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  اخلطة الدراسية: 2 /1 /4
 الساعات احملتسبة املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى

 (نظري -عملي -معتمدة )

 2 ال يوجد مقرر اجباري قضااي معاصرة يف علم النفس  0206711-2نفس  املستوى األول
 2 ال يوجد مقرر اجباري االضطراابت النفسية وت خيصاا  0206712-2نفس 
 2 ال يوجد اجباريمقرر  م(قدوتطبيقا ا )مت نظرايت االرشاد النفسي  0206713-2ارشاد 
 2 ال يوجد مقرر اجباري االرشاد األسري والزواجي )متقدم(  0206714-2ارشاد 
 2 ال يوجد مقرر اجباري نظرايت التعلم والتعليم  0206623-2نفس 

 2 ال يوجد مقرر اجباري قراءات يف علم النفس االجيايب  0206721-2نفس  املستوى الثاين
 2 ال يوجد مقرر اجباري النمو مدى احلياة  0206722-2نفس 
 2 ال يوجد مقرر اجباري االرشاد ا ماعي )متقدم(  0206723-2ارشاد 
 2 ال يوجد مقرر اجباري لةافنيات املقابلة االرشادية ودراسة احل  0206724-2ارشاد 
 2 ال يوجد مقرر اجباري نظرية املناهج 2-020270112هنج 

 2 ال يوجد مقرر اجباري النفسي االشرا  يف االرشاد  0206731-2ارشاد  الثالثاملستوى 
 2 ال يوجد مقرر اجباري ارشاد ذوي االحتياجات اخلاصة  0206732-2ارشاد 
نصوص يف االرشاد النفسي ابللغة   0206733-2ارشاد 

 االجنليزية
 2 ال يوجد مقرر اجباري

 3 ال يوجد مقرر اجباري (1العملي يف االرشاد )التدريب   0206734-2ارشاد 
 2 ال يوجد  مقرر اجباري إحصاء استاليل  0206632-2نفس 

 2 ال يوجد مقرر اجباري تصميم البحوث شبه التجريبية  0206741-2نفس  املستوى الرابع
 2 ال يوجد مقرر اجباري بناء وتصميم الربامج االرشادية  0206742-2ارشاد 
 2 ال يوجد مقرر اجباري تلفةاملخارشاد ذوي الثقافات   0206743-2ارشاد 
 2 ال يوجد مقرر اجباري حتليل البياانت ابحلاسب اآليل  0206744-2نفس 

 2 ال يوجد مقرر اجباري (2سياسات تعليمية معاصرة ) 020170121-2
 2 ال يوجد مقرر اجباري النفسيحلقة  ث يف اإلرشاد   0206751-2ارشاد  الفصل اخلامس

 3 ال يوجد مقرر اجباري (2التدريب العملي يف االرشاد )  0206752-3ارشاد 
 2 ال يوجد مقرر اجباري القيادة الرتبوية 0205722-2

 

020170141-2 
0205733-2 

 2-020270142هنج

 متطلب الكلية االختياري
 النظرية الرتبوية اإلسالمية

 شؤون الطالبإدارة 
 تقنيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي يف

 التعليم

خيتددددددددددار الطالددددددددددب مقددددددددددرر ا  ال يوجد مقرر اختياري
ا مددددددددن  هددددددددذه بددددددددني واحددددددددد 

املقدددددررات بواقدددددع سددددداعتان 
 فقط

    أطروحة الدكتوراه  الفصل السادس
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 
 
 
 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 قضااي معاصرة يف علم النفس     اسم املقرر:  
 2-0206711   نفس    رمز املقرر:  
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

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

 علم النفس /.الرتبية     :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .أ
 0206711-2نفس علم النفسقضااي معاصرة يف : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .1
 2: املعتمدة الساعات عدد. 2 .2
 لم النفسختلفة لعالتخصصات امل الدكتوراة يف مجيع برامج: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .3

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

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

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

 100 :النسبة √ التقليدية ا اضرات قاعات % 
 

   

 النسبة  اإللكرتوين التعليم:  
    

 النسبة  (اإلنرتنت طريق وعن تقليدي) مدمج تعليم:  
    

 النسبة  ابملراسلة:  

    

 النسبة  أخرى:  
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 :تعليقات

 

 األهداف .ب
 ؟ الرئيس املقرر هد  ما -1

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

راجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو ماملقرر الدراسي .   لتطوير وحتسني -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
  اإلنرتنت، والتغيريات يف  ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  

دة اليت يتم ت ا ديوضوعاللتعر  على املابملواقع اإللكرتونية للمجالت العلمية يف التخصص االستعانة 
 دراستاا أوال أبول.

 

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

لم على وجه فس التععلم نو للباحثني يف  ال علم النفس ب كل عام يعد هذا املقرر من املقررات املامة 
دفق املستمر والت للتقدم ظر ااخلصوص ملا يتضمنه من قضااي معاصرة يتناوهلا علم النفس ابلدراسة، وكذل  ن
كما جديد.   ل ما هوس بكاهلائل يف  ال املعرفة يف التخصص؛ فإن مثة ضرورة لرفع وعي طالب علم النف

  اا.ية التعامل معة، وكيفالحقالك ف عن التأثريات النفسية للتغريات اجملتمعية املت ذا املقرر إىليسعى ه

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 
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 اجملتمع، يفعاصرة امل علم النفس ودوره يف ظل التغريات اجملتمعية املتالحقة والقضااي
 والعالقة بني علم النفس وا وانب االنسانية والتكنولوجيا

1 2 

 تغريمسيكلوجية اختاذ القرار النفسي واملمارسات النفسية يف ظل عامل 

 اإلدمان على االنرتنت وأاثره على الفرد واجملتمع

 ا مود والتصلب يف الفكر وأاثره على الفرد واجملتمع

1 2 

 2 1 لفكري التطر  ب واب التكنولوجية املعاصرة واإلرهادور علم النفس يف مواجاة احلرو 

 عفراد اجملتمأي بني لرقمالضغوط النفسية الناجتة عن التقدم التكنولوجي وارتفاع القلق ا

 االحرتا  النفسي وأثره على الفرد واألسرة يف عصر القلق 

2 4 

 ولوجيالتكن تقدموالضوابط التواصل النفسي اآلمن يف ظل وسائل التواصل االجتماعي 

 0لرفضبول واالق وسائل التواصل االجتماعي وانت ارها يف وسط ال باب ا امعي بني
 واحللول(-)األسباب

2 4 

 جملتمعد واالذكاء االصطناعي وآاثره النفسية اإلجيابية والسلبية على الفر 

 من موضوعات حلقة  ث يف التعلم دكتوراه 

2 4 

 اا علي أمهية التفكري الناقد يف ظل تعدد مصادر املعرفة وساولة احلصول

 لعالج(ا-ظاهرة التنمر )األسباب 

2 4 

 القياس النفسي والبحث العلمي يف ظل التقدم التكنولوجي اهلائل

 املعتقدات املعرفية يف ظل تنوع مصادر املعلومات واملعار 

2 4 
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 4 2 عوملة علم النفس عرب الثقايف يف ظل عصر ال

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .2
 إضافية دروس حماضرات 

 أو معامل
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

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

 

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

 .ملناسبةا التعلم  االت يف املطلوب حسب للقياس قابلة تكون  يث املقرر، تعلم  خرجات ا دول  لء قم: أوالً  -
 .املستادفة التعلم خمرجات ومع معاا تتسق و التقييم طر  تناسب اليت التدريس اسرتاتيجيات ضع: اثنياً  -
 يمااتقي وطر  ادفةاملست املقرر تعلم جاتخمر  تتسق أن وجيب بدقة، التعلم خمرجات وتقومي قياس على تساعد اليت املناسبة التقييم طر  ضع: اثلثاً  -

  االت من ال  كل  يف تعلم خمرجات رمقر  كل  يتضمن أن يلزم ال أنه مالحظة مع متكاملة، وتعليم تعلم عملية معا   لت كل تدريساا واسرتاتيجيات
 .التعلم

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 اسرتاتيجيات تللمؤهال الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمقرر التدريس
 التقومي طرق

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

 كتابة مقال احلوار واملناق ة صرةملعااعية يوضح أسس اختاذ القرار النفسي يف ظل التغريات اجملتم 1-2
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 لتقدماالتأثريات النفسسية على أفراد اجملتمعات يف ظل حيدد  1-3
 التكنولوجي اهلائل

 تكليف منزيل العرض الفعال

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

 تكليف منزيل العرض الفعال

 كتابة مقال العرض الفعال طناعيوالسلبية للذكاء االصيذكر اآلاثر النفسية االجيابية  1-5

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

 السلبية للتكنولوجيا احليثة 
 ن اط عملي التعلم التعاوين

 ن اط عملي التعلم التعاوين يتعامل ب كل اجيايب مع ذوي القلق الرقمي 2-2

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

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 تطبيقات عملية احلوار واملناق ة علمييف البحث ال احلساسية للثغرات وامل كالت العلمية يبدي 3-1

 تطبيقات عملية احلوار واملناق ة حقةملتالجتاه أفراد اجملتمع يف ظل التغريات احيدد مسؤولياته  3-2

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

 والتقنية احلديثة
 تطبيقات عملية تطبيقات عملية

  ظلسية يفالتقنية احلديثة يف الك ف عن االضطراابت النفيستخدم  4-2
 التغريات املتالحقة

 تطبيقات عملية تطبيقات عملية

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

5-2    
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 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .5
 شفهي، تقدمي خطابة، مقال، كتابة  مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %15 9،  4،  3 تكليفات منزلية  1

 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 15 اختبار هنائي 4

5    

6    

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .د

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

 تدريس. توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة -

 اإللكرتوين.جتماعي و لتدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلة اتكوين  موعة للتواصل بني عضو هيئ -

ت ارات ات واالسعمل القسم على إن اء وحدة خاصة ابإلرشاد النفسي لتقدمي اإلرشادات والتوجياي -
 النفسية  للطالب 

 وجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادمييةي -
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 التعّلم مصادر .ه
 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1

 كر: بريوت(. اإلختال  والتعار  يف ضوء علم النفس املعاصر. دار الف2014عرار، سامر )

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

: لتوزيعلن ر واامعية للطبع وادار املعرفة ا (. معامل علم النفس املعاصر. 1999الطويل، عزت عبد العظيم )
 اإلسكندرية

 هرة. ع: القالن ر والتوزيل(. علم النفس املعاصر يف ضوء اإلسالم. دار ال رو  2007حممد، حممد حممود )

 قاهرة.يع : اللن ر والتوز ضة العربية للطباعة وا(. علم النفس املعاصر. دار النا2000املليجي، حلمي )

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

 

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

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

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

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

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

 

 : ةاملد واألسطواانت الرب يات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4

https://www.journals.elsevier.com/contemporary-educational-psychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_Educational_Psychology
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 املطلوبة املرافق .و
 قاعاتال داخل عداملقا عدد)أي  اتواملخترب  الدراسية القاعات حجم ذل  يف  ا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجازة وعدد واملختربات، الدراسية
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، ا اضرات، قاعات) املباين .1

 طالبا   15وجااز حاسب آيل  ا يسع عدد  Data Showقاعة حماضرات  ازة جبااز العرض 

 (:وغريها والرب يات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .2
 وجااز حاسب آيل Data Showجااز العرض 

 (:هبا ةقائم أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتايزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .3
 املكتبة  املركزية اب امعة

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ز

 :التدريس فعالية  صوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .1
 تبعة  التدريس املقييم طر تناا * تقدمي استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بي

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

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

يس املتبعة اتيجيات التدر ثر اسرت لى أ* حتليل نتائج االختبارات النصفية والناائية حتليال كميا ونوعيا للوقو  ع
 موضوعات املقرر وترتيباا حسب فعاليتاا.يف تدريس 

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

 :التدريس تطوير إجراءات .3
يتم م سيس ا ببة هل  التدر  طر بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طر  التدريس املتبعة واست ار م يف

 تطوير التدريس

 تدريس يئةه أعضاء بواسطة ةالطلب أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .4
 مؤسسة من تدريس هيئة ءأعضا مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل مستقلني،
الئه متقييم ز و لذايت تقييم ااجنازات الطالب من خالل االتفا  بني اليتم احلكم على دقة تقدير  (:أخرى

 وعضو هيئة التدريس له
 :ويرهلتط والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .5
 الدكتوراة من خالل أداء الطالب يف االختبار ال امل ملرحلة  -

 تدريس املقرر يف كيفية تطويره القائمني علىاست ارة أعضاء هيئة التدريس  -

 تابعة البحوث والكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمناا املقرر.م -

 تابعة أعداد البحوث يستخدم فياا الطالب املعلومات الواردة يف املقرر.م -
 

 حممد خليفة ال ريدةد/  :الربانمج منسق اسم

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

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

   : االضطراابت النفسية وتشخيصها  اسم املقرر  

 02067712-2نفس  رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الرتبية / علم النفس القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (02067712-2)نفس   االضطراابت النفسية وتشخيصها:  الدراسي ورمزه. اسم املقرر 1

 ساعتان:  . عدد الساعات املعتمدة2 .8
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 لربامج(داد قائمة بهذه ا من إعا بداًلهذ , بّين د مقرر اختياري عام يف عدة برامج)يف حال وجو

 مقررعام – الدكتوراه .9
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .10
 املستوي )             (  .11
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .12
 ال يوجد .13
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .14
 ، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  املقررفرع أو فروع تقدمي . 7 .15
 مبنى كلية الرتبية .16
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 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات ا اضرات التقليدية 
  

 %60 النسبة:
 

   

 التعليم اإللكرتوين 
  

 %20 النسبة:
    

 )تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت 
  

 %20 النسبة:
    

 النسبة:  ابملراسلة  
    

 النسبة: - تذكر أخرى - 
 

 تعليقات:

 

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

  والعقلية االضطراابت النفسيةيتعرف علي مفهوم  . 

 .يتعرف علي حجم ظاهرة االضطراب النفسي 

 .يتعرف علي مستويات االضطراب النفسي 

 االضطراب النفسي يتعرف علي تصنيف حاالت. 

 يتعرف علي التصنيفات العاملية لالضطرابات النفسي(ةICD-10- DSM). 

 .يقدر و يدرك أهمية التشخيص لالضطرابات النفسية 

  والعقلية االضطراابت النفسيةيتعرف علي اسباب. 

 .يقارن بني االضطرابات النفسية والعقلية 

 ي. نفسيتعرف علي النظريات النفسية املفسرة لالضطراب ال 

  والعقلية االضطراابت النفسيةيستعرض مناذج من. 

 

 )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،ملقرر الدراسي. التطوير وحتسني  -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
  والتغيريات يف ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  

 احلديثة. علوماتقواعد املواجع ملريتم مراجعة مفردات املادة وفقا للتطورات وتوفر ا 

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

  االستفادة من املؤمترات العلمية واملشاركة فيها . 

  مات.علوعد املاملنشورة يف قواوالبحوث  االستفادة من الدراسات 

 

 (.  دليل الربانمج ة التعريفية أو: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفساا املستخدمة يف الن ر  )مالحظةوصف املقرر الدراسي  .ح

وتصنيفه وفقا  ق تشخيصهه وطرويات. ومستوالعقلية االضطراابت النفسيةمفهوم يتناول املقرر وصف عام للمقرر:

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

 . ةوالعقلي االضطراابت النفسيةمن والنظريات املفسرة هلا ومناذج 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6

http://www.questia.com/
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 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

  والعقلية  االضطراابت النفسيةمفهوم . 
1 2 

 .2 1 حجم ظاهرة االضطراب النفسي 

 .2 1 مستويات االضطراب النفسي 

 2 1 .الشائعة تصنيف حاالت االضطراب النفسي 

 ة)سيالتصنيفات العاملية لالضطرابات النفICD-10- DSM. 2 4 

  والعقلية االضطراابت النفسيةاسباب. 
2 4 

 2 1 ية.قلبني االضطرابات النفسية والع الفروق 

  4 2 . فسيلناالنظريات النفسية املفسرة لالضطراب 

  والعقلية االضطراابت النفسيةمناذج من. 
3 6 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .7
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 31 - 3 - - 28 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

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

 

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

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

  تنميتهاي إىلراساملقرر الدموجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى  . 

 ملهارات. اتلك املعارف أو  غية تطويرباسي لدريف  املقرر ا ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

 لدراسي. يف هذا اجملال ا ئج التعلمنتا ييمالطرق املتبعة لتقويم الطالب يف املقرر الدراسي لتق  

-  
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت خمرجات م
 املعرفة 1
 ,اشاحملاضرات, احلوار والنق االضطرابات النفسية وتشخيصمعرفة  1-1

 . العلمي ,ورش العملالبحث 
 دددد

املناقشات  

التقييمية, 

االختبار 

ر ,النصفي

 النهائي.
 دد

 ةاالضطرابات النفسي الفهم الشامل لتصنيف وتشخيص  1-2

 واألسباب املؤدية اليها والنظرايت املفسرة هلا

 المهارات المعرفية 2
 ةفسياالضطرابات الن سيتمكن الدارس من معرفة وفهم طبيعة 2-1

 ومناذج متنوعة منها

، المناقشة  المحاضرات
، البحث  والحوار

 العلمي.

املناقشات 

التقييمية, 

ات االختبار

 النصفيةو

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

 عامل معب على التلتدريلسا ااس ملقررمتثل املعرفة املقدمة يف ا

ف لي التعاطقوم عة تدياصحاب املشكالت وإقامة عالقة ارشا

ن ميت تعاني ال اتلفئا مهارات التعامل مع هذه الوجداني و

 .االضطرابات النفسية

, املناقشة  احملاضرات

 .مي, البحث العل واحلوار

 

املناقشات 

التقييمية, 

 اتاالختبار

 ةالنصفي

 .ةالنهائي

 املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية  4
مييني قني االكادملتلع امم يتواصل بفاعلية وباملستوي املالئ 4-1

ية وغري رمس ريرقاتواملهنيني واجملتمع ككل من خالل 

ومهنية   مييةكادا رمسية وعروض تقدمييه ومن منشورات

يف حمددة وهمة ة مضيقمبا يف ذلك الرسالة العلمية حول 

 النفسيةاالضطرابات 
 

التدريب علي اعداد 

وكتابة التقارير 

عمل عروض –العلمية 

التدريب  –تقدميية 

 علي كتابة املنشورات

 العلمية 
 

عمل عروض 

تقدميية 

وكتابة 

التقارير 

 العلمية

تقديم  التدريب علي تبويب يقوم بشكل اعتيادي البياانت االحصائية ويستخدمها بكفاءة كما  4-2
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت خمرجات م

واالتصاالت املالئمة يف حبث يستخدم كما واسعا من تقنيات املعلومات 
 القضااي وإيصال النتائج والتوصيات

البيانات االحصائية  

التدريب -وتقييمها  

علي استخدام تقنيات 

املعلومات واالتصاالت يف 

تناول وحبث القضايا 

 وإيصال النتائج .

تعليقات 

ومناقشات 

علي النتائج 

 االحصائية

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .10
األسبوع احملدد  (حظة......اخلفهي، مالدمي شمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تق م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 اسبوعيا واجبات اسبوعية قصرية 1

 %10 اسبوعيا مشاركة داخل الفصل  2

 %20  حبث 3

 %30 7االسبوع  اختبار نصفية  4

 %30 16االسبوع  اختبار نهائي 5

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعة اسبوعيا . 12دل ادميي ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم  عتوجد ساعات مكتبية لإلرشاد االك-
 وزيع الطالب مع بداية الفصل الدراسي علي أعضاء هيئة التدريس لتقدمي اخلدمات االرشادية هلم .تيتم -
 

 مصادر التعّلم .ي
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 االعراض  -( .علم االمراض النفسية والعقلية )االسباب 2009) عبد الرمحن ,حممد السيد- 
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 .العالج(القاهرة :مكتبة زهراء الشرق.–التشخيص 

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

 اجلديدة.

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

 املصرية.

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

 دار طيبة للطباعة والنشر.

  املكتيب. :دار سية وعالجها .دمشقامراض االطفال النف(. 2001)قاسم, حممد  عبد اهلل 

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

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

 القاهرة مكتبة االجنلو املصرية .

 

 

 

  يةسيأدرج املواد املرجعية األسا. 2 
 يةت النفسئي اخلامس لالضطراابالتشخيصية : الدليل التشخيصي واإلحصا ت( . احملكا2017عبد الفهيم ، أمحد جماور ).

 ..الرايض : دار زهراء الشرقالصادر عن اجلمعية االمريكية للطب النفسي

ف تصنيف الدويل لألمراض . تصني(. املراجعة العاشرة لل1999منظمه الصحة العاملية  املكتب االقليمي لشرق املتوسط )
كلية ة الطب انفسي برمجة وحدت  يصيةاالضطراابت النفسية والسلوكية : االوصاف السريرية  ) االكلينيكية( والدالئل التشخ

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

 ة.املصري كتبة االجنلو(.الدليل التشخيصي لالضطراابت النمائية العصبية. القاهرة : م2016عوده،حممد حممد )

 التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع 3

 http://www.ApA.orgألمريكية لعلم النفس .ااجلمعية     -
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 http://www.bps.org.ukجلمعية الربيطانية  لعلم النفس .ا  - 

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

--www.questia.com 

 ركز اإلرشاد النفسي جبامعة عني مشس.م-   

 ركز اإلرشاد النفسي جبامعة حلوان.م-  

 ركز اإلرشاد النفسي جبامعة األزهرم- 

  . مركز االرشاد النفسي جبامعة حلوان -

 اجلمعية املصرية لعلم النفس.-

 النفسيني املصرية ) رامن (.رابطة االخصائيني -

 

 ، واألسطواانت املد ة: ، الرب يات مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية. 4

 ال يوجد 

 املرافق املطلوبة .ي
دراسية داخل القاعات ال املقاعد أي عددبنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )

 واملختربات، وعدد أجازة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات ا اضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4

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

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .5
 مات.علود املحاسبات شخصية, احلاسبات باملكتبة للدخول اىل قواع

http://www.am.org/iupsys
http://www.questia.com/
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  دال يوج ة هبا(:ق قائممصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتايزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرف

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

 .االعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة التدريس 

 .االعتماد على املقرتحات املباشرة من الطالب 

 

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

  ملف االجنازportfolio. 

 االنشطة املصاحبة للمقرر 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .ض
 م.تعليوال اطالع االستاذ املستمر على احدث اساليب التعلم 

 ملقرر.اديم ق تقاالستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعديل طر 

  ا.فاعل منهى الاء عللفاعلية الطرق املختلفة واإلبقاختبار االستاذ 

 

االستعانة دريس تاء هيئة ة أعضإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسط

 ستاذ املادة.بدرجات أ جاتهدر بأستاذ اخر لتصحيح عينة عشوائية وحساب مدى ارتباط

 :طيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهِصف إجراءات التخ .ط
 .نوياة ساجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتالي
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 .نوياة ساجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتالي

 ث.لبحوج ار ليشمل اهم وأحدث نتائتطوير مفردات وحمتوى املقر
 

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

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 وتطبيقاهتا )متقدم( اإلرشاد النفسي نظرايت: املقرراسم 

  0206713-2ارشاد  رمز املقرر:
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرىالتعليمية:  املؤسسة اسم 7/31440  :التوصيف اتريخ

 قسم علم النفس –كلية الرتبية   :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .أ
 (0206713-2ارشاد ) وتطبيقا ا متقدم اإلرشاد النفسييف  نظرايت: ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .17
 نظريثالث ساعات : املعتمدة الساعات عدد. 2 .18
 برانمج الدكتوراه: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .19

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

  : الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .20
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .21
 ال يوجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .22
 عةلرئيسي يف ا اماداخل املبىن : التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .23

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

 80 :النسبة √ التقليدية ا اضرات قاعات % 
 

   

 20 :النسبة √ اإللكرتوين التعليم % 
    

 النسبة  (اإلنرتنت طريق وعن تقليدي) مدمج تعليم:  
    

 النسبة  ابملراسلة:  
    

 النسبة  أخرى:  
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 ال يوجد :تعليقات

 

 األهداف .ب
 

ات داللة مفاوم الذو واملرض  لسواءتطوير فام الطالب لنظرايت اإلرشاد من خالل التعريف ابألسس النظرية، وتفسري ا     
 رشاد.ت اإل)إن وجد(، والتعريف أبسس العالج النظرية وفنياته والنقد املوجه لكل نظرية من نظراي

جع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مرا .املقرر الدراسي لتطوير وحتسني -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
  اإلنرتنت، والتغيريات يف ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  

  بعد ا امعي(  امعي وماى ا وجود  نة متخصصة علمية من مجيع جامعات اململكة تتابع الكتب املقررة )املستو
 لي اامعات، ومن مث تطور املقرر األوائل من بني ترتيب ا  200أو  100رموقة يف العامل كله الد يف ا امعات امل

موقة يف ة والعربية املر إلجنليزيايت ايف ضوء ترمجتاا لتل  الكتب املقررة، وأيضا  يف ضوء مراجعا ا للمجالت والدور 
 اجملال.

  ات ا امعية.ه ال اادملي هذا اات اليت ستقوم بت غيل حاأن يتضمن املقرر املعار  واملاارات املطلوبة من 

 

 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفساا املستخدمة يف الن رة التعريفية أواملقرر الدراسي  وصف .خ
 :للمقرر عام وصف
ج عريف أبسس العالرض، والتلسواء واملوتفسري ا وأمهيتاا يف العمل اإلرشادي، التعريف ابألسس النظرية،يتناول املقرر      

 النظرية وفنياته والنقد املوجه لكل نظرية من نظرايت اإلرشاد.

 

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

ملطلوبة طات الن االتعريف  حتوى املقرر وطبيعته )توصيف املقرر( والتكليفات وا
 وأساليب التقومي.

1  2 
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 رية لنظرايتالنظ صولالتعريف ابلنظرية، وأمهية نظرايت اإلرشاد ، مراجعه شامله لأل 
 االرشاد.

1 2  

 نظرايت اإلرشاد القائمة على التحليل النفسي 

 د( فروي موندمراجعه شامله لنظرية التحليل النفسي الكالسيكي التقليدي )سيج

 مناذج لإلرشاد مستمده من التحليل النفسي: 

 ير االرشاد االس-ارد( باديل )برين لينالتحليل الت -العالج التحليلي )فرانز اليكساندر(

2   4    

 نظرايت االرشاد املبنية على نظرايت التعلم 

االشراط  تخدامالج ابس)سالرت والع -مراجعه شامله لألصول النظرية للعالج السلوكي
شاد املبين ر واالر )دوالر وميل -ج أبسلوب الكف املتبادل()وليب والعال -سيكي(الكال

 ملبين املبينااد ش)روتر واالر  -)العاملان بينسكي نظرية التعزيز( –على نظرية التعزيز( 
 (لتدخلظرية ا)فيلبس واالرشاد املبين على ن –على نظرية التعلم االجتماعي( 

 

3  6    

 االرشاد املستند اىل نظرايت اإلرشاد العقلي: 

 .ايل مراجعه لألصول النظرية ونظرية اليس يف االرشاد العقلي االنفع

 ايناملنظرية وليم سن )وجاة نظر مينسوات( يف اإلرشاد الرتبوي و  -
 خصي(نظرية ثورن )االرشاد ال  - -

 

  3 6   

 االرشاد السلوكي املعريف:

مراجعه للمفاهيم واملبادئ األساسية للنظرية مثل )التفكري اخلاطئ غري التكيفي وتفسري 
األفكار اآللية واملعتقدات واملخططات عند  -أحداث احلياة واالضطراابت النفسية

2 4  
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 ب .

  لدى ميكنبومالعالج السلوكي املعريف -

 العالج ملعريف عند رميي -

 

  2 1 االرشاد االنتقائي

 2  1 ج اسالمي لإلرشاد النفسيمنوذ 

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .12
 إضافية دروس حماضرات 

 أو معامل
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

 :بوعياً أس خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .13
 ساعتان

 

 دريسهات اتيجياتواسرت  قياسها قطر  مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .14
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

 .ملناسبةا التعلم  االت يف املطلوب حسب للقياس قابلة تكون  يث املقرر، تعلم  خرجات ا دول  لء قم: أوالً  -
 .املستادفة التعلم خمرجات ومع معاا تتسق و التقييم طر  تناسب اليت التدريس اسرتاتيجيات ضع: اثنياً  -
 يمااتقي وطر  ادفةاملست املقرر تعلم جاتخمر  تتسق أن وجيب بدقة، التعلم خمرجات وتقومي قياس على تساعد اليت املناسبة التقييم طر  ضع: اثلثاً  -

  االت من ال  كل  يف تعلم خمرجات رمقر  كل  يتضمن أن يلزم ال أنه مالحظة مع متكاملة، وتعليم تعلم عملية معا   لت كل تدريساا واسرتاتيجيات
 .التعلم
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 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 وطينال اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 التدريس اسرتاتيجيات

 للمقرر
 التقومي طرق

 املعرفة 1
  ا اضرات الدراسية. - لى:بنااية املقرر يتوقع من الطالب أن يتعر  ع 

 ملناق ة.احلوار وا -

 ضرب أمثلة. -

 النمذجة. -

 لعب الدور. -

 عاوين.التعلم الت -

 ذهنية.اخلرائط ال -

الختبددددددددددددددارات ا-
 املوضوعية.

اختبدددددددددددددددددددارات  -
 مقالية قصرية.

ألعمددددددددددددددددددددددددال ا -
الفرديدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 وا ماعية.

بحدددددددددددددددددددددددددددددث ال -
 )التقرير(.

ن ية منظر  املبادئ واملفاهيم األساسية اليت بنيت علياا كل  1-1
 نظرايت اإلرشاد.

 أساليب عالج كل نظرية من النظرايت. 1-2

 الكيفية اليت يتم هبا تطبيق النظرية يف العالج. 1-3

ي هما و املقارنة بني النماذج النظرية )كيف جيمع بيناا    1-4
 تناقضا ا(.

 املعرفية املهارات 2
  يف  يثق أن بنااية املقرر يتوقع من الطالب القدرة على

 :نفسه وحيدث فياا تغريات من خالل
 ا اضرة واحلوار واملناق ة. -

 ضرب األمثلة.  -

 السيكودراما. -

 النمذجة. -

 لعب الدور.-

 .التعلم الذايت -

 علم التعاوين.الت -

املناق دددددددددددددددددددددددة  - 
 وامل اركات.

 املالحظة. -

ألعمددددددددددددددددددددددددال ا -
الفرديدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 وا ماعية.

 التعزيز. -

ت ملفددددددددددددددددددددددددددددددا -
 اإلجناز.

 املطابقة بني الذات واخلربة ال عورية للذات.  2-1

ياة احل اكت ا  التحيزات املاضية، وم اعر النقص، وأسلوب  2-2
 غري التوافقي.

ر ممارسة أسلوب حياة توافقي جديد للتعامل مع م اع  2-3
 النقص.

اكت ا  األفكار غري العقالنية يف تفسري األحداث وحماولة   2-4
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 دحضاا أبخرى عقالنية.

 عرض عدد من امل كالت النفسية. 2-5

ن ة متطبيق طر  العالج/ اإلرشاد املناسبة على كل م كل 2-6
ل ه لكوجضوء عرض النظرايت والنقد امل امل كالت النفسية يف

 مناا.

 كل ة با مع بني أكثر من طريقة يف عالج امل كلة النفسي 2-7
 إبداعي.

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 ارةأن يستفيد الطالب من خمتلف نظرايت اإلرشاد يف إد 

 عالقاته مع اآلخرين فيصبح قادرا  على:
  اضرات الدراسية.ا - 

 احلوار.املناق ة و  -

 ضرب األمثلة. -

 النمذجة. -

 لعب الدور. -

 اوين.التعلم التع -

 .التعلم الذايت -

 جيايب.التعزيز اإل -

 حل امل كالت. -

 

املناق دددددددددددددددددددددددة   -
 وامل اركات.

 املالحظة.  -

 التقارير. -

ليدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل د -
لتوضددددديح مددددددى 
التقدددم يف التغددري 

 والتطور.

 األعمددددددددددددددددددددددددال -
الفرديدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 وا ماعية.

 ُحسن اإلصغاء واالستماع لآلخرين.  3-1

كام ألححماولة أخذ املنظور وتقبل اآلخرين بدون إصدار ا  3-2
 عليام.

 .لفةتفام م اعر اآلخرين وأفكارهم واحتياجا م املخت  3-3

بات الرغر و التأكيد على حقه يف التعبري عن امل اعر واألفكا  3-4
 املختلفة ولكن دون جرح مل اعر اآلخرين.

 ن.ا افظة على استمرار العالقة الطيبة مع اآلخري  3-5

 .عنيمراعاة م اعر اآلخرين وظروفام عند اختاذ قرار م  3-6

   

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
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اسددددددددددددددددددددددددددرتاتيجية التعلدددددددددددددددددددددددددديم  - القدرة على استخدام التقنية يف البحث العلمي. 4-1
 اإللكرتوين.

 سرتاتيجية املناق ة واحلوار.ا -

 اوين.سرتاتيجية التعليم التعا -

سددددددددددددددددرتاتيجية اجملموعددددددددددددددددات ا -
 الصغرية.

املناق دددددددددددددددددددددددة  - 
 وامل اركات.

 املالحظة. -

تكليددددددددددددددددددددددددددددف  -
إبجددراء الطددالب 

أ ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداث 
ابسدددددددددددددددددددددددددددددتخدام 
الوسدددائل التقنيدددة 

 احلديثة.

ألعمددددددددددددددددددددددددال ا -
الفرديدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة 

 وا ماعية.

ملدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددف  -
 اإلجناز.

 .ماارة احلوار 4-2

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
5-1    

5-2    
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 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .15
 شفهي، تقدمي خطابة، مقال، كتابة  مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %    5 طوال الفصل  املناق ات وامل اركات  1

2 
األسبوع   اختبار موضوعي ومقايل قصري  

 اخلامس
10  % 

3 
األسبوع الثاين  اختبار موضوعي ومقايل قصري

 ع ر
10 % 

 % 10 طوال الفصل تقرير ذايت ملالحظة التغيري والتطور على الذات 4

 % 15 األسبوع العاشر م روع مجاعي 5

6 
األسبوع  االختبار الناائي 

 السادس ع ر
50 % 

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ر

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

م وتقدمي تفسارا م واسطلبا تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل مع الوجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة  -
 اإلرشاد األكادميي هلم.

تقدمي اإلرشاد و نقاشات يس للتكوين  موعة واتساب لكل مقرر يضا  هلا مجيع الطالب يف املقرر مع عضو هيئة التدر  -
 األكادميي للطالب يف أي وقت حيتاجونه.

 ألكادميي.رشاد اإلاتقدمي و تدريس للتواصل تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم ا وال اخلاص بعضو هيئة ال -
 

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

 غري مرتجم 2011وتلر وشرب كمقدمة يف اإلرشاد النفسي:   -

Introduction to counseling by Jeffery a. kottler and David s. shepard, 2011 

. عّمان: ال ريفني( )ترمجة مراد سعد، وأمحدفين وعملي.  املدخل إىل اإلرشاد النفسي من منظور(. 2015انيستول، م. ) -
 (.2011دار الفكر. )العمل األصلي ُن ر يف عام 

 ه.ماارات اإلرشاد النفسي وتطبيقات(. 2005املالكي، موزة ) -

 مقدمة يف اإلرشاد النفسي. (.2000الرشيدي، ب ري، السال، راشد ) -

 دار غريب. القاهرة: .نظرايت اإلرشاد والعالج النفسي(. 1994اوي، حممد )ال ن -

 فكر.: دار الخلفش(. عّمان. )ترمجة سامح االنظرية والتطبيق يف اإلرشاد والعالج النفسي(. 2011جريالد، ك. ) -

 مكتبة املتنيب.الدمام: رشاد النفسي والرتبوي. نظرايت يف اإل (.2017أبو قيزان، عمر، وال ياب، حممد ) -

 (. عّمان: دار الفكر.2)طي. نظرايت اإلرشاد والعالج النفس(. 2018عبد هللا، حممد ) -

 (. عّمان: دار املسرية.3)طاد النفسي والرتبوي. نظرايت اإلرش (.2015أبو أسعد، أمحد، وعربيات، أمحد ) -

ليم يبونو لتععّمان: مركز دإلرشاد النفسي والرتبوي. األساليب احلديثة يف ا(. 2015أبو أسعد، أمحد، واألزايدة، رايض ) -
 التفكري.

 )ترمجة حامد الفقي(.نظرايت اإلرشاد والعالج النفسي. ابترسون، س.  -

 

 (:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد - قائمة يف – أدرج. 2 
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 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج. 3

  http: //www.apa.orgا معية األمريكية لعلم النفس.  -

 http: //www.bps.org.uk ا معية الربيطانية لعلم النفس.  -

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

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة عني مشس. -

 النفسي جبامعة حلوان.مركز اإلرشاد  -

 النفس. دورايت و الت عربية وأجنبية يف علم -

 ة اإلنرتنت.البحث يف املواقع العلمية على شبك -

 لية يف الكلية، واملكتبة املركزية اخلاصة اب امعة.املكتبة الداخ -

 علومات املتوفرة  كتبة املل  عبد هللا املركزية.شبكة قواعد امل -

 : ةاملد واألسطواانت الرب يات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4

 

 

 املطلوبة املرافق .ي
 قاعاتال داخل عداملقا عدد)أي  اتواملخترب  الدراسية القاعات حجم ذل  يف  ا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجازة وعدد واملختربات، الدراسية
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، ا اضرات، قاعات) املباين .6

 قاعة حماضرات 

 

 (:وغريها والرب يات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .7
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 جااز كمبيوتر حممول/ شاشة عرض/ ماسح ضوئي. /Data Showجااز عارض البياانت 
 (:هبا ةقائم أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتايزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .8

 ال يوجد

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ظ

 :التدريس فعالية  صوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .6
 )تقومي أعضاء هيئة التدريس(.تعبئة االستمارة اإللكرتونية على موقع ا امعة  -

 ائام بطريقة تدريس املقرر وحمتواه.مناق ة الطلبة وأخذ أر  -

 االختبارات فصلية/ هنائية. -

 املالحظة. -

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .7
 استطالع آراء الطالب حول املقرر. -

 النقاش مع أعضاء هيئة التدريس. -

 تقرير الربانمج. -

 لتدريس.تقومي وكيلة رئيس القسم لعضو هيئة ا -

 التقرير السنوي. -

 :التدريس تطوير إجراءات .8
 حضور الدورات وورش العمل سواء داخل ا امعة أو خارجاا.  -

 يدة.كتب ا دتبع الاالطالع على ا ديد بصفة مستمرة فيما يتعلق ابملادة من خالل شبكة اإلنرتنت، وت  -

 الذين يدرسون نفس املقرر. مناق ة أعضاء هيئة التدريس -

 تدريس يئةه أعضاء بواسطة ةالطلب أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .9
 مؤسسة من تدريس هيئة ءأعضا مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل مستقلني،
 (:أخرى
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 .املادة أستاذ قبل من تصحيحاا مت اليت األورا  أعمال من عينة مراجعة -

 آخر تدريس يئةه عضو مع لقيام من قبل أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دوريةا -
 أخرى. تعليمية مؤسسة يف املقرر لنفس

 .أعمال الطالب من ينةلع مستقل تدريس هيئة عضو قبل من والناائية النصفية واالختبارات الدرجات فحص -

 :ويرهلتط والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .10
 للمواقع. ةاملباشر  خالل الروابط نم النفس علم يف األساسية املصادر من للمقرر احلديثة املعلومات على احلصول -

 اجملال. نفس يف متخصصني زائرين أساتذة مع اخلربات تبادل -

 عام. كل  الدراسي للمقرر وحتسني تطوير من يستجد فيما التخصص زمالء مع الت اور -

 التخصص. زمالء مع للمقرر التطبيقية وا وانب األن طة على االتفا  -

 .هاوتعزيز  اط القوةومعا تاا ونق الضعف نقاط على للوقو  تدريس املقرر هيئة ألعضاء الدوري االجتماع -

 .اجملال هذا يف جديد هو ما كل  على للتعر  ابملقرر خاصة مواقع على املستمر االطالع -

 .ريسالتد وطريقة ات املقررموضوع حول النظر وجاات تعكس استبياانت خالل من املقرر حاول الطالب آراء أخذ -

 .دراسي مقرر تقييم -

 .الدراسية اخلطط مراجعة -

 .اجملتمع وحاجات املعاصرة التوجاات ضوء يف الدراسية اخلطط تطوير -

 .املقرر  ال يف املاين والتطّور العمل طبيعة يف التطورات مواكبة -

 .العملية والتطبيقات النظرية املواضيع بني ما التوازن -

 .اجملال هذا يف التدريس هيئة أعضاء بني واآلراء اخلربات تبادل -

 التقين(. )اإلبداع الب رية اإلمكانيات تطوير -

 .والدويل ا لي األكادميي واالعتماد ا ودة  فاوم املقرر ربط -
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 .املعرفة ومصادر البحث يف التقنية اب وانب االهتمام -

 املقرر. طالب مع واستخدماا الفعال التدريس طرائق يف ا ديد متابعة -

 .التعليم األداء يف وتفعيلاا ا امعي التطوير دورات من االستفادة -

 .املادة  ال يف العلمي والبحث التفكري اسرتاتيجيات يف ا ديد متابعة -
 

 د/ سامل حممد املفرجي :الربانمج منسق اسم

 7/3/1440 التاريخ ................................................................ :التوقيع

 حنان عبد الرحيم املالكي د.اعداد التوصيف 
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 والزواجي اإلرشاد األسري اسم املقرر:  

 (0206714-2ارشاد ) رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-2-23اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (     0206714-2ارشاد )  والزواجي  اإلرشاد األسري. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .24
 دكتوراه االرشاد النفسي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .25

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .26
 ال يوجد (1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .27
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .28
البات يف العابدية، والط امعة يفمقر اجل الطالب يفاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .29

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

 80 النسبة: √ قاعات ا اضرات التقليدية% 

 20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين% 

 )النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

 النسبة:  ابملراسلة  

 النسبة:  تذكر أخرى  
 

 ال يوجد  تعليقات:
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 األهداف .ب

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1 -
فهم  ، ويقدمومربراته واهدافه ارخييةمباهية االرشاد االسري والزواجي وخلفيته الت الطالبيهدف هذا املساق اىل تعريف 

ة املهنية لالزمة واملمارسهارات افة واملابإلضافة اىل ما يقدمه هذا املساق من املعر . وتصور لكيفية العمل كمرشد أسري وزواجي
 والعملية يف التعامل مع قضااي متنوعة ضمن سياق األسرة والعائلة. 

 مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،)ملقرر الدراسي. التطوير وحتسني  -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
  والتغيريات يف ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  

  حلاصل ملواكبة التطور ا راملقر عات ة يف موضو اإلجنليزيالعربية وابللغة صصة سواء ابللغة ديثة ومتخحصدر من كتب وأحباث علمية يمتابعة ما
 يف هذا اجملال.

  ولية.لمية احمللية والدمترات الع املؤ يفمتابعة التوصيات العلمية املتعلقة ابإلرشاد والعالج األسري والزواجي والقضااي املستحدثة 
  م يف أقسام ملتشاهبة اليت تقدررات املقامج واالتواصل العلمي مع جامعات حملية ودولية يف ضوء التطور واإلضافات العلمية احلاصلة يف الرب

 علم النفس واإلرشاد النفسي.
  واحلصول على قرر عنيني ابملامللتدريس ابني أعضاء هيئة معمقة مناقشات استخدام أسلوب جمموعات الرتكيز هناية كل فصل دراسي إلجراء

 .إلجراء التعديالت املناسبة تغذية راجعة منهم حول املقرر
  التدريس والطالب عضاء هيئةأجعة من وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الرا الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة. 

 

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

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفساا املستخدمة يف الن رة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ج

 وصف عام للمقرر:

ويتناول املساق أيضًا النظرايت وأهدافه ومربراته. اخللفية التارخيية ومراحل تطور اإلرشاد األسري والزواجي، يتناول املقرر 
دم قكما ي،  املفسرة لظهور االضطراابت النفسية يف األسرةاخلاصة لنظرايت وا والنماذج املفسرة يف اإلرشاد األسري والزواجي.

د. ويتعرض املساق. األسرية ودور األسرة يف التكيف النفسي واالجتماعي للفر  واألنظمة املساق عرضا لسيكولوجية العالقات
. والزواجي ويتناول االجتاهات احلديثة يف أساليب اإلرشاد األسري ودور املرشد األسري يف إدارة جلسات وبرامج اإلرشاد األسري

 ويقدم املساق عرضا ألبرز املشكالت األسرية، ابإلضافة إىل التعرف على أدوات التشخيص والقياس يف جمال اإلرشاد األسري
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 .والزواجي

 
 

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

 2 1 رأةتعريف األسرة وأمناطها، أشكال الزواج، ودور الرجل وامل .1

مراحل تطور األسرة: الخطبة، المتزوجون الجدد، األسرة بأطفال، أسر  .1
 ومشكالت ومطالب(.خصائص ن، يدالمراهقين، أسر البالغين، أسر المتقاع

1 2 

ية، األسرة السوية واألسرة غير السوية من وجهة نظر النظم: المفاهيم األساس .1
قوانين األسرة، أشكال التغيير، التغذية الراجعة والضبط، أشكال النظام 

 وحدوده،

1 2 

تصنيفات وظيفية األسر: تصنيف كنتور وليهر، تصنيف أولسون الدائري،  .1
 مستويات بيفرز.تصنيف رايس، تصنيف 

1 2 

 ،المرضيمظاهر فشل األسر: األزمات النمائية والموقفية، أنماط االتصال  .1
ك التماس والغوغائية، كبش الفداء، اضطراب الحدود والعنف األسري، االنعزال

 الكاذب، واالختالف الشكلي.

1 2 

 واإلرشاد:دور التحليل النفسي ونظرية النظم  نشأة وتطور العالج األسري  .1
رشادالزواجي  ت التطور خالل الخمسينات والستينا الطفل والعالج الجمعي، وا 

 السبعينيات والثمانينيات.

 

2 4 

، الخلفيات النظرية: النظريات التطورية، أكرمان، عالقات الموضوع )فرامو( .1
بوسزرماني ناغي، األنظمة المفتوحة) سكاينر(، علم النفس  تعدد األجيال

 االجتماعي )بيل(.

 

1 2 

العائلي)وتكار(، العالج  والخبراتية: العالج الرمزي  اإلنسانيةالنماذج  .1
 )ساتير(. )كامبلر(،نموذج عملية االتصال الجشطالتي

 

2 4 

 أسليب التدخل العالجي. نموذج بوين: نظام األسرة، .1

 
1 2 
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 ات،النموذج البنائي: النظرية البنائية، األنظمة الفرعية، الحدود، االتحاد .2
 األساليب العالجية. اعادة البنا، البنائي،العالج 

 

2 4 

نموذج االتصال: وجهة نظر معهد التخلف العقلي)جاكسون وهالي وساتير(،  .3
الميالني) سلفاني  مالعالج االجرائي) هالي ومدانيس( والعالج المنظ

 باالزولي(

 

1 2 

العالج األسري السلوكي: العالج الزواجي، عالج  أنماط النموذج السلوكي: .4
 الوالدين، العالج الجنسي.

 

1 2 

ط عملية العالج األسري: تقييم األسرة، المقابلة األسرية المنظمة، التخطي .5
 .األسري، مقياس البيئة األسرية، التحليل الوظيفي)نظام الترميز السلوكي(

 

1 2 

ا .قضاي اإلنهاءالمرحلة الوسطى،  األولية،مراحل العالج األسري: المقابلة  .6
 في العالج األسري، أخالقية

 

1 2 

ب في العالج األسري: األساليب غير اللفظية، تخطيط الترتي إبداعيةأساليب  .7
ج ئي، األساليب االسقاطية والتعبيرية، العالر مراجعة التسجيل الم األسري،

 عالج العائالت المتعددة،العائلي المختصر، عالج األزمات، عالج الطالق، 
 العالج االجتماعي.

 

2 4 

 2 1 الدستور األخالقي للعالج األسري. .8
 
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو
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 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 

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

 اً:( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيالذايت االضايفلفردي )االتعلم  -عدد ساعات الدراسة  .18
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 ات تدريسهاسرتاتيجيها واطرق قياسخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع  .19
 حيدد ا دول التايل  االت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ة.ملناسب: قم  لء ا دول  خرجات تعلم املقرر،  يث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم اأوال   -
 تناسب طر  التقييم و تتسق معاا ومع خمرجات التعلم املستادفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت اثنيا   -
ا ستادفة وطر  تقييمام املقرر املات تعل: ضع طر  التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجاثلثا   -

 تعلم.ل  ال من  االت الكات تعلم يف  ر خمرجالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقر واسرتاتيجيات تدريساا لت كل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع م
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 يتعرف على: بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن 

المحاضــــــــرة واإللقــــــــاء 
باســـــــــــــتخدام جهـــــــــــــاز 
عــــــــــارض البيانــــــــــات، 
والحـــــــــوار والمناقشـــــــــة 
الموجهـــــــــة الهـــــــــادف، 
 واألنشطة التطبيقية.
 العصف الذهني.

اســــــــــــتخدام أســــــــــــلوب 
التعلــــــــــــيم الجمــــــــــــاعي 

 والتعاوني

االختبـــــارات القصـــــيرة 
 والنصفية والختامية.

 المنزلية.الواجبات 
 

الخاصة باالرشاد االسري فهم النظريات والنماذج  1-1
 والزواجي

التعرف على دور المرشد األسري من حيث واجباته  1-2
 ومهامه.

تطبيق المهارات األساسية في االرشاد االسري  1-3
 والزواجي.

 التعرف على الصفات األساسية للمرشد األسري. 1-4

 فهم الجوانب االخالقية في االرشاد االسري. 1-5

تطوير نظرية خاصة في االرشاد االسري بناء على  1-6
 المعرفة النظرية والتطبيقية لديه.

   تطبيق ادوات التقييم والقياس في االرشاد االسري. 1-7
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املهارات املعرفية 2
   :القدرة علىبنهاية املقرر يتوقع من الطالب  

ســــري أن يفهــــم النظــــرايت والنمــــاذج اخلاصــــة ابالرشــــاد اال 2-1
الــتعلم التعــاوني،   والزواجي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلم  أو ال
 النشط.

  البحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث
 .واالستنتاج

  الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار
 والمناقشة.

 

  تقــــــويم األنشــــــطة
والمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

 والتكليفات.
  . المالحظة 

  األبحــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث
 .واألعمال

 االختبارات. 

ه أن يتعـــرف علـــى دور املرشـــد األســـري مـــن حيـــث واجباتـــ 2-2
 ومهامه.

 ي.الزواجو االرشاد االسري أن يطبق املهارات األساسية يف  2-3
 أن يتعرف على الصفات األساسية للمرشد األسري. 2-4
 أن يفهم اجلوانب االخالقية يف االرشاد االسري. 2-5
اء ري بنـأن يتمكن من تطوير نظرية خاصة يف االرشـاد االسـ 2-6

 على املعرفة النظرية والتطبيقية لديه.
ـــــق ادوات  1-7 ـــــاس يف االأن يســـــتطيع تطبي ـــــيم والقي رشـــــاد التقي

 االسري.
  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 عقـــدةيتعامـــل بثبـــات وحساســـية مـــع القضـــااي األخالقيـــة امل 3-1

 ويصدر أحكاما عادلة وصحيحة.

إحدى طرائـق الـتعلم القائمـة 
ـــــة املـــــتعلم مثـــــل  علـــــى مركزي
الــــتعلم التعــــاوين، أو الــــتعلم 

ــــــــى النشــــــــط، املعتمــــــــدة  عل
ـــــا  تصـــــميم مهـــــام األداء وفق

 لسياق احلياة.

التقـــــــــومي الـــــــــذايت، وتقـــــــــومي 
األقــــــــران وتقــــــــوم األســـــــــتاذ 

مهــــــــــــــــارات  لألنشــــــــــــــــطة و
ـــــــــــــات الشخصـــــــــــــية ، العالق

، مهــــارات حتمــــل املســــؤوليةو 
 والعمل ضمن فريق. 

ه يســــــهل عليــــــه التفاعــــــل اهلــــــادف مــــــع أقرانــــــه يف جمموعتــــــ 3-2
ندت ذا أسإاملؤثر واجملموعات األخرى، وميارس دور القيادة 

 إليه
 لعملموعة اأقرانه يف جميوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل  3-3
ــــة راجعــــة جيــــدة ألنشــــ 3-4 طة يشــــارك يف النقــــاش، ويقــــدم تغذي

 ومشاريع اجملموعات األخرى.
 لفريــقايف أداء العمــل املكلــف بــه ضــمن  يتحمــل املســؤولية 3-5

 الذي يعمل معه، وينجزه يف وقته احملدد.
وب أبســــل يتفاعــــل مــــع أقرانــــه يف اجملموعــــة، ويقــــرتح آراء هادفــــة 3-7

 مناسب.
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
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 .املعلوماتأوعية مهارات البحث يف  أن يتقن الطالب 4-1

الــــتعلم التعــــاوين، أو الــــتعلم 
ــــــــى  النشــــــــط، املعتمــــــــدة عل
ـــــا  تصـــــميم مهـــــام األداء وفق

 لسياق احلياة.
اســتخدام احلاســب اآليل يف و 

 لذلكالربامج املعدة 

 عمل مشروع حبثي -
يطلب من الطالب 
إعداده وعرضه، عن 
طريق مجع املعلومات 
ابستخدام التقنية 

املتوفرة  واالتصال
 .ابجلامعة

التقومي الذايت، وتقومي  -
 األقران وتقوم األستاذ 

حقيبة إجناز جتمع مجيع  -
 األنشطة

-  

 ماتيةمهارات التعامل مع التقنية املعلو  أن يتقن الطالب 4-2
 ســـئولنيأســـاليب االتصـــال مبراكـــز البحـــث وامل أن يـــتقن الطالـــب 4-3

 .للحصول على املعلومات
ــــب احلاســــب اآليل  4-4 ــــة اســــاليب االأن يســــتخدم الطال رشــــاد ملعرف

 االسري والزواجي احلديثة .
 لـيت يريـدسالة اأفكاره بطريقة تزيد من فعالية الر  الطالب ينظمأن 4-6

 .توصيلها

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال يوجد 

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 12و  3 اختبارات قصرية 1
 %15 8 اختبار نصفي  2
 %25 16 اختبار هنائي 3

خصية وحتمـل قات الشمهارات العالواملشاريع و  والتكليفاتميع األنشطة حقيبة االجناز جل 4
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات و  املسؤولية

 %50 مجيع األسابيع

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

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

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

 ألكادميي.الرشاد ااقدمي لكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتتزويد الطالب ابلربيد اإل -

 مصادر التعّلم .ش
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. سيكولوجية العالقات األسرية. دار الجليل، بيروت.1988الخوري، توما )
 الجامعية، مصر.(. الزواج والعالقات األسرية. دار المعرفة 1983الخولي، سناء )

(. اإلرشـــاد والعـــالج النفســـي األســـري.)ترجمة فهـــد الـــدليم(.الرياض: جامعـــة الملـــك 2006ســـميث، روبـــرت، و ســـميث، باتريشـــا)
 سعود.

ـــل النفســـي واالجتمـــاعي للعالقـــات األســـرية. مركـــز االستشـــارات الســـلوكية، 1995الشـــطي، عـــدنان ) ـــة: التحلي ـــزواج والعائل (. ال
 الكويت.

 (. اإلرشاد والعالج النفسي األسري. دار الفكر العربي، القاهرة.1999الدين )كفافي، عالء 
 (. سيكولوجية العالقات األسرية. دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية.1992عمر، ماهر )

 

Napier, A.Y., & Whitaker, C. (1978). The family crucible. New York: Quill. 

Nichols, M. P., & Schwartz, R. C. (2008).  Family therapy concepts and methods (8th 

 ed.). Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.. 

Worden, M. (2003).  Family therapy basics (3rd ed.).  Pacific Grove, CA: Brooks/Cole 

Dattilio, F. M. (1998).  Case Studies in Couple and Family Therapy.  New York: Guilford. 

McGoldrick, M., Gerson, R., & Shellenberger, S. (1999). Genograms: Assessment and             

intervention (2nd ed.).  New York: Norton 

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

-  British Journal of Psychology  
- American Journal of Counselling. 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 جملةه االمريكةه للمم النفس
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 الجملةه البريمانةه للمم النفس 
 واألسطواانت املد ة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، . 4

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

 
 

 املرافق املطلوبة .ص
اسية اخل القاعات الدر ملقاعد داأي عدد متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )بنّي 

 واملختربات، وعدد أجازة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .9

 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 
 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .10
 Data Showجهاز عارض البياانت 

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 مة هبا(:رفق قائأكان هناك حاجة إىل جتايزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو   إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .11
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ع
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: -
 ثلة يف:املتمو التدريس استخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية  -
 ورقة الدقيقة الواحدة. -
 بريد الكرتوين أو رسالة واتساب. -
 الراجعة والسريعة.التغذية  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .غ
  .تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس -
 .النظراء يف التدريس من قبلاالستشارة يف التدريس  -
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 إجراءات تطوير التدريس: . 
 لزايرات واخلرباتاتبادل  يفتمثل توهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة  تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -

يس ن إجراءات التدر عة وثرية راجع واليت تقدم تغذية االستشارة يف التدريس، و بني النظراء )األقران( يف التدريس
 وتطويرها.

ة تدريس عضاء هيئسطة أإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا . 
 سة أخرى(:ؤسريس من مئة تدمستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هي

حقائب اإلجناز  ة معايريراجع، وكذلك متدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني -
 م.القس يف جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريسومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج 

 :والتخطيط لتطويرهِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي 
قرر ملتخصصني يف املكيز من االرت  وهو برانمج يهتم بتكوين جمموعات تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -

جراء إلتحديث من خالل تطوير وامة للمن أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالز 
 األحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية.

 

 أعد توصيف املقرر د/ أمحد كامل احلوراين

  

       اسم منسق الربانمج:

 23/2/1440 التاريخ حممد املفرجي ساملد./  التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 نظرايت التعلم والتعليم    اسم املقرر:  
 0206623-2نفس  :رمز املقرر  
 
 
 
 
 

  



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 مالحق النموذج

 توصيف املقرر الدراسي
 (1)نظرايت التعلم والتعليم :اسم املقرر  

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

 مقرر دراسي توصيف منوذج

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية: اسم 144../2./22اتريخ التوصيف:

 علم النفس /كلية الرتبية القسم: /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .أ
 0206623-2نفس   (1)نظرايت التعلم والتعليم: املقرر الدراسي ورمزهاسم . 1
 ثالث ساعاتاملعتمدة:  الساعات . عدد2 .30
 .قسملتخصصات بالجميع ابرنامج الدكتوراه الدراسي:  املقرر ضمنه يقدم الربامج( الذي . الربانمج )أو3 .31

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

 .المستوى الثاني : السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي . ا4 .32
 ال يوجد :املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(. 5 .33
 ال يوجد املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:. 6 .34
 ،العابديةبلجامعة ا الطالب بفرع  :الرئيس للمؤسسة التعليميةموقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر . 7 .35

 بالزاهر. بفرع الجامعةوالطالبات 
 ينطبق(: ما كل  املتبع )اخرت الدراسة . منط8

 70 النسبة: √ التقليدية ا اضرات قاعات% 
 

   

 النسبة:  اإللكرتوين التعليم  
    

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

 النسبة:  أخرى  
 

 تعليقات:

 

 

 األهداف .ب
 الرئيس؟ املقرر هد  ما -1

ة لنظرياأن يتعرف الطالب على العالقة ما بين المعرفة والعلم والنظرية ومعايير الحكم على 

نقد ما ليل وومقارنتها. وكذلك مناقشة نظريات التعلم )الكالسيكية واالجتماعية والمعرفية(. وتح

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

راجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو ماملقرر الدراسي .   لتطوير وحتسني -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف  ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  

 عربيةنجليزية أو المتابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية متخصصة سواء باللغة اإل 

 في موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.

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

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

 إلجراء التعديالت المناسبة.

 ل على التغذية الراجعة من قبل الطالب بخصوص المقرر أثناء تدريس المقررالحصو ،

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

LEARN ومقياس التحري الناقد ،(CIQ). 

  المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية
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 الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب.

 استخدام استراتيجيات جديدة في التدريس واستخدام متزايد لمصادر شبكة االنترنت. 

 

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

 

 

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

شمل مفهوم المعرفة والعلم والطريقة العلمية مقدمة عامة ت-1

وخطوات التفكير العلمي و معنى البحث العلمي ومفهوم النظرية 

 وخصائصها ومعايير الحكم عليها ومقارنتها.وفوائدها 

 

2 

 

3 

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

 مفهوم التعليم وعالقة التعلم بالتعليم وكذلك الفروق بينهما

2 3 

 3 1 ويةبالمحاولة والخطأ عند ثورنديك وتطبيقاتها الترب نظرية التعلم-3

 3 1 ند بافلوف وتطبيقاتها التربويةعالكالسيكي نظرية األشراط -4

 3 1 ظرية التعلم اإلجرائي عند سكنر وتطبيقاتها التربويةن -5

 3 1 ظرية التعلم عند جثري وتطبيقاتها التربويةن -6

 3 1 ظرية التعلم عند هل وتطبيقاتها التربويةن-7

 3 1 ظرية التعلم القصدي عند تولمان وتطبيقاتها التربويةن -8

 3 1 .الترب ي  وتمبةقاتها( امستبصار) الجشتم  ظري ن -9

 3 1 بويةنظرية التعلم االجتماعي عند باندورا وتطبيقاتها التر -10

 3 1 ظرية أوزبل للتعلم المعرفي وتطبيقاتها التربويةن -11
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 3 1 ظرية بياجيه في النمو المعرفي وتطبيقاتها التربويةن -12

 3 1 نظرية برونر في النمو المعرفي وتطبيقاتها التربوية -13

 3 2 ظرية معالجة المعلومات وتطبيقاتها التربويةن-14

 

   وتوزيعها:  املقرر ساعات عدد إمجايل .2
 إضافية دروس حماضرات 

 أو معامل
 اجملموع أخرى تطبيق استديو

ساعة 3 - - - 48 الفعلية التدريس ساعات
 اختبار

48 

 3 - - - - 3 املعتمدة الساعات
 

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

 

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

 سبة.املنا : قم  لء ا دول  خرجات تعلم املقرر،  يث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلمأوالً  -
 املستادفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طر  التقييم و تتسق معاا ومع خمرجات التعلم اثنياً  -
يماا املستادفة وطر  تقي علم املقرررجات ت: ضع طر  التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خماثلثاً  -

  كل  ال من  االتجات تعلم يفرر خمر واسرتاتيجيات تدريساا لت كل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مق
 التعلم.

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
ين لوطخمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار ا

 للمؤهالت
 التدريس اسرتاتيجيات

 للمقرر
 التقومي طرق

 املعرفة 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 
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قاء واإلل المحاضرة - مفهوم كل من المعرفة والعلم والنظريةيُعرف  1-1

باستخدام جهاز 

 عارض البيانات.

 المناقش  والح ار  -

 ىرائ  المفايةم -

التدريس بحل  -

 المشكالت

التدريس ةو الملنى  -

باستخدا  المنظمات 

المتقدم  وتنشة  

 الملرف  السابق .

التدريس الفردي  -

بالرج   إلى المكتب  

وم اقع امنترنت 

 ثراء الملم مات 

 ح ل النظريات.

 

 الصفة .المناقشات  -

التقارير والبح ث  -

 اللممة .

ال اجبات الفردي   -

 والجماعة .

 للروض الصفة . -

امىتبارات)مس ن    -

امىتةار مس متلدد 

 والمقال  القصةر(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

 .األنشطة ومهام األداء

 يحدد خطوات الطريقة العلمية والتفكير العلمي. 1-2

 التعلم والتعليم والعالقة بينهما.يصف مفهومي  1-3

نظريات التعلم الكالسيكية يستعرض مختلف  1-4

 والحديثة.

 .التطبيقات التربوية للنظريات التعلميحدد  1-5

  

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

بحل  التدريس-

 المشكالت.

 طرح األسئلةوالحوار  -

 البحث واالستنتاج.

إحدددددى طرائددددق الددددتعلم -

القائمددددة علددددى مركزيددددة 

المددددددتعلم مثددددددل الددددددتعلم 

التعدددددددداوني، أو الددددددددتعلم 

النشدددط، المعتمدددددة علددددى 

تصددميم مهددام األداء وفقددا 

 لسياق الحياة.

 لصفية.االمناقشات  -

 ة التقارير العلمية.كتاب -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

الختبارات ) بحيث تمثل ا -

 50أسئلة حل المشكالت 

% من مجموع أسئلة 

 االختبارات(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء.

 يحلل نظريات التعلم وينقدها ويقييمها وفق معايير 2-2

 الكفاية الشكلية وكفاية محتوى النظريات.

ية يبتكر حالل مشكالت التعلم والنسيان بطريقة إبداع 2-3

م وفق القوانين والتطبيقات التربوية لنظريات التعل

 والتعليم.

 APAيكتب البحوث العلمية والتقارير وفق نظام  

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

 الحوارالمناقشة و - اآلراء من اآلخرين بعيدا عن االنفعال.يتقبل  3-1

نفيذ واجبات فردية ت -

تتطلب االعتماد على 

االنترنت والرجوع إلى 

 المكتبة.

 دوار المناظرةلعب األ -

يذ مشاريع بحث تنف -

 جماعية

 دراسة الحالة -

 المناقشات الصفية -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.

وتقدددويم التقدددويم الدددذاتي، -
األقددددران وتقددددوم األسددددتاذ 

 باستخدام:
قاعدددددددددة أداء وصددددددددفية  -

(Rubric)  لتقدددددددددددددددويم
 األنشطة ومهام األداء.

قاعدددددددددة أداء وصددددددددفية  -
(Rubric)  لتقددددددددددددددددويم

مهدددددددددارات العالقدددددددددات 
 الشخصية.

قاعدددددددددة أداء وصددددددددفية  -
(Rubric)  لتقددددددددددددددددويم

مهدددددددددددددارات تحمدددددددددددددل 
المسدددددددؤولية، والعمدددددددل 

 ضمن فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميع 

النتاجات األنشطة و

 وأدوات التقويم

 يتجاوب مع اآلخرين بفاعلية ووضوح. 3-2

 يتعاون مع زمالئه  في الواجبات الجماعية. 

ند يتحمل المسؤولية األخالقية ويعتمد على الذات فيما يس 

 إليه من عروض وبحوث علمية .

يستمع إلى الفكر المخالف دون تشنج ويرد عليه  

 بموضوعية.

 بالسلوك المسؤول الذي يتوافق مع أخالقيات مهنة يلتزم 

 التعليم.

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

ض الصفية باستخدام العرو -

power point  ومقاطع

 الفيديو ذات العالقة.

 لصفية .االمناقشات  -

 صفية.المناقشات ال -

واجبات الفردية ال-

 والجماعية.

لتقدددويم الدددذاتي، وتقدددويم ا-
األقددددران وتقددددوم األسددددتاذ 

 باستخدام:
قاعدددددددددة أداء وصددددددددفية  -

(Rubric)  لتقدددددددددددددددويم

ون مع مشروعا بحثيا بمفرده أو بالتعا يصيغ 

 مجموعته ألحدى النظريات.

 ويعرضه في الصف.ريرا وافيا عنها، تق ويعد

 التغذية الراجعة من أستاذه وأقرانهويستخدم 

 لتحسين جودة العمل.
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بمفرده أو يستخدم فيه مشروعا بحثيا يصيغ  

حد المشكالت بالتعاون مع مجموعته لتحليل أ

 الصفية أو التعليمية.

 را وافيا عنها ، ويعرضه في الصف.تقري يعدو 

وأقرانه  تغذية الراجعة من أستاذهالويستخدم 

 .لتحسين جودة العمل

 

 األنشطة ومهام األداء.
قاعدددددددددة أداء وصددددددددفية  -

(Rubric)  لتقددددددددددددددددويم
مهدددددددددارات العالقدددددددددات 

 الشخصية.
قاعدددددددددة أداء وصددددددددفية  -

(Rubric)  لتقددددددددددددددددويم
مهدددددددددددددارات تحمدددددددددددددل 
المسدددددددؤولية، والعمدددددددل 

 ضمن فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميع  -

األنشدددددددطة والنتاجدددددددات 
 وأدوات التقويم

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

 

 
 :جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي .5
هي، دمي شف، تقمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة م

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

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

 %10 طوال الفصل الواجبات البيتية/ التطبيقية 2

 %20 13-5 ماتعرض إحدى نظريات التعلم باستخدام تقنية االتصاالت أو المعلو 3

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

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

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ض

ار الب )مع ذكر مقدطاص لكل ي اخلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالست ارات واإلرشاد األكادمي
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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هم مع طلبات وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل -
 واستفساراتهم وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.

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

م وتقدي التدريس للتواصلتزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة  -
 اإلرشاد األكاديمي.

 
 التعّلم مصادر .ط

 املطلوبة: املقررة الكتب –قائمة  يف–. أدرج1

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

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

 3- عمان 1( نظريات التعلم ,ط2015م , عبدالناصر الجراح , فراس الجداوي )عدنان العتو , 
 ,دار المسيرة , 

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

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

 للجامعات النشر دار

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

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

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

 ( سيكولوجية التعلم والتعليم  2001سامي محمد ملحم )– ر األسس النظرية والتطبيقية, عمان , دا
 المسيرة 

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

 اعيل مادالدين اسمسارنوف , مدنيك , وهوارد , بوليو , واليزبيث , لوفتس ترجمه ) محمد ع, 
 ( التعلم , دار الشروق  1973محمد عثمان نجاتي ( ) 

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

 ، الكويت: سلسلة عالم المعرفة. 10هنا، العدد 

 

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

http://www.APA.org 

liupsyshttp://www.am.org 

http://www.apa.org/
http://www.am.org/
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http://www.hayatnafs.com 

 :د ةمواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت املأدرج أي . 4

 البرامج التعليمية في مجال التعلم والتعليم

 

 املطلوبة املرافق .ظ
اعات ملقاعد داخل القأي عدد اات )بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملخترب 

   الدراسية واملختربات، وعدد أجازة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 ا اضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: املباين )قاعات-1

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

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

 ة هبا(:رفق قائمأها، أو مصادر أخرى )حددها: مثال  إذا كان هناك حاجة إىل جتايزات خمربية خاصة، فاذكر  -3
 ال يوجد 

 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ك

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

 ورد ف  المقرر.حمق  نقاش مع المالبات ح ل ما  -

 تقةةم مست   البح ث اللممة  والتقارير. -

 (Rubric)قاعدة أداء وصفية  الطالب باستخدام تقويم -

 نتائج المالبات عمى امىتبار النهائ . -

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

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

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

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

 قدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.مما ي

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

اء هيئة تدريس اسطة أعضطلبة بو إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال ال -4
 ؤسسة أخرى(مدريس من يئة تهمستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء 

بة الطل . مقارنة أداءبواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة

س في لتدريبمثلهم في أي جامعة أخرى ، وتوحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة ا

 هذه الجامعة، ومقارنة الدرجات النهائية للطلبة في الجامعتين.

 

 تطويره:لقرر الدراسي والتخطيط ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية امل -5
 عام للمقرر.ذاتي تقييم -

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

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

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

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

 

 ........................................محمد خليفة الشريدة..د.  الربانمج: منسق اسم

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 قراءات يف علم النفس االجيايب اسم املقرر:  

 (0206721-2نفس ) رمز املقرر:  
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 وذج توصيف مقرر دراسيمن

 القرىجامعة أم سم املؤسسة التعليمية: ا اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

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

 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .36
 دكتوراه مجيع التخصصات. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .37

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .38
 ال يوجد (1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .39
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .40
البات يف العابدية، والط امعة يفمقر اجل الطالب يفاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .41

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

  80 النسبة: √ ا اضرات التقليديةقاعات% 

 20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين% 

 )النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

 النسبة:  ابملراسلة  

 النسبة:  تذكر أخرى  
 

 ال يوجد  تعليقات:
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 األهداف .ب

 ما هد  املقرر الرئيس؟ -1

لم عتمع، ومستوايت فرد واجملية للوأمهونشأته ومسلماته األساسية، وأهدافه  علم النفس االجيايبتعريف الطلبة مبفهوم 
جيايب ة علم النفس اال، وعالقجيايب، ووظائفه، وأهم موضوعاته، والنظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس االالنفس االجيايب

ضوعات علم مو  دانية ملقاييسقات امليلتطبينظرية واألسس الاو ابالنفعاالت االجيابية والسعادة، والقياس يف علم النفس االجيايب، 
لعملية س االجيايب يف اعلم النفطبيق لسس ومبادئ واجراءات التوا ومطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايب النفس االجيايب،

 .التعليمية

 )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،ملقرر الدراسي. التطوير وحتسني  -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
  والتغيريات يف ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  

  جملال.طور احلاصل يف هذا اواكبة التمل قرراملمتابعة آخر ما صدر من كتب وأ اث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف موضوعات 
  احلصول على تغذية و  ابملقرر املعنينيس بني أعضاء هيئة التدريمعمقة مناق ات استخدام أسلوب  موعات الرتكيز هناية كل فصل دراسي إلجراء

 .إلجراء التعديالت املناسبة راجعة منام حول املقرر
  وين للجامعة وإاتحة الفرصة للطالب للتعلم الذايت.إدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرت 
  س والطالبيئة التدريهأعضاء  وتعديلاا يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة. 
 طوير معار  وماارات توأثره يف  لمقررعف لت جيع أعضاء هيئة التدريس املتخصصني إلجراء دراسات تقوميية جتريبية ملعرفة نواحي القوة والض

 طالب الدراسات العليا واقرتاح إجراءات للتطوير.

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

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفساا املستخدمة يف الن رة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ح

 وصف عام للمقرر:

لم عتمع، ومستوايت فرد واجملأمهية للو ونشأته ومسلماته األساسية، وأهدافه ومفهومه  علم النفس االجيايبيتناول املقرر 
الجيابية ابالنفعاالت ا هتوعالق، جيايب، ووظائفه، وأهم موضوعاته، والنظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس االالنفس االجيايب

لعلم  اجراءات التطبيقومبادئ و  سسوا ومطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايب ،والقياس يف علم النفس االجيايب والسعادة،
 .النفس االجيايب يف العملية التعليمية
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 املفاوم والن أة واملسلمات األساسيةعلم النفس االجيايب: 

، الجيايبالنفس اعلم  وأمهيته للفرد واجملتمع، ومستوايت أهداف علم النفس االجيايب
 .ووظائفه

2 4 

الكفاءة و  ياة،احل والرضا عن األمل ، والتفاؤل،علم النفس االجيايب:  أهم موضوعات
ل جاعة ، واإلبداع ، واحلكمة ، وا الذاتية، وحل امل كالت ، ووجاة الضبط ،

 مباثيةاإلو ين ، لوجدا، والذكاء ا وحب احلياة واالنفعاالت اإلجيابية ، وتقدير الذات ،
قي ، وجودة اخلل احلكمو والفكاهة ، واالمتنان ، النفاذ لآلخر( ، والتعلق ، والتسامح ، )

 .احلياة

2 4 

 4 2 سعادةة السيكولوجي :ه ابالنفعاالت االجيابيةتعلم النفس االجيايب وعالق
 2 1 مطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايب

 4 2 .الجيايبالنفس النظرايت املفسرة ملوضوعات علم انظرايت علم النفس االجيايب: 
 ،اييس األملية ملقدانتطبيقات امليألسس النظرية وال: االقياس يف علم النفس االجيايب

داع ، واحلكمة ، واإلب والتفاؤل، والكفاءة الذاتية، وحل امل كالت ، ووجاة الضبط ،
داين ، الوج ذكاءوال جاعة ، واالنفعاالت اإلجيابية ، وتقدير الذات ، واحلب ، وال

ي ، قواحلكم اخلل نان ،االمتلآلخر( ، والتعلق ، والتسامح ، والفكاهة ، و النفاذ ) والغمباثية
 .  ، السعادة ، الرضا عن احلياةوجودة احلياة

2 4 

التعددية و هنية امل تطبيقات القياس من منظور علم النفس اإلجيايب يف بعض احلاالت
 .نسانيةقوي اإلالو قاييس متغريات السياق ) البيئة( اليت قد تيسر منوم الثقافية،

2 4 

 2 1 يةعليممبادئ واجراءات التطبيق لعلم النفس االجيايب يف العملية الت
   

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .1
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو
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 30  6   24 ساعات التدريس الفعلية
 2  2   2 الساعات املعتمدة

 

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

 اً:( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيالذايت االضايفلفردي )االتعلم  -عدد ساعات الدراسة  .2
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 ات تدريسهاسرتاتيجيها واطرق قياسخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع  .3
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ملناسبة.تعلم ا: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت الأوالً  -
 دفة.تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املسته: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت اثنياً  -
رق تقييمها ملقرر املستهدفة وطات تعلم اق خمرج: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتساثلثاً  -

االت جمعلم يف كل جمال من خمرجات ت ل مقرركالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن  واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع م
 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 :يتعرف على بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن 

احملاضــــــــــــــــــرة واإللقــــــــــــــــــاء  -
ابســــتخدام جهــــاز عــــارض 
البيـــــــــــــــــاانت، واحلـــــــــــــــــوار 
واملناقشــــــــــــــــة املوجهــــــــــــــــة 
اهلــــــــــــــادف، واألنشــــــــــــــطة 
التطبيقيــــــــة ومهــــــــام األداء 

 وفق سياق احلياة.
 العصف الذهين. -
ــيم  - اســتخدام أســلوب التعل

 اجلماعي والتعاوين

االختبــــــارات القصــــــرية  -
 والنصفية واخلتامية.

 املنزلية.الواجبات  -
 

 مفهوم علم النفس االجيايب: ونشأته 1-1
 .املسلمات األساسية لعلم النفس االجيايب 1-2
 .أهداف علم النفس االجيايب وأمهيته للفرد واجملتمع 1-3
 مستوايت علم النفس االجيايب، ووظائفه 1-4
 أهم موضوعات علم النفس االجيايب 1-5
 ة.السعادو ابالنفعاالت االجيابية عالقة علم النفس االجيايب  1-6
 مطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايب 1-7
 النظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس االجيايب  1-8
لـــم ات عموضـــوع ألســـس النظريـــة والتطبيقـــات امليدانيـــة ملقـــاييسا 1-9

  النفس االجيايب
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املهارات املعرفية 2
   :القدرة على أنبنهاية املقرر يتوقع من الطالب  

 .املسلمات األساسية لعلم النفس االجيايب يوضح أن  2-1

ــــــــتعلم  - ــــــــق ال إحــــــــدى طرائ
القائمـــــــــة علـــــــــى مركزيـــــــــة 
املــــــــــتعلم مثــــــــــل الـــــــــــتعلم 
ــــــــــــــاوين، أو الــــــــــــــتعلم  التع

 النشط.
 .البحث واالستنتاج -
 احلوار واملناقشة. -

 

تقــومي األنشــطة واملهــام  -
 والتكليفات.

 املالحظة .  -
 .األحباث واألعمال -
 .االختبارات -

 .مستوايت علم النفس االجيايب، ووظائفهبني  مييزأن  2-2
ات ارشـــاد كـــل فئـــة مـــن فئـــات ذوي االحتياجـــأن يوضـــح كيفيـــة  2-3

 .اخلاصة
 .أهداف علم النفس االجيايب يبنيأن  2-4
 جيايبعلم النفس اال املختلفة يف وضوعاتامل مييز بنيأن  2-5
 مطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايبأن يوضح  2-6

 ايباالجيــ النظــرايت املفســرة ملوضــوعات علــم الــنفسأن يفــرق بــني  
 املختلفة.

عــض بيف  أن يبــني كيفيــة تطبيــق مقــاييس علــم الــنفس االجيــايب 2-7
 .الثقافيةاحلاالت املهنية والتعددية 

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

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

ـــــتعلم التعـــــاوين، أو الـــــتعلم  ال
النشـــــــــط، املعتمـــــــــدة علـــــــــى 

 التطبيقات العملية

التقــــــومي الــــــذايت، وتقــــــومي 
األقـــــران وتقــــــوم األســــــتاذ 

 ، ونشـطة ومهـام األداءلأل
مهـــــــــــــــارات العالقـــــــــــــــات 

مهـــــــارات  ، والشخصـــــــية
 ، والعمـــلحتمـــل املســـؤولية

  ضمن فريق.

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

 لة العمأقرانه يف جمموعيوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل  3-3
ع مشــاريو يشــارك يف النقــاش، ويقــدم تغذيــة راجعــة جيــدة ألنشــطة  3-4

 اجملموعات األخرى.
لــذي ريــق ايف أداء العمــل املكلــف بــه ضــمن الف يتحمــل املســؤولية 3-5

 يعمل معه، وينجزه يف وقته احملدد.
ب أبســــلو  يف اجملموعــــة، ويقــــرتح آراء هادفــــةيتفاعــــل مــــع أقرانــــه  3-6

 مناسب.
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

ـــــتعلم التعـــــاوين، أو الـــــتعلم  0املعلوماتأوعية مهارات البحث يف  أن يتقن الطالب 4-1 مواقف تدريبية يطلب  -ال
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

النشـــــط، املعتمــــــدة علــــــى  ماتيةمهارات التعامل مع التقنية املعلو  الطالبأن يتقن  4-2
ـــــــــــــب يف  مهـــــــــــــارات الطال
التعامـــــــــــــــل واالتصــــــــــــــــال 

 استخدام احلاسب اآليل و 

من الطالب إعدادها 
وعرضها، عن طريق 
مجع املعلومات 
ابستخدام التقنية 

املتوفرة  واالتصال
 .ابجلامعة

التقومي الذايت، وتقومي  -
 األقران وتقوم األستاذ 

حقيبة إجناز جتمع مجيع  -
 األنشطة

-  

ـــــتقن الطالـــــب 4-3  يالعلمـــــ أســـــاليب االتصـــــال مبراكـــــز البحـــــث أن ي
 0واملسئولني للحصول على املعلومات

 حــول علــم مشــروعا حبثيــا ابلتعــاون مــع جمموعتــهالطالــب ينجــز أن  4-4
ــــنفس  ــــاس يف علــــم ال ــــه أو القي ــــنفس االجيــــايب ونظرايت ، يبالجيــــااال

، يةلدراســاالقاعــة ويكتــب تقريــرا وافيــا عــن املشــروع، ويعرضــه يف 
جهــة و ع عــن ويتلقــى التغذيــة الراجعــة مــن اســتاذه وأقرانــه، ويــداف

 نظره حبجج منطقية مقبولة.
يت يريـد سـالة الـأفكاره بطريقة تزيد مـن فعاليـة الر  الطالب ينظمأن 4-5

 .توصيلها

 وجدت(املهارات النفسية احلركية )إن  5
   ال يوجد 

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .4
ي، مي شفه، تقداختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابةمهام التقومي املطلوبة )مثال:  م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 12و  5 اختبارات قصرية  1
 %20 8 اختبار نصفي  2
 %40 16 اختبار هنائي 3
 %30 مجيع األسابيع البحثيةواملشاريع  والتكليفاتميع األنشطة جل اتحقيبة االجناز  4
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ع

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

 وتقدمي اإلرشاد فساراهتمواست وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلباهتم -
 األكادميي هلم.
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قدمي اإلرشاد قاشات وتس للنتكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطالب يف املقرر مع عضو هيئة التدري -
 اجونه.األكادميي للطالب يف أي وقت حيت

 ألكادميي.الرشاد ااقدمي تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وت -
 مصادر التعّلم .خ

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ومناذج من قضاايه. ،ته وتطورهنشأ" علم النفس اإلجيايب (2016) مسعد عاطف  الشربيينو  ؛حممد السعيد ،أبو حالوة -
 .القاهرة: عامل الكتب

املعرفة  سلة عاملوقي جالل، سلش(. سيكولوجية السعادة. ترمجة فيصل عبد القادر يونس، مراجعة 1993أرجايل، مايكل ) -
 للثقافة والفنون واآلداب. الوطين(، الكويت: اجمللس 175)
. تطبيقاته( -أهدافه -)نشأته علم النفس االجيايب .(2016) الرضا دعب ،التميمي ؛رائدةمحيد ؛ و ابتسام  ،الزويين -

 <دار صفاء للنشر :عمان
 ملصرية.(. علم النفس االجيايب للجميع. القاهرة: مكتبة األجنلو ا2011سالمة يونس، مرعي ) -
ادية وفل يونس زة السيد وفيصوعالء كفايف وعزيترمجة صفاء األعصر )(. السعادة احلقيقية. 2005سليجمان، مارتن ) -

 . القاهرة: دار العني للنشر.علون وسهري غباشي(
مرفت ، و صفاء األعسر ترمجة)القياس يف علم النفس اإلجيايب: مناذج ومقاييس ( 2014) ك. ر.   سنايدر  ،شني، لوبيز -

 .املركز القومي للرتمجة :القاهرة(. ىن الصوافشوقي واندية شريف وعزة خليل وعزيزة السيد وهبة سري وأسامة أبو سرع وم
 (. قوة علم النفس االجيايب. القاهرة: دار العلوم للنشر.2017يونس، إبراهيم ) -
 

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

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

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

Psychology. New York: Oxford. 

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

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

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

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

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

- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION DIVISION 

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

https://library.alistiqlal.edu.ps/find-author-8887-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-author-8888-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-author-8889-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-pofp-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-publisher-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-en.html
https://library.alistiqlal.edu.ps/find-publisher-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%A1%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-en.html
https://www.abjjad.com/author/2802057243/%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B2
https://www.abjjad.com/author/2802155541/%D9%83-%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%B1
https://www.abjjad.com/author/2802155541/%D9%83-%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D8%B1
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Review of General Psychology, 9(2), 103–110. 

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

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

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

-  

 . الرشاد النفسيوا جيايباال سعلم النفعلم النفس و املتخصصة يف جمال  والدورايت العلمية الرجوع إىل بعض اجملالت -
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

WWW.apa.org    م قع الجملة  النفسة  ارمريكة 

psycinfo 

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

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

www.questia.com 

 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت املد ة:. 4

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

 
 املرافق املطلوبة .د

دراسية داخل القاعات ال املقاعد أي عددبنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )
 واملختربات، وعدد أجازة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 :املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها( .1
 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 

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

 Data Showجهاز عارض البياانت 
 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
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 مة هبا(:رفق قائأكان هناك حاجة إىل جتايزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو   إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .3
 ال يوجد

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

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

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

 إجراءات تطوير التدريس: .ن
 لزايرات واخلرباتاتبادل  يفتمثل توهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة  تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -

يس ن إجراءات التدر وثرية ع راجعة واليت تقدم تغذية االستشارة يف التدريس، و النظراء )األقران( يف التدريسبني 
 وتطويرها.

ة تدريس عضاء هيئسطة أإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا .ه
 سسة أخرى(:يس من مؤ ئة تدر االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيمستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح 

حقائب اإلجناز  ة معايريراجع، وكذلك متدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني -
 م.القس يف جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريسومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج 

 :اءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهِصف إجر 
قرر ملتخصصني يف املكيز من االرت  وهو برانمج يهتم بتكوين جمموعات تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -

جراء إلتحديث من خالل تطوير وامة للمن أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالز 
 األحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية.

 

 هاين سعيد حسنقام بتوصيف املقرر د./  -
 

       اسم منسق الربانمج:

  التاريخ  التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

  النمو مدى احلياة اسم املقرر:  

 0206722-2نفس  رمز املقرر:  
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

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

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

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .أ
 0206722-2نفس النمو مدى احلياة  : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .42
 ساعتني : املعتمدة الساعات عدد. 2 .43
  لتخصصاتاجباري جلميع إمرحلة الدكتوراه متطلب : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .44

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

ملستوى ادراسة ) بدء الطالب اللالفصل الدراسي األول : الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .45
  الثاين (

 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .46
  ال توجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .47
 : التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .48

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

 60 :النسبة نعم التقليدية ا اضرات قاعات% 
 

   

 20 :النسبة نعم اإللكرتوين التعليم% 
    

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

 النسبة ال ابملراسلة: - 
    

 النسبة ال أخرى: - 
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 :تعليقات

 

 

 األهداف .ب
 . لنموا النفس لعلم لتارخييا والتطور ومفهومها النمو عملية على التعرف ؟ الرئيس املقرر هد  ما -1
 . املختلفة والنم ونظرايت اجملال هذا يف املختلفة البحث طرق مساعدة الطالب على فهم و

 ومو.راحل النمت النمو يف كل مرحلة من و دراسة مشكال  النمو وقوانني النمو يف املؤثرة العوامل ادراك  و           
 مرحلة لك  يف ادثةاحل والتغريات هاخصائص وأهم مظاهرها ومعرفة احلياة دورة طوال املختلفة النمو مراحل على التعرف

.  

راجع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو ماملقرر الدراسي .   لتطوير وحتسني -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
  اإلنرتنت، والتغيريات يف  ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  

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

 عة .طرق التدريس املتبوالكتب والدورايت اخلاصة بعلم نفس النمو وبناء على ذلك حندث املصادر و 
  

 

 

 

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

اللغوية ة واالجتماعية و والنفسي عقليةيقدم املقرر معلومات هامة عن النمو ومظاهره املختلفة ا سمية وال وصف عام للمقرر:
ة النمو لعلمية  يف دراسالبحث ا وطر  والنظرايت احلديثة يف هذا اجملال وقوانني النمو اخلاصة والعوامل املؤثرة يف النمو

 حىت ال يخوخة .  نيمرحلة ا نومعلومات خاصة عن مراحل النمو منذ 
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 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .5
  التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

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

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

 3 1 دةعامل الطفل حديث الوال –مرحلة اجلنني 

 3 1 مرحلة الرضيع 

  متأخرة ( –متوسطة  –مرحلة الطفولة ) مبكرة 

  ملراحلاذه هكل وأهم مشا –مظاهر النمو املختلفة فيها 

3 9 

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

 قني املراهة بخلاصوأهم املشكالت ا –ومظاهر النمو فيها 

3 9 

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

 3 1 ا .كالتهمش هممرحلة الشيخوخة ومظاهر النمو فيها وأ

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .6
 أو معامل إضافية دروس حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 42 - - - -   42 الفعلية التدريس ساعات
 3 - - - - 3 املعتمدة الساعات

 

 :بوعياً أس خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .7
 

 

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

 .ملناسبةا التعلم  االت يف املطلوب حسب للقياس قابلة تكون  يث املقرر، تعلم  خرجات ا دول  لء قم: أوالً  -
 .املستادفة التعلم خمرجات ومع معاا تتسق و التقييم طر  تناسب اليت التدريس اسرتاتيجيات ضع: اثنياً  -
 يمااتقي وطر  ادفةاملست املقرر تعلم جاتخمر  تتسق أن وجيب بدقة، التعلم خمرجات وتقومي قياس على تساعد اليت املناسبة التقييم طر  ضع: اثلثاً  -

  االت من ال  كل  يف تعلم خمرجات رمقر  كل  يتضمن أن يلزم ال أنه مالحظة مع متكاملة، وتعليم تعلم عملية معا   لت كل تدريساا واسرتاتيجيات
 .التعلم

 

 

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 وطينال اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 التدريس اسرتاتيجيات

 للمقرر
 التقومي طرق

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

 . البحث اخلاصة به
املشاركات   نيالتعليم التعاوأسلوب 

النقاش و

اجلاد يف 

 .احملاضرات
ل والعوام تلفةخو املعلى نظريات النمالطالب يتعرف  1-2

   .. هاملؤثرة يف النمو وأهم قوانين

 عرض البور                                   أسلوب احملاضرة      
عرض  بوينت و

 البحوث .
ائص خص دحيدو  حل النمومرا يتعرف الطالب على  1-3

  , وأهم مشكالتهالة كل مرح

 االختبارات  أسلوب املناقشة

 املعرفية املهارات 2
وتطوره  سانيناإل مفهوم النموويفهم الطالب ك يدر 2-1

 .ختلفةامل تهياالتارخيي وطرق البحث فيه ونظر

احملاضرة واحلوار 

 . والنقاش

 اختبار دوري 

ه وقوانين لنموا ؤثرة يفالعوامل امل الطالب كيدر 2-2

 العامة  .

   

 اختبار نصفي  العصف الذهين .
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اهم و   ةحليااة دور مراحل النمو خاللالطالب ك يدر 2-3
 . مشكالهتا واقرتاح احللول هلا

 عتشجيو   التعلم الذاتي
 استخدام االنرتنت 

 ا ختبار هنائي

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
املناقشات الفردية  . نهام ةواالستفاد احرتام آراء الزمالء 3-1

 واجلماعية بني الطالب

حتملهم للتأكد من 

  املسئولية

فردي تقييم 

لكل طالب 

من خالل 

النقاش 

 واملشاركة
 ديرتقء ون من  الزمالاآلخريرأي احرتام  3-2

 . تهم ومشاعرهماركا مش

تقسيم الطالب إىل 

والعمل معها  جمموعات

 من خالل ورش العمل .

  

تقييم 

مجاعي 

يت لألعمال ال

تقدمها 

جمموعات 

 العمل .

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

 .قاعة الدرس والكلية واجملتمع 

قدرة اختبار   ينأسلوب التعليم التعاو

لطالب على ا

العمل 

مع  اجلماعي 

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

 . يف إنتاج ملف االجناز

قدرة اختبار 

لطالب علي ا

 .ذلك

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

  اآللي املختلفة برامج احلاسب

 عتشجيو   التعلم الذاتي
  استخدام االنرتنت

فردي تقييم 

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

.  لكل طالب
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 .  التعامل مع األجهزة التعليمية املختلفة .

 

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

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %10 طول الفصل . احلضور واملشاركة اإلجيابية 1

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

 السادس

30%  

األسبوع  االختبار النهائي . 3

  األخري

60%  

4    

5    

6    

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .غ

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

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

 قع اإللكرتوني للمحاضر . * من خالل املو

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

  نت .نرتي واإلمثل املكتبة واحلاسب اآلل –* فتح مرافق الكلية 
 من خالل وحدة االرشاد االكادميي ابلقسم.*
 اسيدر ام يتم توزيع الطالب  علي أعضاء هيئة التدريس لإلرشاد االكادميي مع بداية كل ع*
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 التعّلم مصادر .ف

 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1

 ة اجلامعية االسكندرية.،االسكندرية ، دار املعرف1حديثة اجلزء االول (،ط علم نفس الطفل )دراسة .(2009(أمحد   هالنيال ، مايس -1

 ، مكتبة الرشد . ، الرايض1(.علم نفس النمو ،ط2009ام ، فادية كامل  )مح -2

 ، االردن.  1( .علم نفس النمو )دورة حياة االنسان ( ، ط2014لحم ،سامي حممد  )م -3

 جنلو املصرية..(.منو االنسان من مرحلة اجلنني ايل مرحلة املسنني.القاهرة :مكتبة اال2014اد )أبو حطب ، فؤ -4

 تبة املتنيب.( . علم نفس النمو. الدمام  : مك2012بو لطيفة ،لؤي حسن )أ-5

لشيخوخة( الدمام : مكتبة (. علم نفس النمو)ماقبل امليالد وحىت ا2017م أمحد القحطاين ، عبدا هلل صاحل )أبو سيف ،حسا-6
 املتنيب.

 (.علم نفس النمو .الرايض : أشبليا للنشر والتوزيع.2000يمر ، هشام حممد إبراهيم)خم-7

 (:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد - قائمة يف – أدرج. 2 
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 ية .النفسولة جامعة أم القرى للبحوث الرتبوية جم -2 جملة دراسات نفسية . -1  

 جمللة املصرية  للدراسات النفسية .ا -  3

  

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

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

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

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

 * اجلمعية املصرية لعلم النفس .

  .) رامن (األخصائيني النفسيني  رابطة* 

 

 ال يوجد : ةاملد واألسطواانت الرب يات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4

 

 

 املطلوبة املرافق .ق
 قاعاتال داخل عداملقا عدد)أي  اتواملخترب  الدراسية القاعات حجم ذل  يف  ا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجازة وعدد واملختربات، الدراسية
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، ا اضرات، قاعات) املباين .4
  النفس علم معمل.       *  ا اضرات حجرات*   . التعليمية املرافق* 

 (:وغريها والرب يات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .5
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 (:هبا ةقائم أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتايزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .6
 . واإلنرتنت الذكية ابلسبورة متصل كمبيوتر  أجهزة* 

 ( . بروجكرت – األوفرهيد)  الرأسي العرض أجهزة* 

  . شو الداات* 

 

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .و

 :التدريس فعالية  صوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .11
 قرر .ا املهذ * تغذية مراجعة مباشرة من خالل عملية التعلم يف

  املقاييس. *          * االستبيانات .                              

 

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .12
ا اإلدارة نوية اليت تعدهفاية السالك تقارير *     * استبانة تقويم الطالب لعضو هيئة التدريس     

 بالقسم .

 

 :التدريس تطوير إجراءات  .13
 * التدريب املستمر لعضو هيئة التدريس .  

 * توفري األدوات احلديثة الالزمة للتعلم ,

 * تطبيق وسائل التعلم اإللكرتوني .

  . أعضاء زائرين كاملقرر  رداتمف * تبادل اخلربات الداخلية واخلارجية لتقديم بعض
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 تدريس يئةه أعضاء بواسطة ةالطلب أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .14
 مؤسسة من تدريس هيئة ءأعضا مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل مستقلني،
 (:أخرى

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

.  

 :ويرهلتط والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .15
ل الروابط لم النفس من خالعساسية يف األ ادر* احلصول على املعلومات احلديثة للمقرر من املص

 املباشرة للمواقع .

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

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

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

أ.د  :الربانمج منسق اسم
 ه ام حممد ابراهيم خميمر

 

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

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اإلرشاد اجلماعي )متقدم(  اسم املقرر:  

 (0206723-2ارشاد ) رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-2-22اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (0206723-2ارشاد ) االرشاد اجلماعي )متقدم(. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .49
 إرشاد نفسي دكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .50

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

 الثاين. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .51
 ال يوجد (1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .52
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .53
البات يف العابدية، والط امعة يفمقر اجل الطالب يفاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .54

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

 80 النسبة: √ قاعات ا اضرات التقليدية% 

 20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين% 

 )النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

 النسبة:  ابملراسلة  

 النسبة:  تذكر أخرى  
 

 ال يوجد  تعليقات:
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 األهداف .ب

 ما هد  املقرر الرئيس؟ -1

يات الرشادية، وأساساجلماعات نواع اعلي مفهوم االرشاد اجلماعي واحلاجة إليه، ومميزاته وعيوبه، وأ الطالب يتعرفأن 
حل تكوين اد اجلماعي ومراية لإلرشتطبيقاإلرشاد اجلماعي ونظرايت اإلرشاد النفسي وتطبيقاهتا يف اإلرشاد اجلماعي، واألسس ال

 يفدف الشخصي للعضو حتديد منوذج العمل اجلمعي لألعضاء ، حتديد اهل – جلماعات اإلرشادية املتقدمةا -اجلماعة اإلرشادية
االنعزال، حل و قاومة والوحدة خاوف واملع املماجلماعة اإلرشادية، أساليب بناء الثقة بني األعضاء يف اجلماعة اإلرشادية، التعامل 

 املشكالت يف اإلرشاد اجلماعي،

 ومات أو مراجع اإلنرتنت،)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلاملقرر الدراسي.  لتطوير وحتسني -يتم تنفيذها  -از أي خطط اذكر إبجي -2
  والتغيريات يف ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  

 يف هذا  كبة التطور احلاصلملوا  ملقرراوعات متابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف موض
 اجملال.

  واحلصول على قرر عنيني ابملامللتدريس ابني أعضاء هيئة معمقة مناقشات استخدام أسلوب جمموعات الرتكيز هناية كل فصل دراسي إلجراء
 .إلجراء التعديالت املناسبة تغذية راجعة منهم حول املقرر

  يت.وين للجامعة وإاتحة الفرصة للطالب للتعلم الذاإدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرت 
  التدريس والطالب عضاء هيئةأجعة من وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الرا الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة. 
  لم النفس لشخصية وعايف  ترياملاجس، وطالب مرحلة الشخصية وعلم النفس االجتماعيتشجيع أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف

لعليا ت طالب الدراسات ارف ومهاراير معاإلجراء دراسات تقوميية جتريبية ملعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثره يف تطو  االجتماعي
 واقرتاح إجراءات للتطوير.

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

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفساا املستخدمة يف الن رة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ذ

 وصف عام للمقرر:
ومهارات  أساسيات اإلرشاد اجلماعي اجة له وأنواع اجلماعات، ويتناول املقرر مصطلح اإلرشاد اجلماعي وفلسفته واحل

منوذج تطبيقي و ، األسس التطبيقية لإلرشاد اجلماعي ، ونظرايت اإلرشاد النفسي وتطبيقاهتا يف اإلرشاد اجلماعي، و قائد اجملموعة
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 مجاعية. جللسة إرشادية
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .10
 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات

عي شـــاد اجلمـــافلســـفة اإلر  –مفهومـــه  –مقدمـــة عـــن اإلرشـــاد اجلمـــاعي : نبـــذة اترخييـــة 
 مميزات اإلرشاد اجلماعي وعيوبه .

1 2 

 2 1 اجة إيل االرشاد اجلماعي ،  وأنواع اجلماعات.حلا
 2 1 املشكالت املختلفة اليت يتناوهلا االرشاد اجلماعي

-جلمـاعي إلرشـاد ااالقائـد املرشـد يف  –أساسـيات اإلرشـاد اجلمـاعي: فعاليـة اجلماعـة  
-جملموعــةصــفات الشخصــية لقائــد ااخلصــائص وال -أمنــاط القيــادة يف اإلرشــاد اجلمــاعي

 مهارات قائد اجملموعة .

2 4 

اه االجتــ –يلــي التحل نظــرايت اإلرشــاد النفســي وتطبيقاهتــا يف اإلرشــاد اجلمــاعي: االجتــاه
ي الجتــــاه الكلــــا –االجتــــاه اإلنســــاين لكــــارل روجــــرز  –االجتــــاه الوجــــودي  –التمثيلــــي 
 ي.قالين الواقعاالجتاه الع –االجتاه السلوكي  –التحليل التباديل  –اجلشتاليت 

3 6 

اجلماعـــات  -يةاألســس التطبيقيـــة لإلرشــاد اجلمـــاعي: مراحــل تكـــوين اجلماعــة اإلرشـــاد
لشخصـي اد اهلـدف حتديد منوذج العمل اجلمعـي لألعضـاء ، حتديـ –اإلرشادية املتقدمة 

ة، عـة اإلرشـادياجلما للعضو يف اجلماعـة اإلرشـادية، أسـاليب بنـاء الثقـة بـني األعضـاء يف
ــــزال، حــــل املشــــكالت  شــــاد  اإلر يفالتعامــــل مــــع املخــــاوف واملقاومــــة والوحــــدة واالنع

هنـــاء ليب إكتئـــاب، أســـااجلمـــاعي، ومـــن ذلـــك االعتمـــاد والصـــراع وحـــاالت القلـــق واال 
 اجللسات اجلماعية(   

2 4 

 6 3 0ورش عمل تطبيقية للتدريب علي جلسات اإلرشاد اجلماعي 
 4 2 لإلرشاد اجلماعي منوذج تطبيقي جللسة إرشادية 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .11
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30  10   20 ساعات التدريس الفعلية
 2  2   2 الساعات املعتمدة

 

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

 اً:( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيالذايت االضايفلفردي )االتعلم  -عدد ساعات الدراسة  .12
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 ات تدريسهاسرتاتيجيسها واللمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياخمرجات التعلم  .13
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ناسبة.علم املجماالت الت: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف أوالً  -
 دفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهاثنياً  -
رق تقييمها ملقرر املستهدفة وطات تعلم اق خمرج: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتساثلثاً  -

االت جمعلم يف كل جمال من خمرجات ت ل مقرركرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن  واس
 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
احملاضــــــــــــــــــرة واإللقــــــــــــــــــاء  - :يتعرف على بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن 

ابســــتخدام جهــــاز عــــارض 
البيـــــــــــــــــاانت، واحلـــــــــــــــــوار 
واملناقشــــــــــــــــة املوجهــــــــــــــــة 
اهلــــــــــــــادف، واألنشــــــــــــــطة 
التطبيقيــــــــة ومهــــــــام األداء 

 وفق سياق احلياة.
 العصف الذهين. -

االختبــــــارات القصــــــرية  -
 والنصفية واخلتامية.

 املنزلية.الواجبات  -
 

 مفهوم اإلرشاد اجلماعي وفلسفته ومميزاته وعيوبه. 1-1
 .احلاجة إيل االرشاد اجلماعي ،  وأنواع اجلماعات 1-2
 .املشكالت املختلفة اليت يتناوهلا االرشاد اجلماعي 1-3
 اجلماعيأساسيات اإلرشاد  1-4
إلرشـــاد يف ا القائـــد املرشـــد يف اإلرشـــاد اجلمـــاعي وأمنـــاط القيـــادة 1-5

 اجلماعي واخلصائص والصفات الشخصية لقائد اجملموعة
 .جلماعيارشاد وتطبيقاهتا يف اإل احلديثة نظرايت اإلرشاد النفسي 1-6
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

تقدمـة رشـادية املاجلماعـات اإل -مراحل تكوين اجلماعة اإلرشـادية 1-7
ف حتديـــــد منـــــوذج العمـــــل اجلمعــــــي لألعضـــــاء ، حتديـــــد اهلــــــد –

ني بــلثقــة االشخصــي للعضــو يف اجلماعــة اإلرشــادية، أســاليب بنــاء 
 ة.األعضاء يف اجلماعة اإلرشادي

ــيم  - اســتخدام أســلوب التعل
 والتعاويناجلماعي 

 املهارات املعرفية 2
   :القدرة على أنبنهاية املقرر يتوقع من الطالب  

 .مفهوم اإلرشاد اجلماعي وفلسفته أن يبني 2-1

ــــــــتعلم  إحــــــــدى - ــــــــق ال طرائ
القائمـــــــــة علـــــــــى مركزيـــــــــة 
املــــــــــتعلم مثــــــــــل الـــــــــــتعلم 
ــــــــــــــاوين، أو الــــــــــــــتعلم  التع

 النشط.
 .البحث واالستنتاج -
 احلوار واملناقشة. -

 

تقــومي األنشــطة واملهــام  -
 والتكليفات.

 املالحظة .  -
 .األحباث واألعمال -
 .االختبارات -

 مميزات وعيوب االرشاد اجلماعيأن يوضح  2-2
 ماعي.رشاد اجلاملشكالت املختلفة اليت يتناوهلا االبني  مييزأن  2-3
 ماعاتاحلاجة إيل االرشاد اجلماعي ،  وأنواع اجلأن يوضح  2-4
تـاج لـيت حتأن يطبق طريقة االرشاد اجلمـاعي لـدى بعـض احلـاالت ا 2-5

 .إىل إرشاد مجاعي
 األسس التطبيقية لإلرشاد اجلماعيأن يوضح  2-6
اهتــــا يف وتطبيقاحلديثــــة نظــــرايت اإلرشــــاد النفســــي  يفــــرق بــــنيأن  2-7

 .اإلرشاد اجلماعي
 طريقة االرشاد اجلماعيكيفية تطبيق أن يشرح   2-8
  اخلصائص والصفات الشخصية لقائد اجملموعةبني أن ي 2-9

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
در دة ويصــاألخالقيــة املعقــيتعامــل بثبــات وحساســية مــع القضــااي  3-1

 أحكاما عادلة وصحيحة.
إحــدى طرائــق الــتعلم القائمــة 
علــــــى مركزيــــــة املــــــتعلم مثــــــل 
ـــــتعلم التعـــــاوين، أو الـــــتعلم  ال
النشـــــــــط، املعتمـــــــــدة علـــــــــى 
ــــــا  تصــــــميم مهــــــام األداء وفق

 لسياق احلياة.

التقــــــومي الــــــذايت، وتقــــــومي 
األقـــــران وتقــــــوم األســــــتاذ 

 ، ونشـطة ومهـام األداءلأل
مهـــــــــــــــارات العالقـــــــــــــــات 

مهـــــــارات  ، والشخصـــــــية
 ، والعمـــلحتمـــل املســـؤولية

  ضمن فريق.

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

 لة العمأقرانه يف جمموعيوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل  3-3
ــــادرة يف  3-4 ــــة اخل تعــــديلأيخــــذ زمــــام املب ــــتعلم اباصــــة املعــــايري احلالي ل

 .والتقومي إذا احتيج لذلك
دة أداء ء قاعـيقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضـو  3-5

 وصفية يتم تصميمها لتقومي مهمة األداء.
يشــارك يف النقــاش، ويقــدم تغذيــة راجعــة جيــدة ألنشــطة ومشــاريع  3-6
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 اجملموعات األخرى.
لــذي ريــق ايف أداء العمــل املكلــف بــه ضــمن الف يتحمــل املســؤولية 3-7

 يعمل معه، وينجزه يف وقته احملدد.
 

وب أبســــل يتفاعــــل مــــع أقرانــــه يف اجملموعــــة، ويقــــرتح آراء هادفــــة 3-8
 مناسب.

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

 

إحــدى طرائــق الــتعلم القائمــة 
علــــــى مركزيــــــة املــــــتعلم مثــــــل 
ـــــتعلم التعـــــاوين، أو الـــــتعلم  ال
النشـــــــــط، املعتمـــــــــدة علـــــــــى 
ــــــا  تصــــــميم مهــــــام األداء وفق

 لسياق احلياة.
اســـتخدام احلاســـب اآليل يف و 

 لذلكالربامج املعدة 

مواقف تدريبية  -
يطلب من الطالب 
إعدادها وعرضها، 
عن طريق مجع 

املعلومات 
ابستخدام التقنية 

املتوفرة  واالتصال
 .ابجلامعة

التقومي الذايت،  -
وتقومي األقران 

 وتقوم األستاذ 
حقيبة إجناز جتمع  -

 مجيع األنشطة
-  

 ماتيةمهارات التعامل مع التقنية املعلو  أن يتقن الطالب 4-2
 

ـــتقن الطالـــب 4-3  ســـئولنيأســـاليب االتصـــال مبراكـــز البحـــث وامل أن ي
 0للحصول على املعلومات

ــــب احلاســــب اآليل يف تطبيــــق الطــــرق احل 4-4 ــــةأن يســــتخدم الطال  ديث
ــــربام ج للكشــــف عــــن ذوي االحتياجــــات اخلاصــــة لتحديــــد أي ال

 .االرشادية مناسبة هلا
ـــب ينجـــز أن  4-5 ـــهالطال ـــا ابلتعـــاون مـــع جمموعت ـــق  مشـــروعا حبثي لتطبي

، يجلمـــاعطريقـــة االرشـــاد اجلمـــاعي مـــع جمموعـــة حتتـــاج لإلرشـــاد ا
، يةلدراســاالقاعــة ويكتــب تقريــرا وافيــا عــن املشــروع، ويعرضــه يف 

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

يت يريـد سـالة الـأفكاره بطريقة تزيد مـن فعاليـة الر  الطالب ينظمأن 4-6
 .توصيلها

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال يوجد 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .14
هي، دمي شف، تقمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 12و  3 اختبارات قصرية  1
 %15 8 اختبار نصفي  2
 %25 16 اختبار هنائي 3

4 

دمة لتقـــومي املســـتخ وأدوات التقـــوميواملشـــاريع ميـــع األنشـــطة والنتاجـــات حقيبـــة االجنـــاز جل
هـــارات ال وممهــارات االتصـــو  مهـــارات العالقـــات الشخصــية وحتمـــل املســـؤوليةاألنشــطة و 

ن ذات واألقـران قبل الـمقواعد األداء املستخدمة لتقوميها )متوسط تقدير تقنية املعلومات 
 واألستاذ(.

 %50 مجيع األسابيع

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

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

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

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

 مصادر التعّلم .أأ
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 الزمان جليس . عمان: داردليل حصص اإلرشاد و التوجيه اجلمعي(.  2010)عبد احلليم   ، البلبيسي -

. 

 0مطابع بهادر0مكة املكرمة  0)ط(0مقدمة يف اإلرشاد اجلماعي  0(2001مجل الليل ،حممد جعفر) -

 .مقدمة يف االرشاد اجلمعي. عمان: دار جمدالوي(. 2014زعيزع، عبد اهلل ) -

. عمان: (اجلمعي الرشادحراكها ) ا –لها سيكولوجية اجلماعات تشكي(.2013نبيل )عبد اهلادي،  -

 الرضوان للنشر.

