطالب على استخدام قواعد املعلومات يف جمال ا 4-2
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  5-1
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .90
هي، دمي شف، تقمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 اسبوعيا تطبيق للمقاييس  1

 %10 اسبوعيا مشاركة داخل املعمل  2

 %20 7اسبوع  اختبار نصفية  3

 %60 16اسبوع  اختبار هنائي 4

5    

6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ه
قت مع ذكر مقدار الو ل طالب )اص لكترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخل

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ال الساعات املكتبية لكل عضو هيئة تدريس  . 

 ال  يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية 

  .. لكرتو ال تكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واإل

 ال سكرتري القسم .

 مصادر التعّلم .أأأ
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ر والتوزيع . ( الرايض : مكتبة الرشد للنش 1( . علم نفس النمو ) ط 2005ج ) ال أخرس ، انئل والشيخ ، ات

 ملسرية للنشر والتوزيع .( . عمان دار ا 1( . علم نفس النمو " الطفولة واملراهقة " ) ط 2008ال الرمياوي ، حممد ) 

 لرايض : مطبعة دار طيبة ( . ا 2) ط ة واهلرم "(.علم نفس املراحل العمرية " النمو من احلمل اىل الشيخوخ 2002الاملفد  ، عمر ) 

 والتوزيع .  ( .علم نفس النمو الطفولة واملراهقة . الرايض : دار اشبيليا للنشر 2000ال خميمر ، هشام )

  امعية ،(. علم نفس النمو ،  االسكندرية : دار املعرفة اجل 2000ال مصطفى الصطفلي ونبيلة مكاوي ) 
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 املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد 2 

Killen, M. (2005). Handbook and Moral Development. International Universities Press 

 

Blasi, A. et al. (2004). Moral development , self, and identity. Norton &Company, New York 

 

Flavell, J. et. All (1981). Social Cognitive development .International Universities Press 

. 

Gibbs, J. et al. 91992). Moral Maturity. 

Kolberg's, Piaget's, Damon,s, Salman's, …. Articles, studies, and books in this field. 

 االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3

       http:www.bps.org.UK اجلمعية الربيطانية لعلم النفس 
 http:www.apa.irg اجلمعية االمريكية لعلم النفس   

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

 قواعد املعلومات املتاحة ابجلامعة

www.questia.com 
 املرافق املطلوبة .ببب

وعدد أجهزة  لدراسية واملختربات،ال القاعات عد داخبنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقا
 احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املبا   .50

 (.دارسا على االقل مع توفر االجهزة الالزمة هبا واملشار اليها ادان 30قاعة دراسية تستوعب 

  معامل علم انفسمصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:   .51
 مة هبا(:رفق قائأ)حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو مصادر أخر   .52

 . مبقاييس واختبارات لكل جوانب النمو الكرتونية حتديث معامل علم النفس

 

http://www.questia.com/
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 ز ـ ـ تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 

 خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  .ص
 االجابة على استمارة تقييم االستاذ ابجلامعة، وتزويد االستاذ بنتائجها.

 اسرتاتيجيات أخر  لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ض
 .ال التحقق من قدرة الطالب على تطبيق مقاييس النمو املختلفة ومن التصحيح وتفسري النتائج 

 

 التدريس:إجراءات تطوير  .ط
 ال اطالع االستاذ املستمر على احدث اساليب التعلم والتعليم.

 ال االستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعديل طرق تقدمي املقرر.

 ال اختبار االستاذ لفاعلية الطرق املختلفة واإلبقاء على الفاعل منها.

ة تدريس عضاء هيئأاسطة من أعمال الطلبة بو  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة .ظ
 ؤسسة أخر (:ريس من مئة تدمستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هي
 ادة.ال االستعانة أبستاذ اخر لتصحيح عينة عشوائية وحساب مد  ارتباط درجاته بدرجات أستاذ امل

 :لمراجعة الدورية ملد  فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير(ِصف إجراءات التخطيط ل .ع
 ال اجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتالية سنواي.

 تطوير مفردات وحمتو  املقرر ليشمل اهم وأحدث نتائج البحوث.

 

  أ .د هشام حممد إبراهيم خميمر اسم منسق الربانمج:


