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 :التعليم والتعلم .4
 :خصائص الخرجين ومخرجات التعلم 1 /4

 :املسارات الرئيسة أو التخصصات اليت يشملها الربانمج إن وجد 1 /1 /4
 البحث العلمي -أ

 اإلحصاء -ب
 القياس النفسي -ت
 التقومي -ث

 

  اخلطة الدراسية: 2 /1 /4

 املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
 الساعات احملتسبة

 -عملي -معتمدة )
 (نظري

املستوى 
 األول

 2  مقرر اجباري أساسيات القياس النفسي والرتبوي 2-0208511قياس    
 2  مقرر اجباري أساسيات التقومي الرتبوي 2-0208512قياس    
 2  مقرر اجباري املقاييس النفسية 2-0208513قياس    
 3  مقرر اجباري طرق البحث العلمي 3-0208511نفس    
 3  مقرر اجباري احصاء التطبيقي 3-0208522نفس    

املستوى 
 الثاين

 2 أساسيات القياس النفسي والرتبوي مقرر اجباري نظرية القياس التقليدية وتطبيقاهتا 2-0208521قياس    
 2 أساسيات التقومي الرتبوي مقرر اجباري التقومي الرتبوي البديل 2-0208522قياس    
 2  مقرر اجباري أدوات البحث العلميبناء  2-0208523قياس    
 2 نظرية القياس التقليدية وتطبيقاهتا مقرر اجباري االختبارات مرجعية املعيار واحملك 2-0208524قياس    
 2 احصاء تطبيقي مقرر اجباري إحصاء استداليل 2-0208525قياس    

 2  مقرر اجباري حتليل الباانت ابستخدام احلاسب 2-0208526قياس     
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 
 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر: طرق البحث العلمي  

 (  3-0208511 نفس)رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 (  3-0205811 نفس)  طرق البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 املاجستري والدبلوم العايل يف القياس والتقومي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

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

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

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ب

    

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

    

 - النسبة: - ابملراسلة .د

    

 - النسبة: - أخرى تذكر .ه
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 تعليقات:

 األهداف .ب
 الرئيس؟ما هدف املقرر  -1

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

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

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

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

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

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس

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

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

3 9 

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

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

1 3 
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البحوث شبه  –رتباطيةالبحوث اال –البحوث السببية املقارنة –تصميمات البحوث الكمية )البحوث املسحية
 التجريبية(

1 3 

 3 1 معايري تقوميها( –حتدايهتا  –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث النوعية ) خصائصها 
 3 1 حتليل الواثئق(.   –املالحظة املتعمقة -طرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث النوعية )املقابلة املتفاعلة 

 3 1 خطوات إحراء البحوث النوعية
 3 1 البحث التحليلي( –االثنوجرايف البحث  –تصاميم ومناهج البحث النوعي )البحث التارخيي 

 3 1 معايري تقوميها( –حتدايهتا –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث املختلطة ) خصائصها
 3 1 املختلطة وتقوميها. املناهج دراسة إجراء خطوات

 3 1 كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي. 
 APA 1 3التوثيق يف قائمة املراجع ( وفقاً لـ –التوثيق يف البحث العلمي ) التوثيق يف املنت 

 

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

 
 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

 التقدمية.
احلوار واملناقشة املوجهة  -

 اهلادف.
األنشطة التطبيقية ومهام -

 األداء.
 

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

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

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

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

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

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

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين, التعلم النشط, املعتمدة 

على تصميم مهام األداء وفقا 
 لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

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

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

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

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

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

القائمة إحدى طرائق التعلم  -
على مركزية املتعلم مثل التعلم 

التعاوين, التعلم النشط, املعتمدة 
على تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

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

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

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

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

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

كل من )األنشطة ومهام 
مهارات  –األداء 

مهارات  –االتصال 
 –العالقات الشخصية 

حتمل املسؤولية, والعمل 
 ضمن فريق(

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

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

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

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

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

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين, التعلم النشط, املعتمدة 
على تصميم مهام األداء وفقا 

 اق احلياة.لسي

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 (

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

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

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

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

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

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

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

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

5-1 
 

أن يؤدي الطالب عرضاً لنماذج من مناهج البحث املختلفة  -
وحتليلها للوقف على أهدافها  )الكمية والنوعية واملختلطة (

 وافرتاضاهتا وتقييم تصاميمها يف ضوء األهداف اليت ترمي لتحقيقها  
 

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم 

التعاوين, أو التعلم النشط, 
املعتمدة على تصميم مهام األداء 

 وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  مي لتقو

الدقة يف تصميم وتناول 
عناصر املنهجية اليت 

اختريت لتناول 
 املشكلة.

 

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

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

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

 النهائي
 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2

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

 وتفسريها
15 5% 

 %20 12,  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي  4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

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

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

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

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

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

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

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

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

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

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

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

Journal of Mixed Methods Research - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Qualitative Research Journal 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3

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

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

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

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

- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, 
Sage, Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

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

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

-SPSS 

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

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

  Transanaبرانمج للبياانت املسجلة صوت وفيديو  -       

https://www.transana.com/ 

 Nvivoللبياانت املكتوبة برانمج  -

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

 يدعم اللغة العربية MAXQADبرانمج  -

https://www.maxqda.com/ 

  QSR N6برانمج  -

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

 

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

 
 املرافق املطلوبة .و

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

 مقعد متحرك , جهاز عرض , سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل, جهاز حاسب آيل لكل طالب 20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1

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

 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3

  معمل علم النفس الرقمي -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

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

 
 توصيف مقرر: مناهج وطرق البحث العلمي

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

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 
 اسم املقرر: أساسيات القياس النفسي والرتبوي  
 2-0208511رمز املقرر:     قياس      
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هال1440-2-16  اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس -الرتبية القسم: -لكليةا
 

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

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

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

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

 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .و

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ز

    

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

    

 - النسبة: - ابملراسلة .ط

    

 - النسبة: - أخرى تذكر .ي
 

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

 إكساب الطالب أساسيات القياس النفسي والرتبوي.
 
املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 ومتابعتها من خالل االطالع على نتائج األحباث اجلديدة. توجيه االهتمام حنو األسس واملعارف والنظرايت املختلفة يف القياس 

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

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

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

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

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس  األسابيع

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

2 4 

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

1 2 

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

 العالقة بني القياس النفسي والفروق الفردية.

1 2 

 أنواع املقاييس:
 .مقاييس األداء 
 .مقاييس التقرير الذايت 

1 2 

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

2 4 

 مقدمة يف نظرايت القياس:
 .النظرية التقليدية للقياس 

2 4 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس  األسابيع

 .النظرية احلديثة يف القياس 
 .نظرية التعميم 
 :مشكالت القياس 

 :مشكالت تشوه االستجابة وتزييفها 
 .التحيز 
 .التخمني 
 .املوضوعية 
 .احلكمة االختبارية 

 .طرق جتاوز مشكالت القياس 
 .االعتبارات األخالقية والقانونية للقياس 

3 6 

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

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

3 6 

 15 30 
 

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

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

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

 

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

 

 االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: التعلم الفردي )الذايت -عدد ساعات الدراسة  .8

 

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

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

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

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

 جمال من جماالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

اسرتاتيجيات التدريس  قاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وف م
 طرق التقومي للمقرر

 يتوقع من الطالب أن: 
 املعرفة 1

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

 .تكليفات فردية 
 .تكليف مجاعي 
 اختبارات حتصيلية. 

 النفسية. يوضح خصائص القياس النفسي للسمات  2 -1
 يناقش العالقة بني نوع املتغريات ومستوايت القياس.  3 -1
 يشرح منطق الصدق والثبات.  4 -1
 يناقش منظور التعامل مع البياانت يف ضوء نظرايت القياس.  5 -1
 يلخص األسس النظرية لتطبيقات القياس يف ضوء نظرايت القياس.  6 -1
 النفسي.يلخص التطورات املعاصرة يف ميدان القياس   7 -1

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

 الذايت.
  احملاضرات 
  .التعلم الذايت 
  .التعلم النشط 

 .تكليفات فردية 
 .اختبارات حتصيلية 

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

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

 جتاوزها.
  احملاضرات 
  .التعلم الذايت 
  .التعلم النشط 
  .التعلم التعاوين 

 .تكليفات فردية 
 .تكليف مجاعي 
 .اختبارات حتصيلية 

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

 أسندت إليه.
 التعلم النشط 
 التعلم التعاوين 

 تكليفات فردية
 تكليف مجاعي
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اسرتاتيجيات التدريس   للمؤهالتقاً جملاالت اإلطار الوطينخمرجات التعلم للمقرر وف م
 طرق التقومي للمقرر

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

 تقرير علمي
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

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

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

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

5-1 - - - 
 

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشروع مجاعي, كتابة مقال, خطابة, تقدمي  م

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

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

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

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

 مصادر التعّلم .ي
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ( 2005عالم، صالح الدين .)القاهرة: دار الفكر العريب.مناذج االستجابة للمفردة االختبارية . 
 ( 2017فرج، صفوت .)القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.القياس النفسي . 
 ( 2013النبهان، موسى .)ان: دار الشروق.أساسيات القياس يف العلوم السلوكية  . عمَّ
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 Barkley, E. F., & Major, C. H. (2016). Learning assessment techniques: A 
handbook for college faculty. San Francisco: Jossey-Bass. 

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

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

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

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

 علمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت ال2 
 Educational Measurement: Issues and Practice. 
 Assessment Update. 

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

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

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

 املرافق املطلوبة .أأ
متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين  .4

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

 وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل،  .5
 قاعة دراسية.

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

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .7
 مينسوات متعدد األوجه.اختبار ، اختبار املصفوفات املتتابعة لريفن

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .بب

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

https://www.e-assessment.com/
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 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (2
 هيئة التدريس حلضور عروض الواجبات الفردية اجلماعية . العضاء مسنارات مفتوحة

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

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

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

 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

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

 

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 أساسيات  التقومي الرتبوي  اسم املقرر:  

 2-0208512رمز املقرر:     قياس    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 علم النفسالقسم: /  الرتبية : الكلية/ 

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج

 أساسيات التقومي الرتبوي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .8
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .9

 الدبلوم العايل واملاجستري يف القياس والتقومي . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .10
 متطلب كلية اختياري يف مرحلة الدكتوراه)يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( 

   : املستوى الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .11
   ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .12
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .13
 جلامعة يف الزاهر.. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الطالب يف مقر اجلامعة يف العابديه،والطالبات يف مقر ا7 .14
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ رات التقليديةقاعات احملاض .ك

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ل

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .ن

    

  النسبة:  أخرى تذكر .س
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 تعليقات:

 
 األهداف .ح

 والضعف يف العملية التعليمية وخمرجاهتا وتقوميها.إكساب الطلبة مهارات تشخيص نقاط القوة ما هدف املقرر الرئيس؟    -1

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

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

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

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

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

ع يتناول املقرر مصطلح : مبادئ التقومي الرتبوي ، مفهوم التقومي الرتبوي ، الفرق بني القياس والتقييم والتقومي ، أمهية وخصائص وأنوا  وصف عام للمقرر:
لرتبوي ، روط التقومي اجليد ، أدوات وأساليب التقومي الرتبوي ، بناء أساليب التقومي الرتبوي منها ) االختبار ألتحصيلي (  ، مناذج التقومي االتقومي الرتبوي ،ش

  مدخل عن أساليب التقومي احلديث .
 
 

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

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

 البحث العلمي (أبعاد العالقة بني التقومي الرتبوي و 
2 4 

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

2 4 

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

2 4 

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

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

 ستيك  التشخيصي" ، ومناذج تيسري القرار " . 
2 4 

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

 واختاذ القرارات (
3 6 

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

2 4 

 

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

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

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

. 
, أسلوب  احملاضراتأسلوب 

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

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

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

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

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

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

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

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

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

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

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

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي
 املهارات املعرفية 2

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

 معايري جودة التعلم  .
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط

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

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط

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

 تكليفات مجاعية  التعلم النشطأسلوب 

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

 أسندت إليه . 
أســــــــــــلــوب الــتــعــلــم           
 اجلماعي ,

 تكليفات مجاعية        
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 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
ــتــعــلــم             أســـــــــــلــوب ال

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

 أسلوب التعلم النشط
 تكليفات مجاعية

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

تكليفالالالالالالات فرديالالالالالالة / تقرير 
 علمي

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

تكليفات فردية / تقرير  أسلوب التعلم النشط
 علمي

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

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

 

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

 مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول  .15
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشروع مجاعي, كتابة مقال, خطابة, تقدمي شفهي,  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم    

 النهائي

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

 البدائل وشكل االختبار العام (
يتم يف األسبوع  

12 
25% 

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

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

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

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

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.
 

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

 املرافق املطلوبة .ثث

http://www.qca.org.uk/
http://www.ncrel.org/
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اخل القاعات الدراسية واملختربات، وعدد دبنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد 
 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .8
 . طالبا 20قاعة حماضرات تتسع ل 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .9
 Data Showجهاز عارض البياانت 

 خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات  .10
 ال يوجد

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

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

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

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

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

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

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

 

 توصيف مقرر أساسيات التقومي الرتبوي          إعداد د/ اندية الزبري

  

 الوهابد/ حممد حممود عبد  اسم منسق الربانمج:

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر: إحصاء تطبيقي  

 (  3-0208522 نفس)رمز املقرر:   
 

 

 

  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

154 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ

 (     3-0208522 نفس)  إحصاء تطبيقي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .15
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .16
 املاجستري  ) متطلب كلية ( والدبلوم العايل يف القياس والتقومي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .17
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .18
 املستوى الثاين: ى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. السنة أو املستو 4 .19
  طرق البحث العلمي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  5 .20
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .21
  يوجدال . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .22

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ع

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ف

    

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

    

 - النسبة: - ابملراسلة .ق

    

 - النسبة: - أخرى تذكر .ر
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 تعليقات:

 

 األهداف .د
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

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

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

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

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

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

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

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس 

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

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

1 3 
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 –االعشارايت  –عيات االراب –معامل االختالف –التباين  –االحنراف العياري  –مقاييس التشتت )املدى
 املئينات( 

2 6 

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

2 6 

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

 3 1 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل
 3 1 الفروض اإلحصائية واختبارها  

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

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

 

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

 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

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

 

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: ال يوجد -عدد ساعات الدراسة  .18

 

 واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها .19
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 اسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املنأوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

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

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

 التقدمية.
احلوار واملناقشة املوجهة  -

 اهلادف.
األنشطة التطبيقية ومهام -

 األداء.
 

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

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

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

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

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2

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

 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة  -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين, التعلم النشط, املعتمدة 

على تصميم مهام األداء وفقا 
 اق احلياة.لسي

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

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

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

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

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

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

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة  -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين, التعلم النشط, املعتمدة 

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

القضااي األخالقية املعقدة ويصدر أن يتعامل بثبات وحساسية مع  3-2
 أحكاماً عادلة وصحيحة.
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
على تصميم مهام األداء وفقا  يف الوقت احملدد أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها 3-3

 لسياق احلياة.
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(

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

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

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

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

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

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

 اإلحصائية اليت مت دراستها يدوايً 

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين, التعلم النشط, املعتمدة 
على تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 نتائجهومناقشة 
 وتفسريها.

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء 
 –مهارات االتصال 
مهارات تقنية 

املعلومات واملهارات 
 العددية (

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

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

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

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

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

 وحبث القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

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

5-1 
 

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

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم 

التعاوين, أو التعلم النشط, 
املعتمدة على تصميم مهام األداء 

 وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

مهارات استخدام 
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

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

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

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

 مصادر التعّلم .جج
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

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

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  والالابرامرتية
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(. 4)ط اإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدام الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية(. 2010ة, عايش موسى )املنيزل, عبدهللا فالح , غرابي -
 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.

. اإلسكندرية: دار  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2014منسي, حممود عبداحلليم , الشريف, خالد حسن ) -
 .امعة اجلديدةاجل

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

-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical 
Introduction. London: SAGE Publications.   
 -Rasch, D., Kubinger, K. & Yanagida, T. (2011). Statistics in Psychology Using R and SPSS. 
German:  John Wiley & Sons. 

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

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

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

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

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

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
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- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, 
Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

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

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

-SPSS 

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

- SAS 

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

-Minitab 

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

- Lisrel 

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

 

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

 
 املرافق املطلوبة .حح

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

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

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

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

  النفس الرقمي معمل علم -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .حح

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .خخ
 استمارة تقومي املقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 التغذية الراجعة والسريعة ابجتاهني. -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQالتحري الناقد ) مقياس -

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

تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات  - .سس
 س, واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.بني النظراء )األقران( يف التدري

 .إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي ألعضاء هيئة التدريس من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلمية - .شش
 ديثة ىف التدريس لالستفادة منها.حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وورش عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احل - .صص
استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم التعاوين ,.....اخل مع إحداث تعديالت يف  - .ضض

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

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

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

  الداخلية لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
فقاً للمعطيات احلديثة, مع  املراجعة حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار و  - .لل

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

SWOT Analysis ديدات احملتملة , استنادًا ملعايري نقاط القوة/ نقاط الضعف , الفرص املتاحة /التهNAQAAE  ألسس
 .لالعتماد الوطين التخطيط االسرتاتيجي
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 د/ حممد حممود عبد الوهاب اسم منسق الربانمج:

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

 
 إحصاء تطبيقي        توصيف مقرر :

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

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 
 اسم املقرر:    بناء أدوات البحث   
 2-0208523قياس    رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: هال1440-2-19  اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس -الرتبية القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ
 . اسم املقرر الدراسي ورمزه: بناء أدوات البحث العلمي1
 ساعة 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: الدبلوم يف القياس والتقومي، متطلب قسم إجباري يف مرحلة 3

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  الثاين4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:  ال يوجد5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: اليوجد6
 مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن7

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

 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ش

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ت

    

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

    

 - النسبة: - ابملراسلة .خ

    

 - النسبة: - أخرى تذكر .ذ
 

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

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

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

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

 

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

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

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

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس  األسابيع

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

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

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

 املتسلسل(
 .معايري انتقاء البنود االختبارية التحصيلية 

 .إجراءات التحقق من ثبات وصدق االختبارات 

4 8 

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

 الرتتييب.املفاهيم، التصنيف 
 :طرق بناء االستباانت 

 .فحص اإلطار النظري للمتغري 
 .اجملموعات املركَّزة 
 .تطوير االستباانت 

 :خطوات بناء االستبانة 

6 12 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس  األسابيع

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

 .االستباانت الورقية واإللكرتونية 
 ارة التطبيق العملي لالستبانة.طرق تنظيم وإد 
 .صدق وثبات االستبانة 

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

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

 تصميم استمارة أو بطاقة تسجيل املالحظة.
 املالحظة.خطوات إجراء 

 صدق وثبات بطاقة املالحظة.

2 4 

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

2 4 

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

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
معامل أو  إضافيةدروس  حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 ًا:التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعي -عدد ساعات الدراسة  .23
 

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

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

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

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

 للمقرر
 طرق التقومي

 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 
 املعرفة 1

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

 احملاضرات
 التعلم النشط

 تكليف فردي
 اختبار حتصيلي

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

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

 اختبار حتصيلي
 تقرير علمي

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

 اختبار حتصيلي
 املهارات املعرفية 2

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

 

 تكليف فردي
 اختبار حتصيلي

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

 تكليف مجاعي
 اختبار حتصيلي

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

 اختبار حتصيلي
 تقرير علمي
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اسرتاتيجيات التدريس   للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 للمقرر

 طرق التقومي

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

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

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

 التعلم النشط
 التعلم الذايت

 تقرير علمي

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

 السيكومرتية.
 التعلم التعاوين
 التعلم النشط

 

 تكليفات مجاعية
 تقرير علمي

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

 التعلم النشط
 تكليف فردي

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

 أسندت إليه.
 التعلم النشط
 التعلم التعاوين

 تكليفات فردية
 تكليف مجاعي

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

 تكليف مجاعي
 تقدمي تقرير علمي

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

 التعلم الذايت
 تكليفات فردية

 تكليفات مجاعية
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5- 1  - - - 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25
قال, خطابة, تقدمي مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشروع مجاعي, كتابة م م

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

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

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

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

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

 Fowler, F. J., & Mangione, T. W. (1998). Standardized survey interviewing: Minimizing 
interviewer-related error. Newbury Park, CA: Sage. 

 Hobart, C., & Frankel, J. (2014). A practical guide to child observation and assessment. Oxford: 
Oxford University Press. 

 Gillham, B. (2015). Developing a questionnaire. London: Bloomsbury Academic. 
 والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية 2 

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

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

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

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 املرافق املطلوبة .دد

بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية  .14
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 مقعد، جهاز كمبيوتر لكل طالب. 20
 واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات،  .15

 قاعة دراسية، معمل حاسب آيل.

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/indexti-eng.htm
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .16
 SPSSجهاز عرض، سبورة ذكية، برجمية لتحليل البياانت مثل: 

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا .17
 اختبار مينسوات متعدد األوجه.، اختبار املصفوفات املتتابعة لريفن

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ذذ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (6

 .املقرراستمارة تقومي 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (7

 العضاء هيئة التدريس حلضور عروض الواجبات الفردية اجلماعية . مسنارات مفتوحة
 إجراءات تطوير التدريس: (8
: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل (9

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

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

 

 د/ حممد حممود عبد الوهاب اسم منسق الربانمج:

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

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 اسم املقرر: نظرية القياس التقليدية وتطبيقاهتا  

 2-0208521  قياس     رمز املقرر:  
 

 

 

 

  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

173 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 قسم علم النفس-كلية الرتبية  القسم: -لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز

 نظرية القياس التقليدية وتطبيقاهتا اسم املقرر الدراسي ورمزه:. 1 .23
 : ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة2 .24
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .25

 ماجستري القياس والتقومي ، والدبلوم العايل يف القياس والتقومي واملاجستري يف اإلحصاء والبحوث

 :عطى فيه املقرر الدراسيالسنة أو املستوى الدراسي الذي ي. 4 .26
 

 أساسيات القياس النفسي والرتبوي  املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. 5 .27
 املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:. 6 .28
 :فرع أو فروع تقدمي املقرر, إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية. 7 .29

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ض
 :100 النسبة% 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ظ

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .أأ
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  النسبة:  تذكر أخرى .بب
 

 تعليقات: ال يوجد

 األهداف .س
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

رق والنماذج يهدف املقرر إىل متكني الطالب من فهم واستيعاب النظرية التقليدية للقياس وما يرتبط هبا من مفاهيم وافرتاضات ،وتزويده أبساسيات الط
 التقليدية الالزمة لبناء وتطوير االختبارات، وكذلك أهم تطبيقاهتا.   السيكومرتية

 لتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 حتديث مصادر التعلم والتنويع فيما بينها )لالستفادة من اكثر من مرجع(.-

 التنويع يف استخدام أساليب التدريس. -

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

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

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

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

 وصف عام للمقرر:
مشكالته، مستوايته ، أساليبه ،ونظرايت القياس( مث يتطرق إىل دراسة متعمقة للنظرية يتناول املقرر التكوينات األساسية للقياس النفسي )مفهومه ،خصائصه 

طأ. وافرتاضاهتا واالشتقاقات التقليدية للقياس، كالدرجة احلقيقية والدرجة اخلام والدرجة اخلطأ. مبينا عالقة التباين احلقيقي بكل من التباين الكلي والتباين اخل
طرق تقدير كل منهما. مع الرتكيز على تطبيقات النظرية التقليدية يف ضوء النظرية التقليدية و  الصدق والثبات ول عرضا ملفاهيم كما يتنا .هااملستنتجة من

ي . واملعايري املختلفة وكيفية حساهبا ، كما يعرض األداء التفاضلاتكما تتمثل يف : بناء االختبار وحتليل األداء على االختبار ككل وعلى مستوى الفقر 
 للفقرة ، وحتويل الدرجات ومعادلتها.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس 
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  : مراجعة املفاهيم األساسية يف القياس
املرجع مجاعية )أساليب القياس املستخدمة يف بناء االختبارات واملقاييس و ،مستوايته ، خصائصه ، مفهوم القياس -

 .( وحمكية املرجع

 
1 

 

 
2 

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

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

 
1 

 

 
2 

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

1 2 

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

 املؤثرة فيه ، ثبات االختبار مجاعي املرجع  واالختبار حمكي املرجع.
 .SPSSتطبيق عملي للتدريب على كيفية حساب الثبات ابستخدام برانمج التحليل اإلحصائي -

 
2 

 
4 

 

  ر:صدق االختبا
مفهوم صدق االختبار، عالقة الصدق ابلثبات ، خصائصه  وأنواعه )صدق احملتوى ، الصدق املرتبط ابحملك ،  -

صدق البناء ، الصدق العاملي( ، معامل دقة التنبؤ، تصحيح أثر عدم الثبات ، جداول اتيلر ورسل، صدق السمات 
 املتعددة واألساليب املتعددة. العوامل املؤثرة يف الصدق.

 تطبيق عملي للتدريب على كيفية حساب أنواع الصدق. -

 
2 

 
4 

 

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

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

2 4 

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

 األداء يف االختبارات حمكية املرجع( . 

2 4 

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

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

 تطبيق عملي للكشف عن األداء التفاضلي وفقا لطريقة الصعوبة احملولة.

 
 
2 

 
 
4 
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  طريقة املعايرة. .2
 للكشف عن األداء التفاضلي وفقا لطريقة املعايرة.تطبيق عملي 

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

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

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

 ذات التكرارات غري املمهدة.

 تطبيق عملي على كل طريقة من طرق التعادل-

 أهم املشكالت يف عملية معادلة االختبارات.-

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
4 

 

 

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

 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

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

 

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

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .29
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

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

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

 وخصائصه واستخداماته ، ومشكالته ، وأهم أساليبه.
 
 
 

 احملاضرة. -
 املناقشة واحلوار. -
 العروض التقدميية. -
 التعلم التعاوين -
 التعلم النشط -

 
 
 
االختبارات )فصلية  -

 وهنائية(.
 تقييم الواجبات املنزلية. -
 املشاركة يف املناقشات. -

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

يذكر املفاهيم األساسية املرتبطة ابلنظرية التقليدية للقياس  واالفرتاضات  1-3
 املستنتجة منها.املرتبطة هبا واالشتقاقات الرايضية 

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

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

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

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

 للقياس مستعينا يف كتابتها ابلدراسات العربية واألجنبية احلديثة. 
 

 
 واالطالع.البحث  -
 التعلم النشط. -

 

 
 تقييم التقارير. -

 

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

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

 

 يف املشاركة تقييم -
 املناقشات.

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

 حيلل البياانت املتعلقة ابالختبارات وفقراهتا. 2-3
 يفسر املخرجات اإلحصائية مع فهم مغزاها الختاذ القرار املناسب.. 2-4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 يتوقع من الطالب أن: بنهاية املقرر 

يطبق الفنيات والطرق السيكومرتية التقليدية يف بناء أداة قياس نفسي  2-5
 مناسبة.

  النشط. التعلم -

 

 

 املالحظة. قوائم-

  واملشاريع البحوث تقييم -
 اجلماعية

 الفردية. الواجبات تقييم -

حيلل كل طريقة من طرق الكشف عن األداء التفاضلي، ويستنتج  2-6
 اخلصائص املميزة هلا، ويربطها خبصائص اإلطار النظري اليت تتبع له.  

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

  

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

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

 
اشراك الطالب يف  -

املشروعات واألحباث 
 اجلماعية.

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

. 
 واحلوار. املناقشة -
 العصف الذهين. -

 
- مالحظة  أداء الطالب 
يف التكليفات واألعمال 

 اجلماعية
-مالحظة  أداء الطالب 

 خالل املناقشة.
 الطلبة التزام مدى مراقبة -

 الوقت يف املهام إبجناز
 .احملدد

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

 واملثابرة واالنضباط الوقت وإدارة والتنظيم التخطيط مهارات من بذلك
 املتنوعة. التعلم مصادر من لالستفادة الدراسة زمالء مع والتعاون

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

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

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

 والواجبات العلمية، البحوث
 احلاسب. ابستخدام املنزلية

 
-تقييم الواجبالالالالالالات الفردية  
. 

-تقييم تقارير األحباث 
 العلمية.

- املشاركة يف املناقشات 
 واحلوار. 

املالحظة ألداء الطالب -
 خالل الفصل الدراسي.

 

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

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

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

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

 اآلخرين. مع واألفكار املعلومات لتبادل وكوسيلة
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 يتوقع من الطالب أن: بنهاية املقرر 

 . املوضوعات عرض يف احلديثة التقنية يستخدم 4-8
 املهارات النفسية احلركية  5
5-1 

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

 تقييم الواجبات. -

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

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

 %20 الثامن ( سنة أعمال ) حتريري اختبار 4

 %30 السادس عشر النهائي االختبار 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ش
 ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب 

 . الفصل بداية يف املكتبية الساعات حتديد-1

 أبستاذهم. الطالب تواصل يف االلكرتوين الربيد تفعيل -2

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

 مصادر التعّلم .رر
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

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

 (. مدخل إىل نظرية القياس التقليدية واملعاصرة. دار الفكر، عمان.2017ليندا . اجلينا ، جيمس. ترمجة هند احلموري و زينات دعنا  ) كروكر ،  -
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 العريب، القاهرة.. ". الطبعة السادسة ،دار الفكر(. القياس والتقومي الرتبوي والنفسي " أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة2015عالم ، صالح الدين حممود ) -

 دار الكتاب احلديث، القاهرة. .خطوات إعدادها وخصائصها: (. االختبارات واملقاييس يف العلوم النفسية والرتبوية2012مراد ، صالح ) -

- Crocker, L. and Algina , J. (2008). Introduction   to  Classical and Modern  Test   Theory. Mason, 
OH: Cengage.                                                                   

- DeMars, C. E. (2018). Classical Test Theory and Item Response Theory. In The Wiley Handbook  
of  Psychometric  Testing: A Multidisciplinary    Reference on Survey, Scale and Test Development 
By Paul Irwing ,   To Booth& David J. Hughes. John Wiley & Sons Ltd. 

- Embretson, S. E. & Reise, S. P. (2000). Item response theory for psychologists. Mahwah, 
NJ:Erlbaum. 

- Furr, M. R. & Bacharach, V.R.. (2008). Psychometrics ; an introduction.   Thousand Oaks, CA; 
Sage Publications. 

-   McDonald, R. P. (1999). Test theory: A unified treatment. Mahwah,  NJ: Erlbaum. 

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

 الدورايت العربية يف جمال علم النفس والرتبية. -

 جمال القياس النفسي والرتبوي مثل:اجملالت العلمية األجنبية يف -

- Applied Psychological measurement. 

 Educational measurement.-  

- Educational and Psychological Measurement. 

- Psychometrica. 

-  Psychological Assessment. 

 - International Journals in Education and Psychology. 

  
 . 
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 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: . املواد3

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

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

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

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

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

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

 SPSSالربجميات اخلاصة بتطبيقات النظرية ، وبرانمج التحليل اإلحصائي 

 

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

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

 أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:  .18

 طالب ، معمل للحاسب االيل  20اضرات تسع قاعات احمل
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت, واللوحات الذكية, والربجميات وغريها(:  .19
 SPSS، الربجميات اخلاصة بتطبيقات النظرية ، وبرانمج التحليل اإلحصائي  بياانت عرض ،شاشة كمبيوتر  أجهزة

 ال يوجد إىل جتهيزات خمربية خاصة, فاذكرها, أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة  .20
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .مم

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

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

https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/classical-test-theory/
https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/classical-test-theory/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-3302-5_5
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-3302-5_5
https://www.sagepub.com/.../4869_Kline_Chapter_5_Classical_Test_...
https://www.sagepub.com/.../4869_Kline_Chapter_5_Classical_Test_...
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 إجراءات تطوير التدريس:
 اخلربات. لتبادل املقرر نفس يدرسون الذين األساتذة بني النقاش حلقات عقد -
 حضور دورات تدريبية يف جمال التدريس الفعال. -
 حضور ندوات علمية عن جودة التعليم. -

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

 .اإلجاابت أوراق من عشوائية عينة فحص -

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

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

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

 

 د/ حممد حممود عبد الوهاب اسم منسق الربانمج:

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

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 االختبارات مرجعية املعيار واحملك  اسم املقرر:  

 2-0208524رمز املقرر:  قياس      
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 علم النفس / القسم     الرتبيةالكلية/ 

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ش

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

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

 الثاين . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .33
   ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .34
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .35
 جلامعة يف الزاهر.. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الطالب يف مقر اجلامعة يف العابديه،والطالبات يف مقر ا7 .36
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .جج

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .دد

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .وو

    

  النسبة:  أخرى تذكر .زز
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 تعليقات:

 
 األهداف .ص

حتسني املمارسات إكساب الطلبة مهارات تصميم وبناء العديد من االختبارات معيارية املرجع وحمكية املرجع من أجل ما هدف املقرر الرئيس؟     -1

 . الرتبوية واملهنية , وتطوير أساليب قياس إجنازات املتعلمني والباحثني

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

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

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

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

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

 وصف عام للمقرر:

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

, أساليب بناء فقرات االختبار حمكي املرجع , حتليل مفردات أنواع االختبارات الرتبوية والنفسية ) معيارية املرجع وحمكية املرجع ( كات  , أنواع احمل

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

 

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

تعريف ابألنظمة املرجعية يف القياس الرتبوي والنفسي , النظام الذي ينسب أداء الفرد إىل معيار أوال :
احملكات , مستمد من اجلماعة , النظام الذي ينسب أداء الفرد إىل حمك , , مفهوم احملك , أنواع 

تعريف االختبارات املعيارية املرجع  وحمكية املرجع , الفرق بني االختبارات معيارية املرجع وحمكية 
املرجع , استخدامات االختبارات حمكية املرجع ) تسكني الطالب , تشخيص حتصيل الطالب , 

.  )........  

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

2 4 

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

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

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

 االختبار , درجات القطع
3 6 

 2 1 .  طريقة تصميم وبناء اختبار حمكي املرجعسادساً : 
 

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

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

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

 

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

 

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

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

 االت التعلم.واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جم
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 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات   للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 املعرفة 1

   بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
, أسلوب  أسلوب احملاضرات يعرف مفهوم االختبار معياري املرجع وحمكي املرجع . 1-1

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي 
, أسلوب  احملاضراتأسلوب  يقارن بني االختبار معياري املرجع وحمكي املرجع . 1-2

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

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

 النطاق .
, أسلوب  أسلوب احملاضرات

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي
, أسلوب  احملاضراتأسلوب  يفهم  حتليل فقرات االختبار حمكي املرجع . 1-4

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

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

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

أســــــــــلوب التعلم               واحملكية .يُقوم جمموعة من  أنواع  االختبارات املعيارية املرجع  2-1
 النشط

 تكليفات فردية           

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يصمم اختبارات حمكية املرجع ومعيارية املرجع . 2-2
يقرتح عـددا من احملكـات ملقـارنـة االختبـارات معيـاريـة املرجع وحمكيـة  2-3

 املرجع 
 فرديةتكليفات  أسلوب التعلم النشط

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

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط

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

 تكليفات مجاعية  أسلوب التعلم النشط

 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
يشـــارك يف التفاعل اهلادف مع أقرانه , وميارس دور القيادة املؤثر إذا  3-1

 أسندت إليه . 
 أسلوب التعلم اجلماعي ,
 أسلوب التعلم النشط

 تكليفات مجاعية        

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

 أسلوب التعلم النشط
 تكليفات مجاعية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات   للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 أسلوب التعلم النشط يستخدم جهاز احلاسب اآليل مبرونة  . 4-1

تكليفالالالالالالات فرديالالالالالالة / تقرير 
 علمي

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

تكليفات فردية / تقرير  أسلوب التعلم النشط
 علمي

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

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

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم    
 النهائي

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

 البدائل وشكل االختبار العام (
يتم يف األسبوع  

12 
25% 

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

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

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

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

 مصادر التعّلم .سس
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

 ..)يف اجملاالت الرتبوية والنفسية والتدريبية (، القاهرة ،دار الفكر ( االختبارات التشخيصية مرجعية احملك2001صالح الدين حممود  عالم ) /1 
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 اجتاهات معاصرة يف القياس والتقومي النفسي والرتبوي ، القاهرة ، مكتبة االجنلو املصرية . ( 1996أمينة كاظم و آخرون ) /2

  القاهرة ، دار الفكر(. القياس والتقومي الرتبوي والنفسي ) أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة ( ،  2000صالح الدين حممود عالم )   /3

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

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

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

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

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

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

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

 . طالبا 20قاعة حماضرات تتسع ل 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .22

 Data Showجهاز عارض البياانت 
 خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات  .23

 ال يوجد
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .هه

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

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

 االستشارة يف التدريس من قبل النظراء يف التدريس.
 إجراءات تطوير التدريس: .أأأ

 .مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطور بناء على التوصيات الواردة فيه 

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

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

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

 

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

  

 عبدالوهابد/ حممد حممود  اسم منسق الربانمج:

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 التقومي الرتبوي البديل  اسم املقرر:  

 2-0206625تقومي       رمز املقر:     
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 علم النفسالقسم/       الكلية/ الرتبية : 

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض

 البديلالتقومي الرتبوي . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .37
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .38
  الدبلوم العايل واملاجستري يف القياس والتقومي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .39

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  4 .40
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(   5 .41
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .42
 جلامعة يف الزاهر.. فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الطالب يف مقر اجلامعة يف العابديه،والطالبات يف مقر ا7 .43
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .حح

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .طط

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .كك

    

 %20 النسبة: √ أخرى تذكر .لل
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 تعليقات:

 األهداف .ط

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

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

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

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

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

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

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

 وصف عام للمقرر:

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

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

 
 

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

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

 ومتطلبات التقومي البديل  . 
   2 4 

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

    2 4 
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أدوات وأساليب التقومي البديل : األطر الرتبوية للمستوايت الرتبوية ، التقومي البديل استنادا إىل  اثلثا :
املستوايت الرتبوية ، مفهوم تقومي األداء ، نظام ومكوانت تقومي األداء ، أقسام مكونىت ، بعض صيغ 

ومي األداء  . يصمم كل مهام األداء ، تصميم وبناء املهام ، خصائص مهام األداء ، بعض مشكالت تق
 الطالب واحدة من أساليب التقومي البديل وتُقوم  وفق حمكات تقدير األداء . 

   3 6 

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

 مصادر احلصول على حمكات األداء . 
    2 4 

خامسا: التخطيط للتقومي البديل ) ال بد من إاثرة ثالثة أسئلة وهي : ملاذا جيب أن يكون هنالك تقومي 
 ريد تقوميه ، كيف جيب أن يكون التقومي ، ماذا عن وسائل الصدق والثبات ( .، ما الذي ن

    2 4 

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

 جات ملفات األعمال ، بعض مشكالت تقومي ملفات األعمال .در 
    2 4 

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

    2 4 

 

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

 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30  -   30 ساعات التدريس الفعلية
 2  -   2 الساعات املعتمدة

 

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

 

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

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .39
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 اسبة.مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املن: قم أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات اثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر لم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التع م
 املعرفة 1

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

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

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

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

 هنائي
, أسلوب  أسلوب احملاضرات يقارن بني أدوات التقومي البديل . 1-3

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

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

 التعلم النشط
تكليفات فردية ، اختبار 

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

 التعلم النشط
 تكليفات فردية 

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

تكليفات فردية ، اختبار 
 هنائي

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

   بنهاية املقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن: 
أســــــــــلوب التعلم               حيسب اخلصائص السيكومرتية يل أدوات التقومي . 2-1

 النشط
 تكليفات فردية          

 تكليفات فردية          أسلوب التعلم النشط يصمم أسلوب من أساليب التقومي البديل  2-2
يقرتح عــددا من احملكــات ملقــارنــة تقييم األداء وحيــدد مىت يفضـــــــــــل  2-3

 استخدام كل منها.
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط

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

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط

 تكليفات مجاعية أسلوب التعلم النشط يعمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فاعل . 3-4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطينخمرجات التع م
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

اهلــادف مع أقرانــه يف جمموعتــه واجملموعــات  يســــــــــهــل عليــه التفــاعــل 3-1
 تكليفات مجاعية         أسلوب التعلم اجلماعي األخرى, وميارس دور القيادة املؤثر إذا أسندت إليه .

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

 اجملموعات األخرى.
 تكليفات فردية       أسلوب التعلم النشط

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

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط

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

 تكليفات مجاعية

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

 أسلوب التعلم النشط         ابحلاسب اآليل 
تكليفالالالالالالات فرديالالالالالالة / تقرير 

 علمي
تكليفات فردية / تقرير  أسلوب التعلم النشط يستخدم التقنية وقواعد املعلومات االلكرتونية يف البحث العلمي. 4-2

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

 علمي
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1   -   - - 
 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

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

 املكتوب( 
 %20 الفصلعلى مدار 

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

 األداء   
14 20% 

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

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

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

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

 مصادر التعّلم .صص
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: .1

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

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

 ( التقومي الرتبوي البديل ، أسسه النظرية واملنهجية وتطبيقاته امليدانية  ، القاهرة ، دار الفكر العريب .  2004صالح الدين حممود عالم )   /3

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

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

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

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

https://dare.uva.nl/search?identifier=911536a7-3088-40fc-8fc8-be29768e791f
https://psychology.iresearchnet.com/industrial-organizational-psychology/i-o-psychology-theories/differential-item-functioning/
https://psychology.iresearchnet.com/industrial-organizational-psychology/i-o-psychology-theories/differential-item-functioning/
https://jonathantemplin.com/files/irt/irt07abim/irt07abim_lecture10.pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/feduc.2017.00051/full
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 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

 
 املرافق املطلوبة .ضض

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

 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .24
 طالبا. 20قاعة حماضرات تتسع ل 

 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .25

 Data Showجهاز عارض البياانت 
 

 خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات  .26
 ال يوجد

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

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

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

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

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

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة  .خخخ
 لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:دوريٍة 
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اييس التقدير الوصفية ضمن برانمج تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، وكذلك مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومق
 جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس يف القسم.

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

 

 توصيف مقرر التقومي الرتبوي البديل                إعداد / د. اندية الزبري
  

 د/ حممد حممود عبد الوهاب اسم منسق املقرر:

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

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر: إحصاء استداليل  

 (  2-0208525قياس )رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 (  2-0208525قياس ) إحصاء استداليل . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .44
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .45
 املاجستري  )متطلب كلية( والدبلوم العايل يف القياس والتقومي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .46

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

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

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .مم

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .نن

    

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

    

 - النسبة: - ابملراسلة .عع

    

 - النسبة: - أخرى تذكر .فف
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 تعليقات:

 األهداف .ع
 هدف املقرر الرئيس؟ما  -3

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 2 1 االحندار اخلطي البسيط 
 2 1 االحندار اخلطي املتعدد

 2 1 األساليب اإلحصائية الالابرامرتية 
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 2 1 اختبار  مربع كاي 
 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:  .42
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

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

 

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

 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: ال يوجد -عدد ساعات الدراسة  .43
 

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

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

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

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

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

 التقدمية.

االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية -
 االختبارات النهائية -

 أن يتعرف على مقاييس حجم التأثري وفحص الفرضيات اإلحصائية 1-2
 أن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
أن حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع  1-4

 الدراسة
احلوار واملناقشة املوجهة  -

 اهلادف.
األنشطة التطبيقية ومهام -

 األداء.
 

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

 اإلحصائية وكيفية اختبارهاأن يستعرض الفروض  5-1 األنشطة ومهام األداء.
 أن حيدد معايري وشروط اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب.  1-6
أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقياً للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-7

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2

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

 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة  -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين, التعلم النشط, املعتمدة 

على تصميم مهام األداء وفقا 
 لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

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

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

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

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

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

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة  -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين, التعلم النشط, املعتمدة 

على تصميم مهام األداء وفقا 
 لسياق احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء 
مهارات  –االتصال 

 –العالقات الشخصية 
حتمل املسؤولية, والعمل 

 ضمن فريق(

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

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

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

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

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

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

 .ويوصل استنتاجاته بطريقة ذكية
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر  للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

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

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة -

على مركزية املتعلم مثل التعلم 
التعاوين, التعلم النشط, املعتمدة 
على تصميم مهام األداء وفقا 

 لسياق احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 نتائجهومناقشة 
 وتفسريها.

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء 
 –مهارات االتصال 
مهارات تقنية 

املعلومات واملهارات 
 العددية (

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

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

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

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

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

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

 وحبث القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

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

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم 

التعاوين, أو التعلم النشط, 
املعتمدة على تصميم مهام األداء 

 وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

هارات استخدام م
 الربجميات احلاسوبية

 

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

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

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

 النهائي
 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
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 %5 15 ئجه وتفسريهاتطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتا تقدمي تقرير علمي إلجراءات 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 .ط
ع أن يتواجد ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوق

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

 مصادر التعّلم .طط
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

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

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

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

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

-Miles, J. & Banyard, P.(2007). Understanding and Using Statistics in Psychology: A Practical 
Introduction. London: SAGE Publications.   
 -Rasch, D., Kubinger, K. & Yanagida, T. (2011). Statistics in Psychology Using R and SPSS. 
German:  John Wiley & Sons. 
-Steyn H. S. &  Ellis S. M. (2009). Estimating an Effect Size in One-Way Multivariate Analysis 
of Variance (MANOVA). Multivariate Behav Res. 44(1),106-29. 

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

Electronic Journal of Statistics - 

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

-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

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

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

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

(APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, Theses, Science 
Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

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

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

-SPSS 

software-statistics-tps://www.ibm.com/analytics/spssht 

- SAS 

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

-Minitab 

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

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

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

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

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

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .27
  طالب 20يتسع لـ  طالب, معمل حاسب آيل 20قاعة دراسية تتسع لـ  -

 الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات   .28
  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .29
  معمل علم النفس الرقمي -

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

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ررر
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب . – .ززز

 ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حمليًا وإقليمًا. تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات بني النظراء يف تدريس املقرر - .سسس
 إجراءات تطوير التدريس: .ششش
تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تبادل الزايرات واخلربات واالستشارات  - .صصص

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

     حمتوي املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

209 

 

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

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

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

  الداخلية لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
ة حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديثة, مع  املراجع - .ننن

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

SWOT Analysis  نقاط القوة/ نقاط الضعف , الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة , استنادًا ملعايريNAQAAE  ألسس
 .لالعتماد الوطين يجيالتخطيط االسرتات

 

 د/ حممد حممود عبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

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

 توصيف مقرر: إحصاء استداليل     
 إعداد:

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

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 
 اسم املقرر:    املقاييس النفسية   
 2-0208513قياس    رمز املقرر:    
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى إسم املؤسسة التعليمية: ه 1440 / 3 / 4  اتريخ التوصيف:

 علم النفس /.الرتبية     القسم: /لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ

 . اسم املقرر الدراسي ورمزه: املقاييس النفسية1 .51
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .52
برانمج الدبلوم يف القياس والتقومي وبرانمج املاجستري يف القياس والتقومي ومقرر . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .53

 اختياري لطالب املاجستري يف  التخصصات األخرى يف قسم علم النفس 
 الثالث  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .54
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5 .55
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  6 .56
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .57

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

 % 100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .صص

    

  النسبة:  اإللكرتوين التعليم .قق

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .شش

    

  النسبة:  أخرى .تت
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 تعليقات:
 

 األهداف .ف
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

وتشخيص ذوي االحتياجات اخلاصة ، اكساب الطالب معلومات عن أشهر املقاييس املستخدمة يف جمال الشخصية واالجتاهات وامليول 
وكيفية بنائها وتقنينها وتطبيقها وتصحيحها وحتليل بياانهتا، وكذلك اكساهبم مهارات القياس النفسي عند التعامل مع ذوي االحتياجات 

 اخلاصة.

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

تمع مع متابعة املقاييس اجلديدة يف جمال علم النفس يف كافة ختصصاته، وتوفري املقاييس للظواهر والسمات النفسية اليت يكثر انتشارها يف اجمل
جملتمعية املتالحقة، ومتابعة البحوث املنشورة يف موضوعات املقرر يف أحدث اجمللدات واألعداد للدورايت العاملية يف التطورات والتغريات ا

 التخصص.
 

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

اجات يتضمن هذا املقرر عرًضا الهم املقاييس النفسية يف جمال الشخصية واالجتاهات وامليول واملقاييس النفسية املستخدمة لتشخيص ذوي االحتي
 هاخلاصة، من حيث تعريف الظاهرة موضع القياس وحماورها أو مكوانهتا أو أبعادها املختلفة، وكيفية بناء املقياس وتطبيقه وتصحيحه وتقنين

 والتحقق من توفر اخلصائص السيكومرتية له
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .46

 قائمة املوضوعات
عدد 

األسايب
 ع

ساعات 
 التدريس 

 مفهوم الذكاء وتطور قياسه وتصنيف االختبارات املختلفة للذكاء اللفظية وغري اللفظية واجلمعية والفردية

 اختبار الذكاء اللفظي 

 اختبار الذكاء املصور 

2 4 
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 ة اخلاصة بقياس مسات الشخصية.مفهوم الشخصية، ومساهتا املختلفة، وأشهر التصنيفات اليت حتتويها املقاييس النفسي

 مقياس مسات الشخصية لكاتل -

 مقياس الشخصية متعدد األوجه. -

 مقياس العوامل اخلمسة الكربى للشخصية -

 يف قياس مسات الشخصية.  استخدام املقاييس االسقاطية -

2 4 

 وتصنيف مقاييس االجتاهات. مفهوم االجتاهات، ومكوانهتا، وكيفية قياسها،

 أساليب قياس االجتاهات أحادية البعد  -

 * أسلوب الفرتات املتساوية ظاهراًي )ثرستون(.     

 * أسلوب التقدير اجلمعي )ليكرت(.     

 * األسلوب الرتاكمي )جتمان(.     

 أساليب قياس االجتاهات متعددة االبعاد. -

 أساليب قياس العالقات االجتماعية -

 مع أمثلة تطبيقية لكل أسلوب منها

2 4 

 مفهوم امليول، والفرق بينها وبني االجتاهات واالستعدادات اخلاصة، وأنواع امليول وكيفية قياسها وأمهية الكشف عنها.

 استبيان سرتونج كامبل للميول

 كيودر للميولاستبيان  

 استبيان جاكسون للميول املهنية

 املشكالت السيكومرتية الستخدام االستباانت يف قياس امليول

2 4 

عنهم وأهم املقاييس النفسية يف  مفهوم املوهبة واإلبداع وأهم السمات املميزة للموهوبني واملبدعني وطرق االكشف
 تشخيص هذه الفئات، وأشهر املقاييس النفسية املستخدمة للتعرف على السمات النفسية والقدرات العقلية لديهم.

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 

 

214 

 

 4 2 مفهوم اإلعاقة العقلية طبًيا وسيكومرتاًي واجتماعًيا، واالجتاه التكاملي يف تشخيص 

مفهوم صعوابت التعلم، وأنواعها النمائية واألكادميية، وأبرز احملكات اجلوهرية يف تشخيص ذوي صعوابت التعلم وأهم 
 املقاييس النفسية املستخدمة يف تشخيص ذوي صعوابت التعلم.

1 2 

هم السمات النفسية املميزة للتوحديني، وطرق الكشف عن التوحد، وأشهر مفهوم االضطراب الذاتوي )التوحد(، وأ
 املقاييس النفسية املستخدمة يف ذلك.

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .47
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30 - 6 - - 24 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: .48
 ساعتان

 

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

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

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

 

 ل خمرجات التعلم للمقررجدو 

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

 طرق التقومي

 املعرفة 1
يعرف الذكاء وحيدد تطور القياس العقلي اترخييا ويصنف اختبارات الذكاء املختلفة  1-1

 يف ضوء عدة حمكات
 موضوعيةأسئلة  التعلم النشط
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 تكليف منزيل العرض الفعال صية.يعرف الشخصية ومسات الشخصية املختلفة وحيدد أشهر مقاييس الشخ 1-2

 أسئلة موضوعية احلوار واملناقشة يوضح مفهوم االجتاه ومكوانته وكيفية قياسه. 1-3

 تكليف منزيل العرض الفعال يعرف امليول وحيدد أهم مقاييس امليول املهنية وغري املهنية. 

 تكليف منزيل العرض الفعال يعرف ذوي االحتياجات اخلاصة ويذكر أحدث التصنيفات العاملية هلذه الفئات.  1-4

يوضح أهم املقاييس املستخدمة يف تشخيص املبدعني واملوهوبني وذوي اإلعاقة  1-5
 السلوكية واالنفعالية. العقلية وذوي صعوابت التعلم والتوحديني وذوي اإلضطراابت

 أسئلة موضوعية العرض الفعال

 املهارات املعرفية 2
يتحقق من اخلصائص السيكومرتية لبعض املقاييس النفسية على عينات من اجملتمع  2-1

 السعودي. 
 تكليف منزيل التعلم النشط

 نشاط عملي التعلم التعاوين وامليولينقد عينة من املقاييس النفسية املستخدمة يف قياس الشخصية واالجتاهات  2-2

 تكليف منزيل التعلم النشط يصيغ جمموعة من الفقرات وفق كل أسلوب من أساليب قياس االجتاهات. 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
 عمليةتطبيقات  احلوار واملناقشة يتحرى الدقة يف اختيار املقاييس املناسبة للظواهر النفسية 3-1

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يتحرى املوضوعية يف تفسري نتائج املقاييس النفسية املختلفة 3-2

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 عمليةتطبيقات  التعلم النشط يقوم جبمع البياانت املستمدة من تطبيق بعض املقاييس النفسية الكرتونيًا  4-1

يستخدم الربامج الكمبيوترية اإلحصائية يف حتليل البياانت املستمدة من تطبيق بعض  4-2
 املقاييس النفسية.

 تطبيقات عملية التعلم النشط

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50
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بة, تقدمي شفهي, اختبار, مشروع مجاعي, كتابة مقال, خطامهام التقومي املطلوبة )مثال:  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %15 9،  4،  3 تكليفات منزلية  1

 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 16 اختبار هنائي 4
 

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

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

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

 توجد وحدة خمصصة لإلحصاء والبحوث تقدم االستشارات اخلاصة ابملقرر 

 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية
 

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

 الرايض، مكتبة الرشد. القياس النفسي والرتبوي: نظريته، أسسه، تطبيقاته. (.1997الطريري، عبد الرمحن سليمان )

 األسكندرية: دار املعارف اجلامعية. استخبارات الشخصية.(. 2001عبد اخلالق، أمحد حممد )

 القاهرة، دار الفكر العريب. (. 1)ط اته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرةالقياس والتقومي الرتبوي والنفسي: أساسي. (2000) صالح الدين حممود عالم،

Aiken,L.(2000). Psychological Testing and Assessment (10th Ed.). Allyn & Bacon, USA. 

Salvia,J.&Ysseldyke,J.(1995). Assessment (6th Ed.).Houghton Mifflin Company, Boston, USA. 

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: -قائمة يف  –. أدرج 2 
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Smith, G. T. (2005). On construct validity: Issues of method and measurement. 
Psychological Assessment, 17, 396-408. 

Vazire, S. (2006). Informant reports: A cheap, fast, and easy method for personality 
assessment. Journal of Research in Personality, 40, 472-481. 

Westen, D., & Rosenthal, R. (2005). Improving construct validity: Cronbach, Meehl, 
and Neurath’s Ship. Psychological Assessment, 17, 409-412. 

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

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.ps.24.020173.001325?journal
Code=psych 

http://members.aect.org/edtech/ed1/34/34-05.html 

https://www.simplypsychology.org/attitude-measurement.html 

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

 SPSS, AMOSبرانمج 
 

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

 وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .30

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

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

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .31
 وجهاز حاسب آيل  Data Showجهاز العرض 

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا .32
توجد حاجة ملعمل يف القياس والتقومي جمهز بكافة املقاييس النفسية املطلوبة يف برامج القياس والتقومي يف مراحل  -املكتبة  املركزية ابجلامعة 

 يس كل عام دراسي وفق التقدم احلادث يف اجملال.الدبلوم واملاجستري والدكتوراة، ويتم حتديث هذه املقاي

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.ps.24.020173.001325?journalCode=psych
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.ps.24.020173.001325?journalCode=psych
http://members.aect.org/edtech/ed1/34/34-05.html
https://www.simplypsychology.org/attitude-measurement.html
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ههه
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .1

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

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

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

 .موضوعات املقررتبارات النصفية والنهائية حتليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر اسرتاتيجيات التدريس املتبعة يف تدريس * حتليل نتائج االخ

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

 إجراءات تطوير التدريس: .3
 الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق التدريس احملببة هلم سيتم تطوير التدريسبناء على التغذية 

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

موعة من أعضاء هيئة التدريس يف الئه وجمميتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني التقييم الذايت وتقييم ز 
 التخصص املنوط به تدريس املقرر.

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

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

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

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

 د/ حممد حممود عبد الوهاب  اسم منسق الربانمج:

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

  توصيف مقرر املقاييس النفسية:                                 إعداد د/ حممد حممود عبد الوهاب      
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
   

 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 حتليل البياانت ابحلاسب اآليل اسم املقرر:  

  (  2-0208526)نفس رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاسم املؤسسة التعليمية:  1440-2-22اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم: -الكلية

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق

 (  2-0205826)قياس   حتليل البياانت ابحلاسب اآليلاسم املقرر الدراسي ورمزه:  .58
 عدد الساعات املعتمدة: ساعتان .59
الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: ماجستري القياس والتقومي، ماجستري إحصاء، متطلب كلية جلميع األقسام يف  .60

 الدكتوراة، الدبلوم العايل يف القياس والتقومي
 بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا 

 السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الرابع .61
 املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .62
 املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  .63
 فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  .64

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ثث
 :100 النسبة% 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .خخ

    

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

    

  النسبة:  ابملراسلة .ضض
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  النسبة:  أخرى تذكر .ظظ
 

 تعليقات:

 
 األهداف .ك

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 . SPSSاالجتماعيةإكساب الطالب املهارات العملية الالزمة لتحليل بياانت األحباث الكمية ابستخدام حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم 

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

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

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

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

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

 وصف عام للمقرر:

، ويشمل ذلك قوائم احلزمة وملفاهتا وشاشاهتا الضرورية للتشغيل، SPSSيتناول املقرر حتليل البياانت ابحلاسب اآليل ابستخدام حزمة برامج
( واالختبارات الالابرامرتية، Fواختبار )(، Tويشمل أيضا األوامر اهلامة حلساب اإلحصاءات الوصفية، وإعداد الرسوم البيانية، واجراء اختبار )

وحساب معامل االرتباط ومعامالت الثبات املختلفة، مع التأكيد على حسن استخدام اخليارات الداخلية للشاشات الفرعية، ابإلضافة إىل 
 .Syntaxتدريب الطالب على استخدام األوامر يف انفذة 

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .51

 املوضوعاتقائمة 
عدد 

 ساعات التدريس األسابيع

 مراجعة عامة ملفاهيم أساسية يف القياس واإلحصاء
 .أنواع املتغريات ومستوايت القياس 
 مقاييس النزعة املركزية، مقاييس التشتت، معامالت االرتباط واالحندار 
 .اختبار الفروض 

1 2 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .51

عدد  املوضوعاتقائمة 
 ساعات التدريس األسابيع

 . الصدق والثبات 
 :SPSSتشغيل 

  قوائم احلزمة: ملفFile التحرير ،Edit العرض ،View البياانت ،Data ،
 .Transformالتحويل 

  امللفات األساسية للحزمة: ملفات البياانتData File ملف املخرجات ، 
Output File اإلشارة إىل ملف تكوين األوامر ،Syntax File . 

 .شاشات العرضفي احلزمة: عرض البياانت، عرض املتغريات 

4 8 

 :Analyzeقائمة 
  األمرReports 
  تطبيقات اإلحصاء الوصفي: األمرDescriptive Analysis 

1 2 

 اختبار الفروض الفارقة:
  األمرCompare Means 
  األمرGeneral Linear Model 
 األمرNonparametric Tests 

4 8 

 Regression 1 2، األمر  Correlateحساب االرتباط:األمر 
 Scale 1 2حساب الثبات:األمر 

 2 1 : الرسوم البيانية Graphقائمة
 Syntax    2 4استخدام انفذة

 15 30 
 

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

 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .52
 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
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 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 

 التعلم الفردي )الذايت اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .53
 ساعتان  أسبوعيا.

 

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

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

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

 

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

 للمقرر
 طرق التقومي

 املقرر يتوقع من الطالب أنبعد دراسة  
 املعرفة 1

 أسلوب احملاضرات .SPSSيعرف أسس إ دخال وتعديل البياانت يف حزمة   13 -1
 أسلوابلتعلم النشط

 تكليفات فردية
 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية يعرف األوامر األساسية حلساب اإلحصاءات الوصفية.  14 -1
 تقرير علمي

 اختبار عملي هنائي
 Descriptiveخمرجات األوامر الفرعية حتت االمريقارن بني   15 -1

Statistics. 
 تكليفات فردية

 اختبار عملي هنائي
 تكليفات فردية يعرف أوامر الرسوم البيانية.  16 -1

 اختبار عملي هنائي
 تكليفات فردية يعرف أوامر اجراء االختبارات البارامرتية والالابرامرتية.  17 -1

 تقرير علمي
 اختبار عملي هنائي

 تقرير علمي يفهم استخدامات اخليارات الداخلية االساسية يف شاشةكألمر.  18 -1
 اختبار عملي هنائي

مييز القيمة املناسبة لإلحصاءة بعد اختبار فروضها األساسية يف انفذة   19 -1
 املخرجات.

 تقرير علمي
 اختبار عملي هنائي

 فرديةتكليفات  يستوعب خمرجات أمر حساب الثبات خبياراته الداخلية.  20 -1
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اسرتاتيجيات التدريس   للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 للمقرر

 طرق التقومي

 تقرير علمي
 تقرير علمي يفهم طريقة استخدام األمر ارتباط وخياراته.  21 -1

 اختبار عملي هنائي
 اختبار عملي هنائي يدرك طريقة اختبار فرض حبثي.  22 -1

 املهارات املعرفية 2
 : SPSSيتوقع من الطالب أن يقوم ما يلي ابستخدام  

 تكليفات فردية النشطأسلوب التعلم  جيري حساابت اإلحصاءات الوصفية.  17 -2
 تقرير علمي

 اختبار عملي هنائي
 يطبق أوامر الرسوم البيانية املناسبة.  18 -2
 جيري اختبارات الفروض اإلحصائية البارامرتية.  19 -2
 جيري اختبارات الفروض اإلحصائية الالابرامرتية.  20 -2
 حيسب معامالت االرتباط الثنائية.  21 -2
 حيسب معامالت الثبات املختلفة.  22 -2
 يف تقرير حبثي. SPSSيكتب خمرجات برانمج   23 -2
 تكليف مجاعي أسلوب التعلم التعاوين وينفذها Syntaxيكتب أوامر تعديل البياانت يف انفذة   24 -2

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يسالالالالالالالالالالالالالهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه، وميارس دور القيادة املؤثر إذا   6 -3

 أسندت إليه.
 أسلوب التعلم النشط
 أسلوب التعلم التعاوين

 تكليفات فردية
 تكليف مجاعي

 يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل أقرانه.  7 -3
 يشارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشطة زمالئه.  8 -3
 يتفاعل مع أقرانه، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب.  9 -3
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط املكلف به وينجزه يف وقته احملدد.يتحمل املسؤولية يف أداء العمل   10 -3

 تقرير علمي
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يستخدم جهازا حلاسب اآليل مبرونة.  4 -4
 اإللكرتونية يف البحث العلمي.يستخدم التقنية وقواعد املعلومات   5 -4 تقرير علمي

 يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف عرض تكليفاته.  6 -4
 يف حتليل البياانت بكفاءة. SPSSيستخدم حزمة برامج  7 -4

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5- 2  - - - 
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قال, خطابة, تقدمي مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشروع مجاعي, كتابة م م
 شفهي, مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %25 على مدار الفصل تكليفات فردية   1
 %15 15األسبوع  تكليف مجاعي  2
 %30 يف هناية الفصل  اختبار عملي 3
 %30 14األسبوع  تقدمي تقرير علمي )حبث كمي(. 4

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

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

 مصادر التعّلم .فف
 . أدرجالكتباملقررةاملطلوبة:1

 ( 2004رضا عبدهللا أبو سريع  .) حتليل البياانت ابستخدام برانمجSPSS. عمان:  دار الفكر . 
 ( 2009شراز، حممد صاحل .)التحليل االحصائي للبياانت ابستخدام برانمجSPSS.مكة: جامعة أم القرى . 
  (2009الزعيب،حممدوالطالفحة،عباس .)النظاماإلحصائيSPSS .األردن: داروائلللنشر . 
  (  1428عز حسن عبد الفتاح  .)الرايض: مكتبة امللك فهد الوطنيةمقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليلهال . 
 ( 2008حممد صبحي و عدانن حممد عوض. .) مبادئ وحتليل ابستخدام( مقدمة يف اإلحصاءSPSS). عمان: دار املسرية . 
 ( 2005حممود مهدي البيايت .) حتليل البياانت اإلحصائية ابستخدام الربانمج اإلحصائيSPSS  معاجلة البياانت مع اختبار(

 . عمان: دار حامد .شروط التحليل وتفسري النتائج(
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
 . 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 

 بية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسو 4
 .SPSSحزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 

http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_using_SPSS.pdf
http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_using_SPSS.pdf
https://www.westga.edu/academics/research/vrc/assets/docs/spss_basics.pdf
https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf
https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf
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 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 

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

 جهاز حاسب آيل20مقعد،  20وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات  .33

 طالبا. 20معمل حاسب آيل يتسع ل 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .34

 . SPSS ، حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعيةData Showجهاز عارض البياانت 
 جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثالً إذا كان هناك حاجة إىل  .35

 ال يوجد

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

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

 الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس.تبادل 
 إجراءات تطوير التدريس: .أأأأ

 مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .بببب

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .تتتت
 ير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.مراجعة تقر 

 

 

 اآليلحتليل البياانت ابحلاسب توصيف مقرر 

 إعداد د/ دايان فهمي محاد    د/ اندية الزبري      د/ مىن ربيع طنطاوي
 

  

 د/ حممد حممود عبد الوهاب اسم منسق الربانمج:
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