العاملني لمرشدين وملي لالعليل االرشادي الد-لتوجيه واالرشاد (.ا2017احلراحشة، سامل محود ) -

 . عمان: دار اخلليج.مع الشباب

https://books.google.com/books/about/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%AD%D8%B5%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA.html?id=QHhkCgAAQBAJ
https://books.google.com/books/about/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%AD%D8%B5%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA.html?id=QHhkCgAAQBAJ
https://books.google.com.sa/books?id=dDOuCgAAQBAJ&pg=PT3&lpg=PT3&dq=:%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D8%B2%D8%B9%22&source=bl&ots=s7SiJ_ktLd&sig=ZXv7tego-OLQtPpHZDPr7WFNTFs&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwiR4Y2l07veAhVNxIUKHUVQDtAQ6AEwCHoECAEQAQ
https://books.google.com.sa/books?id=dDOuCgAAQBAJ&pg=PT3&lpg=PT3&dq=:%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D8%B2%D8%B9%22&source=bl&ots=s7SiJ_ktLd&sig=ZXv7tego-OLQtPpHZDPr7WFNTFs&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwiR4Y2l07veAhVNxIUKHUVQDtAQ6AEwCHoECAEQAQ
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

سي مثل رشاد النفاالول حالرجوع إىل بعض اجملالت املتخصصة يف جمال علم النفس ، واليت حتتوي على دراسات   -
مج ميم وبناء الرباتناول تصليت تاضوعات االرشاد النفسي والدراسات شبه التجريبية الدراسات الوصفية اليت تتناول مو 

 .االرشادية وفق النظرايت احلديثة يف االرشاد
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

WWW.apa.org    م قع الجملة  النفسة  ارمريكة 

psycinfo 

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

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

www.questia.com 

www.rameztaha.com   موقع اساليب العالج النفسي الحديثة وتطبيقاتها 

http://www.who.int/topics/mental_health/arl,ru   م قع المنظم  اللالمة  لمصح  )الصح

 النفسة ( 

www.jigsaw.org 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت املد ة:. 4

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

 
 املرافق املطلوبة .ل

دراسية داخل القاعات ال املقاعد أي عددبنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )
 املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجازة احلاسب اآليل 

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .7
 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 

 ا.طالب 20يل يتسع ل آمعمل حاسب 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .8

http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
http://www.rameztaha.com/
http://www.who.int/topics/mental_health/arl,ru
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 Data Showجهاز عارض البياانت 
 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 مة هبا(:رفق قائأكان هناك حاجة إىل جتايزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو   إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .9
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ي
 التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية  -
 :تمثلة يفوامل استخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس -
 ورقة الدقيقة الواحدة. -
 بريد الكرتوين أو رسالة واتساب. -
 النقطة األكثر غموضا. -
 موجز يف مجلة واحدة. -
 الراجعة والسريعة ابجتاهني.التغذية  -

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

 إجراءات تطوير التدريس: .بب
 لزايرات واخلرباتاتبادل  يفتمثل توهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة  تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -

يس ن إجراءات التدر عة وثرية راجع واليت تقدم تغذية االستشارة يف التدريس، و بني النظراء )األقران( يف التدريس
 وتطويرها.

ة تدريس عضاء هيئسطة أإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا .تت
 سسة أخرى(:يس من مؤ ئة تدر بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيمستقلني، والتبادل 

حقائب اإلجناز  ة معايريراجع، وكذلك متدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني -
 م.القس يف سجمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج 

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

جراء تحديث من خالل إطوير والمة للتالتعديالت الالز من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء 
 األحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية.
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 فنيات املقابلة اإلرشادية ودراسة احلالة   اسم املقرر:  

 (0206724-2 )ارشاد رمز املقرر:  
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى :التعليمية املؤسسة اسم ده28/2/1440  :التوصيف اتريخ

       /س قسم علم النف  /الرتبية    :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .أ
 0206724-2 ارشادفنيات املقابلة اإلرشادية ودراسة احلالة  رقمه : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .55
 ساعتان: املعتمدة الساعات عدد. 2 .56
 دكتوراه ارشاد نفسي : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .57

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

 الثاين. :الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .58
 ال يوجد  (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .59
 ال يوجد.(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .60
 الزاهر(  رى )العابدية أوجامعة أم الق: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .61

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

 100 :النسبة %100 التقليدية ا اضرات قاعات% 
 

   

 النسبة - اإللكرتوين التعليم: - 
    

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

 النسبة - ابملراسلة: - 
    

 النسبة - أخرى: - 
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 :تعليقات

 

 

 األهداف .ب
 ؟ الرئيس املقرر هد  ما -1

فيما د النفسي االرشا صصختيف  هذا املقرر اىل تزويد طالبات الدراسات العليا ابملفاهيم واملصطلحات األساسيةياد  
، ام هبااملالئمة للقي ةة املانيمعرفة البيئو ، دراسة احلالة، وكذل   أدائااالعملي على تدريب ال، و وفنيا ا املقابلة خيص ماارة 

 .والرجوع اىل املراجع والدورايت واجملالت العلمية املتخصصة لالستفادة مناا

 لتقنية املعلومات أو )مثل االستخدام املتزايداملقرر الدراسي .  وير وحتسني لتط -تم تنفيذها ي -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف  ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  

 استخدام املراجع احلديثة لتطوير وحتسني حمتوى املقرر . -
 تقدمي املقرر على هيئة وحدات تعطي صورة متكاملة عن املقابلة ودراسة احلالة -
 ى املقرر. حمتو يفاالستعانة ابل بكة العنكبوتية يف التواصل مع املكتبات الرقمية لالستفادة من املعلومات  -

 

 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفساا املستخدمة يف الن رة التعريفية أواملقرر الدراسي  وصف .ر
وأهم  اا واجتاها ا ،ا ومبادئتعريفا يعين املقرر بدراسة مفاوم املقابلة اإلرشادية من خالل التعر  على :للمقرر عام وصف

فة ض الفنيات ، إضامة يف بعستخداملاارات و الفنيات اليت ميكن استخداماا من خالهلا ، واالطالع على أهم النماذج امل
ي توفرها يف ت اليت ينبغاوأهم املاار  ااا ،ضوء على بعض الصعوابت اليت تواجاىل دراسة احلالة وتعريفاا ، وأمهيتاا ، والقاء ال
 املرشد النفسي عند استخدام دراسة احلالة.

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .15
 (30) التدريس ساعات (15) األسابيع عدد املوضوعات قائمة

 ةة اإلرشاديملقابلاهات ااجت –مبادئ املقابلة اإلرشادية  –تعريف املقابلة اإلرشادية 

املظار  –حتديد الوقت لكل من املرشد واملسرتشد  –أمهية املقابلة اإلرشادية 

2 4 
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 ال خصي للمرشد النفسي. 

 2 1 املقابلة اإلرشادية والعالجية ) الت ابه واالختال  بيناما(

 4 2 البيئة املانية اإلرشادية يف مدارس علم النفس املختلفة

 -مناطااأ –تاا مهيأل –خصائص املقابلة اإلرشادية : املقابلة املبدئية )مفاوماا 
ت خيصية ملقابلة الية( ، اء واغال  املقابلة املبدئافتتاح وبنا -رؤية املرشد واملسرتشد
 مراحلاا(.  –والعالجية )مفاوماا 

2 4 

 –ارة التسجيل ما – رقريماارات املقابلة اإلرشادية: ماارة دراسة احلالة وكتابة الت
 ماارة استخدام االختبارات النفسية.

 دراسة احلالة لذوي االحتياجات اخلاصة.

2 4 

 –لفعل ت رد افنيا –فنية املواجاة  –فنيات املقابلة اإلرشادية : فنية التساؤل 
 ومية التقفني –واملمارسة التدريبية  ةفنيات املسؤولي –فنيات التفاعل 

4 8 

 4 2 التدريب العملي على ماارات وفنيات املقابلة اإلرشادية 

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .1
 إضافية دروس حماضرات 

 أو معامل
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30 - 4 - - 26 الفعلية التدريس ساعات
 30 - 4 - - 26 املعتمدة الساعات

 

 :بوعياً أس خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .2
 ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر ثالث
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 دريسهات اتيجياتواسرت  قياسها قطر  مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .3
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

 .ملناسبةا التعلم  االت يف املطلوب حسب للقياس قابلة تكون  يث املقرر، تعلم  خرجات ا دول  لء قم: أوالً  -
 .املستادفة التعلم خمرجات ومع معاا تتسق و التقييم طر  تناسب اليت التدريس اسرتاتيجيات ضع: اثنياً  -
 يمااتقي وطر  ادفةاملست املقرر تعلم جاتخمر  تتسق أن وجيب بدقة، التعلم خمرجات وتقومي قياس على تساعد اليت املناسبة التقييم طر  ضع: اثلثاً  -

  االت من ال  كل  يف تعلم خمرجات رمقر  كل  يتضمن أن يلزم ال أنه مالحظة مع متكاملة، وتعليم تعلم عملية معا   لت كل تدريساا واسرتاتيجيات
 .التعلم

 للمقرر التعلم خمرجات جدول
 التقومي طرق للمقرر اسرتاتيجيات التدريس التللمؤه ينالوط اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات م
 املعرفة 1
بلة ملقاادئ التعر  على مفاوم املقابلة اإلرشادية ومعرفة مبا 1-1

 اإلرشادية واجتاها ا
ل من ت لكلوقأمهية املقابلة اإلرشادية ، ومعرفة حتديد ا تبني

 سي.لنفاملرشد واملسرتشد وحتديد املظار ال خصي للمرشد ا

 ا اضرة 
 املناق ة واحلوار
 العروض التقدميية

 

 أورا  عمل فردية.
  وث مجاعية

 املالحظة املقننة 

 ت ابهال معرفة الفر  بني املقابلة اإلرشادية والعالجية ) 1-2
 واالختال  بيناما(

 املناق ة واحلوارو ا اضرة 
 التعلم التعاوين

 ال فويةاألسئلة 

ية بدئامل التعر  على خصائص املقابلة اإلرشادية : املقابلة 1-3
 -واملسرتشد رؤية املرشد -أمناطاا –ألمهيتاا  –)مفاوماا 

صية  خيالت بلةافتتاح وبناء واغال  املقابلة املبدئية( ، املقا
 مراحلاا(. –والعالجية )مفاوماا 

 ا اضرة 
 املناق ة واحلوار
 العروض التقدميية

 

 أورا  عمل فردية .
 تكليفات منزلية

 

 املعرفية املهارات 2
 املناق ة واحلوار، و ا اضرة  ختلفةامل نفسمتييز البيئة املانية اإلرشادية يف مدارس علم ال 2-1

 .العروض التقدميية
 ال فويةاألسئلة 

الة ة احلراسالتمييز بني ماارات املقابلة اإلرشادية: ماارة د 2-2
 اراتاالختب ماارة استخدام –ماارة التسجيل  –وكتابة التقرير 
 النفسية.

 املناق ة واحلوار، و ا اضرة 
 العروض التقدميية

 ويةاألسئلة ال ف-
 االختبار ال فوي -

فنية  –املقارنة بني فنيات املقابلة اإلرشادية  : فنية التساؤل  2-3
فنيات  –فنيات التفاعل  –فنيات رد الفعل  –املواجاة 

 التكليفات املنزلية االستقصاء ابستخدام اإلنرتنت
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 فنية التقومي –واملمارسة التدريبية  ةاملسؤولي

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 األسئلة ال فوية التعلم التعاوين ضمن  موعةوالتعاون ماارة العمل ا ماعي  3-1

 األسئلة ال فوية التعلم التعاوين ماارة إدارة الوقت بكفاءة  3-2

 األسئلة ال فوية احلوار واملناق ة ءالقدرة على األلقاء والعرض والنقاش العلمي البنا 3-3

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
وضح ا ي  بوربوينت وغريها( –احلاسب )وورد  جاستخدام برام 4-1

 ماارة استخدام التقنية واالنرتنت
العمل يف  موعات صغرية وتوزيع 
 األدوار واعداد العروض وتقدمياا 

تقييم عرض الطالبات 
  للمادة العلمية

شاد الر استخدام البحوث اإللكرتونية واملكتبية يف  ال ا 4-2
 النفسي.  

تقييم الطالبات على  احلوار واملناق ة
 استخدام ال بكة العنكبوتية

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

5-2 - - - 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .4
 شفهي، تقدمي طابة،خ مقال، كتابة  مجاعي، مشروع اختبار،: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

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

 من نسبته
 النهائي التقييم

 %5 مستمر امل اركة الفعالة  واملداخالت أثناء ا اضرة 1

 %15 مستمر ن اط مجاعي( –أورا  عمل  –األن طة املنوعة )أ اث  2

 %25 السادس اختبار نصفي  3

 %5 اخلامس ع ر تطبيق عملي على ماارات املقابلة اإلرشادية 4
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 %50 السادس ع ر اختبار هنائي 5

6    

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .م

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

 االستفادة من الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس بعد اإلعالن عناا .  -
 لكرتوين.لربيد االفه ابن عن وسائل التواصل اإللكرتونية مع الطلبة من قبل عضو هيئة التدريس وتعرياإلعال -
 االستفادة من اخلدمات اإلرشادية للطلبة واملقدمة من قبل القسم.  -

 

 التعّلم مصادر .ن
 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة في – أدرج. 1

 .املقابلة في االرشاد النفس ي. دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة(. 2015اللطيف. ) حمد عبدأبو أسعد، أ

 (. العملية االرشادية. دار املسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.2017اللطيف. ) عبد أبو أسعد، أحمد

 دار املعرفة الجامعية،. ، (، املقابلة في اإلرشاد والعالج النفس ي، اإلسكندرية 2013، )محمود عمر، ماهر

 (. تقييم املقابلة اإلرشادية في املدارس املتوسطة. بغداد: جامعة املستنصرية.1989شعبان. )حسن، 

 (. اإلرشاد النفس ي في املدرسة أسسه ونظرياته وتطبيقاته. دار املسيرة للطباعة والنشر.2016صالح أحمد. )الخطيب، 

. عمان . دار الشرق للنشر 1تياجات الخاصة . ط( دراسة الحالة لذوي االح2017متولي ، فكري ، الدلبجي ، خالد )

 والتوزيع

 : التشخيص، الطرق العالجية االرشادية، البرامج االرشادية، إدارة(. العملية اإلرشادية2005محمد إبراهيم. )سعفان، 

 . القاهرة: دار الكتاب الحديث.الجلسات والتواصل

 القاهرة: دار الغريب.. 1ط(. العملية اإلرشادية. 1996محمد محروس. )الشناوي، 

 (. فنيات وأساليب العملية اإلرشادية. عمان: دار املناهج.2010عبد الرحمن إسماعيل. )صالح، 

 (. املقابلة اإلرشادية والعالجية. الرياض: دار الزهراء.2012محمد. )علي، 

و  املالحظة و قابلة االرشاديةامل التربوي: والتوجيه النفس ي(. أساليب االرشاد 1986) .فعبد اللطي املعروف، صبحي

  السجل املجمع واالختبارات واملقاييس. بغداد.

 .(، الدليل العملي للمرشدين النفسين والتربويين، دار الفكر، عمان، اململكة األردنية الهاشمية2007الزيود، نادر، )
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التكنولوجيا(، دار الفكر، عمان، اململكة األردنية  –التطبيق  –(، اإلرشاد النفس ي )النظرية 2011حسين، طه، )

 الهاشمية.

 التوزيع.و ( اإلرشاد التربوي والنفس ي في العملية التعليمية . عمان ، دار املسيرة للنشر 2011رافدة الحريري وسمير األمامي )

 .دار دجم : عما . مقدمة في منهج البحث العلمي. (2008). اللزاوي  رحةم

 بية:املراجع األجن

- Nicotera, N. (2018) Essential Interviewing Skills for the Helping Professions, Oxford University 

Press. Oxford. Pp 279. 

- Capuzzi, D. and Stauffer, M. D. (2018) Career Counselling. Taylor and Francis, London, pp 536. 

- Rijn, B. (2014) Assessment and Case Formulation in Counselling and Psychotherapy. Sage 

Publication, Washington. Pp.152. 

- Adams, M. (2013) A Concise Introduction to Existential Counselling. Sage Publication, Washington. 

Pp. 160. 

- Cameron, H. (2008) The Counselling Interview. Palgrave Macmillan, Hampshire, pp. 183 

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

، املجلد (2)(، فنيات املقابلة اإلرشادية، مجلة جامعة كربالء العلمية، العدد 2006الجنابي، صاحب، جاسم، قاسم، )

 ، العراق.3ط، (1)

اإلرشادية لدى عينة من املرشدين ارات ھبعض امل لتنمية تدريبيبرنامج  فاعلية(. 2012منصور عبد القادر. )األش، 

 جامعة القاهرة. معهد الدراسات والبحوث التربوية، النفسين في سورية. رسالة دكتوراة منشورة.

لفنيات املقابلة اإلرشادية في العمل (. تأثير بعض املتغيرات على استخدام املرشدين 2013. )البهدل، دخيل محمد

 .28 - 1، (2) 6،اإلرشادي في اململكة العربية السعودية. مجلة العلوم العربية واالنسانية

ي (. درجة استخدام املرشد التربوي لفنيات املقابلة اإلرشادية وعالقتها بالنوع االجتماع2006). سهير فالحالجعافرة، 

 ن: جامعة مؤتة.للمرشد و خبرته وتخصصه. األرد

 -106(، 2) 1، فنيات املقابلة االرشادية. مجلة كربالء العلمية (2006قاسم محمد. )وجاسم،  صاحب مرزوكالجنابي، 

123. 

 .. مدى ممارسة املرشد النفس ي لفنيات املقابلة االرشادية من وجهة نظر املسترشدين(2002عفاف شكري. )حداد، 

 .52 - 33 (،1) 18،يةسلسلة العلوم االنسانية واالجتماع

(. قياس مهارات االتصال الفعال لدى املرشدين في املقابلة اإلرشادية من وجهة نظر 2013زكية عبد الجبار. )شهاب، 

 البصرة. رسالة ماجستير منشورة. كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعةاملسترشدين. 
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(. املهارات اإلرشادية وعالقتها ببعض املتغيرات لدى 2012. )واملحتسب، عيس ى محمد أنور عبد العزيزالعبادسة، 

 .91 - 61 (،36) 1 ،املرشدين واملرشدات في قطاع غزة. مجلة كلية التربية

(. فعالية برنامج تدريبي في تنمية مهارات املقابلة اإلرشادية لدى املرشدين الطالبيين غير د.تمحمد بن علي. )النصار، 

 http://onaizah.info/www/forms :من 9/11/2018ريخ جاع بتااملتخصصين. تم االستر 

اإلرشادية في املقابلة. مجلة مركز  االتصالأثر برنامج تدريبي لتطوير مهارات  (.2003صبحي عبد اللطيف. )املعروف، 

 .160 - 139(، 24) 12،البحوث التربوية

ي (. بعض فنيات املقابلة اإلرشادية وعالقتها بمستوي األداء املنهي للمرشدين التربويين ف2014) عيس ى محمد.املحتسب، 

 .115 - 87، (149، )املدارس الحكومية بمحافظات غزة. مجلة القراءة واملعرفة

يل نموذجا. (. بنية االستجابات االنفعالية بين الشخصية وليدة املقابلة اإلرشادية: العم2011محمد، محمد درويش. )

ورقة عمل للمؤتمر السنوي السادس عشر لإلرشاد النفس ي بجامعة عين شمس )اإلرشاد النفس ي وإرادة التغيير. مصر 

 . 1029 – 1017، 2يناير(. القاهرة. مصر، 25بعد ثورة 

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

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_library القرى أم جبامعة هللا عبد املل   كتبة الرقمية املكتبة -
 /http://www.abegs.org/Aportal اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة املل  فاد الوطنية   -
 سي. استخدام ال بكة العنكبوتية للحصول على أحدث املستجدات يف موضوع املقرر الدرا -

- Bent Flyvbjerg. )2011( . "Case Study" in Norman K. Denzin and Yvonna S. 

Lincoln, eds., The Sage Handbook of Qualitative Research, 4th Edition 

(Thousand Oaks, CA: Sage,) 2011), Chapter 17, pp. 301-316.[PDF].Retrieved 

from 

https://www.researchgate.net/publication/235953309_Case_Study 

 : ةاملد واألسطواانت الرب يات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4
 يس .برانمج مايكروسوفت اوف - 
 

 املطلوبة املرافق .ه
 قاعاتال داخل عداملقا عدد)أي  اتواملخترب  الدراسية القاعات حجم ذل  يف  ا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجازة وعدد واملختربات، الدراسية
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، ا اضرات، قاعات) املباين .1

  يا  تقنالقاعات الدراسية على أن تكون  ازة  -

http://onaizah.info/www/forms
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 (:وغريها والرب يات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .2
 استخدام أجازة احلاسب اآليل اخلاصة ال خصية. -
 رر.استخدام أجازة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملق -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 (:هبا ةقائم أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتايزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .3

 توفري شبكة انرتنت يف القاعات التدريسية. -
 

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .و
 :التدريس فعالية  صوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .1
 الطالبات.بعض  ق ة معمنا -
 تطبيق استبانة تقييم املقرر . -
 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .2

 ملف اجناز املقرر. -
 نتائج الطلبة . -
 تبادل اخلربات مع أعضاء هيئة التدريس خاصة امل اركني يف تدريس نفس املقرر -
 التقييم الذايت للعضو. -
 :التدريس تطوير إجراءات .3

 متابعة ما يستجد يف  ال املقرر . -
 تنوع طر  التدريس. -
 استخدام التقنية يف تدريس املقرر. -
 حضور بعض الورش التدريبية لتنمية ماارة عضو هيئة التدريس. -

 تدريس يئةه أعضاء بواسطة ةالطلب أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .4
 مؤسسة من تدريس هيئة ءأعضا مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل مستقلني،
 (:أخرى

 التدقيق يف مراجعة إجاابت الطلبة من العضو مدرس املقرر. -
 قسم .فس الأخذ عينة ع وائية من إجاابت الطلبة ومراجعة تصحيحاا من قبل أعضاء أخرين من ن -
 تبادل تصحيح االختبارات مع أعضاء من مؤسسة أخرى.  -



 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 

 

 مالحق النموذج

 :ويرهلتط والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .5
 مجع املعلومات من نتائج استطالع الرأي وحتليله.  -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتب. -

 

  :الربانمج منسق اسم

 هد4/3/1440 التاريخ ................................................................ :التوقيع

 قا  بت بةل المقرر

 د. عبةر بنت محمد الصبا 
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 الدراسيتوصيف املقرر 
 

 

 

  النفسي األشراف يف اإلرشاد اسم املقرر:  

  0206731-2ارشاد  رمز املقرر:  
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 توصيف مقرر دراسي منوذج

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-2-25اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 ( 0206731-2 ارشاد) النفسي األشراف يف اإلرشاد. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 

 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .62
 إرشاد نفسي دكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .63

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .64
 ال يوجد (1 ملتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. ا5 .65
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .66
البات يف العابدية، والط امعة يفمقر اجل الطالب يفاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .67

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

 80 النسبة: √ قاعات ا اضرات التقليدية% 

 20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين% 

 )النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

 النسبة:  ابملراسلة  

 النسبة:  تذكر أخرى  
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 ال يوجد  تعليقات:

 
 األهداف .ب

 الرئيس؟ما هد  املقرر  -1

 رشادية.ية اإل. التعرف على مفهوم اإلشراف وتطوره التارخيي وتطبيقاته ودوره يف حتسني العمل 1

 . التعرف على نظرايت ومناذج اإلشراف يف اإلرشا، وفنياهتا وأساليبها.2

 . حتديد أدوار ومسؤوليات املشرف يف اإلرشاد: وعالقته مبن يشرف عليهم ويدرهبم.3

 رشاد.وفنيات ومهارات اإلشراف يف عملية اإلشراف ويف تقدمي فاعلية األ. ممارسة آليات 4

 . متابعة الدراسات واألحباث احلديثة املتعلقة مبوضوعات اإلشراف يف اإلرشاد.5

 . شرح وتفسري أساليب ومنوذج تدريب واعداد املرشدين.6

 )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،ملقرر الدراسي. التطوير وحتسني  -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
  والتغيريات يف ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  

  ذا لتطور احلاصل يف هاملواكبة  راملقر ت صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف موضوعاما يمتابعة
 اجملال.

  واحلصول على قرر عنيني ابملامللتدريس ابني أعضاء هيئة معمقة مناقشات استخدام أسلوب جمموعات الرتكيز هناية كل فصل دراسي إلجراء
 .إلجراء التعديالت املناسبة تغذية راجعة منهم حول املقرر

  يت.وين للجامعة وإاتحة الفرصة للطالب للتعلم الذاإدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرت 
  التدريس والطالب عضاء هيئةأجعة من وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الرا الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة. 
 ريبية دراسات تقوميية جت سي إلجراءلنفد اتشجيع أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف اإلرشاد النفسي، وطالب الدراسات العليا يف اإلرشا

 تطوير.جراءات للإقرتاح ملعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثره يف تطوير معارف ومهارات طالب الدراسات العليا وا
 ولية.حمللية والداالعلمية  ؤمتراتمتابعة التوصيات العلمية املتعلقة مبوضوع اإلشراف يف اإلرشاد والقضااي املستحدثة  يف امل 
  م يف أقسام ملتشاهبة اليت تقدملقررات اامج واالتواصل العلمي مع جامعات حملية ودولية يف ضوء التطور واإلضافات العلمية احلاصلة يف الرب

 علم النفس واإلرشاد النفسي.
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفساا املستخدمة يف الن رة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ر

 وصف عام للمقرر:

 يمية والرتبوية.ة والتدعإلدراياإلشراف يف العملية اإلرشادية اتتضمن هذه املادة معلومات وتدريبات حول وظائف 
 مراحل عملية لتكاملي،اموذج ومناذج اإلشراف اإلرشادي اليت تشمل منوذج تنمية املهارات ومنوذج النمو الشخصي والن

ادي، الربانمج اإلرش يةس فاعل، قيااإلشراف، تطبيق عملية اإلشراف، أساليب تدريب املرشدين، تطوير برامج العمل اإلرشادي
 .املوضوعات األخالقية والقانونية يف اإلرشاد، تدريبات وتطبيقات يف اإلشراف امليداين

 
 

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

 .شرافمفهوم ومبادئ اإلشراف يف اإلرشاد والتطور التارخيي ملفهوم اإل -

 حول األشراف واملشرفني واملتدريبني، وظائف اإلشراف.معتقدات  -

 الفرق بني اإلشراف والتعليم والتدريب واإلستشارة. -

1 2 

 دور املشرف واملهام التطورية، مراحل تطور اإلشراف. -

 خصائص وكفاءات ومعايري املشرفني الفعالني. -

 اإلشراف اإلكلينيكي لتطوير املرشد. -

2 4 

 ومناذجه:اإلشراف اإلكلينيكي،  -

      النموذج التمايزي                        Discrimination Model 

     منوذج تطوير املهارة                     Skill Development Model 

  منوذج النمو الشخصي                      Personal Growth Model 

     النموذج التكاملي                               Integration Model 

2 4 

 مناذج اإلشراف املستندة على نظرايت اإلرشاد العالج النفسي: -

 التحليلي          اإلشرافPsychodynamic Model of Supervision 

         اإلشراف السلوكيBehavioral Model of Supervision          

            اإلشراف املعريفCognitive Model of Supervision            

1 2 

  جلسات اإلشراف األولية       Initial Supervisory Sessions         2 4 
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 )تدخالت اإلشراف )اإلختيار، التخطيط، التطبيق 
Supervision Interventions (Choosing,Planning, Implementing) 

 اإلشرافية العالقة اإلشرافية وقضااي تتعلق ابلعملية  

Supervision Relationship and Process Issues                 

 Group Supervision 1 2   اإلشراف اجلمعي                                                
 School Counseling Supervision   1 2اإلشراف يف اإلرشاد املدرسي               
 Career Counseling Supervision 1 2  اإلشراف يف اإلرشاد املهين                  
 Family Counseling Supervision 1 2  اإلشراف ايف اإلرشاد املدرسي               

 Evaluation in Supervision 1 2                                     التقييم يف اإلشراف
 Ethic Issues in Supervision 1 2     القضااي واجلوانب األخالقية يف اإلشراف       

 Technology in Supervision 1 2                               التكنولوجيا يف اإلشراف
 Research in Supervision 1 2   البحث يف اإلشراف                                   

 Personal Model in Supervision 1 2              منوذج شخصي يف اإلشرافتطوير 
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

 اً:( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيالذايت االضايفلفردي )االتعلم  -عدد ساعات الدراسة  .23
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 ات تدريسهااسرتاتيجيو سها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .24



 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 

 

 مالحق النموذج

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 ملناسبة.تعلم ا: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت الأوالً  -
 دفة.التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املسته: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق اثنياً  -
رق تقييمها ملقرر املستهدفة وطات تعلم اق خمرج: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتساثلثاً  -

االت م يف كل جمال من جمرجات تعلخمل مقرر كال يلزم أن يتضمن  واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه 
 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 على:بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف  

احملاضــــــــــــــــــرة واإللقــــــــــــــــــاء  -
ابســــتخدام جهــــاز عــــارض 
البيـــــــــــــــــاانت، واحلـــــــــــــــــوار 
واملناقشــــــــــــــــة املوجهــــــــــــــــة 
اهلــــــــــــــادف، واألنشــــــــــــــطة 
التطبيقيــــــــة ومهــــــــام األداء 

 وفق سياق احلياة.
 العصف الذهين. -
ــيم  - اســتخدام أســلوب التعل

 اجلماعي والتعاوين

االختبــــــارات القصــــــرية  -
 والنصفية واخلتامية.

 املنزلية.الواجبات  -
 

 النماذج اإلساسية يف اإلشراف. فهم 1-1
 التعرف على دور املشرف من حيث واجباته ومهامه. 1-2
 تطبيــــــق املهــــــارات اإلساســــــية يف اإلشــــــراف علــــــى مرشــــــدين 1-3

 متدربني.
 التعرف على الصفات اإلساسية للمشرف الفعال. 1-4
 شاد.فهم اجلوانب األخالقية اخلاصة ابإلشراف يف اإلر  1-5
 رب.تطبيق أدوات القياس اخلاصة بتقييم املرشد املتد 1-6
 حتقيــق فهــم أفضــل للــذات "كمشــرف متــدرب" فيمــا يتعلــق 1-7

 جبوانب الضعف والقوة.
لنظرية اعرفة تطوير نظرية شخصية يف اإلشراف استناداً إىل امل 1-8

 والعملية يف اإلشراف.
 املهارات املعرفية 2

   :القدرة على أنبنهاية املقرر يتوقع من الطالب  
 أن يكتشف ويفهم النماذج األساسية يف اإلشراف. 2-1

 
ــــــــتعلم  - ــــــــق ال إحــــــــدى طرائ

القائمـــــــــة علـــــــــى مركزيـــــــــة 
املــــــــــتعلم مثــــــــــل الـــــــــــتعلم 
ــــــــــــــاوين، أو الــــــــــــــتعلم  التع

 النشط.
 .البحث واالستنتاج -

تقــومي األنشــطة واملهــام  -
 والتكليفات.

 املالحظة .  -
 .األحباث واألعمال -
 .االختبارات -

 أن يتعرف على دور املشرف من حيث واجباته وأدواره. 2-2
 .بنيمتدر  أن يطبق املهارات األساسية يف اإلشراف على مرشدين 2-3
 أن يتعرف على الصفات األساسية للمشرف الفعال. 2-4
 رشاد.ابإلشراف يف اإلأن يفهم اجلوانب األخالقية اخلاصة  2-5
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 احلوار واملناقشة. - رب.أن يطبق أدوات القياس اخلاصة بتقييم املرشد املتد 2-6
 أن حيقـــق فهـــم أفضـــل للـــذات "كمشـــرف متـــدرب" فيمـــا يتعلـــق 2-7 

 جبوانب القوة والضعف.
 اً إىلأن يـــتمكن مـــن تطـــوير نظريـــة شخصـــية يف اإلشـــراف اســـتناد 2-8

 املعرفة النظرية والعملية يف اإلشراف
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

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

إحــدى طرائــق الــتعلم القائمــة 
علــــــى مركزيــــــة املــــــتعلم مثــــــل 
ـــــتعلم التعـــــاوين، أو الـــــتعلم  ال
النشـــــــــط، املعتمـــــــــدة علـــــــــى 
ــــــا  تصــــــميم مهــــــام األداء وفق

 لسياق احلياة.

التقــــــومي الــــــذايت، وتقــــــومي 
األقـــــران وتقــــــوم األســــــتاذ 
 لألنشـطة ومهـام األداء، و
مهـــــــــــــــارات العالقـــــــــــــــات 

مهـــــــارات  ، والشخصـــــــية
، والعمـــل حتمـــل املســـؤولية

 ضمن فريق. 

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

 لة العمأقرانه يف جمموعيوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل  3-3
ــــادرة يف  3-4 ــــة اخل تعــــديلأيخــــذ زمــــام املب ــــتعلم اباصــــة املعــــايري احلالي ل

 .والتقومي إذا احتيج لذلك
دة أداء ء قاعـيقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضـو  3-5

 وصفية يتم تصميمها لتقومي مهمة األداء.
ع مشــاريو يشــارك يف النقــاش، ويقــدم تغذيــة راجعــة جيــدة ألنشــطة  3-6

 اجملموعات األخرى.
لــذي ريــق ايف أداء العمــل املكلــف بــه ضــمن الف يتحمــل املســؤولية 3-7

 يعمل معه، وينجزه يف وقته احملدد.
 

وب أبســــل يتفاعــــل مــــع أقرانــــه يف اجملموعــــة، ويقــــرتح آراء هادفــــة 3-8
 مناسب.

 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4
 .املعلوماتأوعية مهارات البحث يف  أن يتقن الطالب 4-1

 
إحــدى طرائــق الــتعلم القائمــة 
ـــل  ـــة املـــتعلم مث علـــى مركزي
الــتعلم التعــاوين، أو الــتعلم 
النشـــــط، املعتمــــــدة علــــــى 
تصـــميم مهـــام األداء وفقـــا 

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

 .ماتيةمهارات التعامل مع التقنية املعلو  أن يتقن الطالب 4-2
 

ـــتقن الطالـــب 4-3 ولني ؤ أســـاليب االتصـــال مبراكـــز البحـــث واملســـ أن ي



 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 

 

 مالحق النموذج

 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 .للحصول على املعلومات
 

 لسياق احلياة.
اســـتخدام احلاســـب اآليل يف و 

 لذلكالربامج املعدة 

املتوفرة  واالتصال
 .ابجلامعة

التقومي الذايت، وتقومي  -
 األقران وتقوم األستاذ 

حقيبة إجناز جتمع مجيع  -
 األنشطة

-  

شــــراف أن يســــتخدم الطالــــب احلاســــب اآليل ملعرفــــة اســــاليب اإل 4-4
 احلديثة املستخدمة يف اإلشراف.

مـع  أن يصمم الطالب منوذج خـاص بـه كمشـرف متـدرب للتعامـل 4-5
 شرافة يف اإلالعملياستنادًا إىل املعرفة النظرية و املتدربني الحقاً 

وقـه علـى حق يقيم الطالب ذاته من خالل تقرير ذايت يتعرف بهأن 4-6
 وواجباته كمشرف.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال يوجد 

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

ي، مي شفه، تقدكتابة مقال، خطابةمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي،   م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 12و  3 اختبارات قصرية  1
 %15 8 اختبار نصفي  2
 %25 16 اختبار هنائي 3

4 

دمة لتقــومي املســتخمي وأدوات التقــو واملشــاريع  والتكليفــاتميــع األنشــطة حقيبــة االجنــاز جل
هـــارات ال وممهــارات االتصـــو  مهـــارات العالقـــات الشخصــية وحتمـــل املســـؤوليةاألنشــطة و 

ان لـذات واألقـر ن قبل ام)متوسط تقدير قواعد األداء املستخدمة لتقوميها تقنية املعلومات 
 واألستاذ(.

 %50 مجيع األسابيع

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
مع طلباهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد  وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل -
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 األكادميي هلم.
قدمي اإلرشاد قاشات وتس للنتكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطالب يف املقرر مع عضو هيئة التدري -

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

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

شر صار للنان: دار اإلع(. اإلشراف يف اإلرشاد النفسي الرتبوي: األسس والنظرايت. عم2017الداهري، صاحل ) -
 والتوزيع.

ديث لكتب احلوالتطبيق. عامل ا املفسي: املمارسة (. مبادئ اإلشراف يف اإلرشاد2018املنصور، خالد؛ الشاوي، رعد ) -
 للنشر والتوزيع

Bernard, J. M., & Goodyear, R. K (2013). Fundamentals of Clinical 
Supervision, 5th Edition, Boston, MA: Pearson Education Press. 

Ladany, N., & Bradley, L (2010). Counselor Supervision, 4th Edition, NY: 
Routledge. 

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

 نفسي وعلم النفسرشاد الول االالرجوع إىل بعض اجملالت املتخصصة يف جمال علم النفس ، واليت حتتوي على دراسات ح -
 .ابإلشراف يف اإلرشاد النفسياالجيايب واليت ترتبط 

Counselor Education and Supervision Journal 

Journal of Counseling Psychology 

 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

WWW.apa.org    م قع الجملة  النفسة  ارمريكة 

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

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

Counselor Education and Supervision Journal 

 

http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
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 احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت املد ة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج . 4

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

 
 املرافق املطلوبة .و

دراسية داخل القاعات ال املقاعد أي عددبنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )
 واملختربات، وعدد أجازة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل،  .1
 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 

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

 Data Showجهاز عارض البياانت 
 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 مة هبا(:رفق قائأكان هناك حاجة إىل جتايزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو   إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .3
 ال يوجد

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

 ة يف:تمثلالتدريس واملاستخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية 
 ورقة الدقيقة الواحدة. -
 بريد الكرتوين أو رسالة واتساب. -
 النقطة األكثر غموضا. -
 موجز يف مجلة واحدة. -
 الراجعة والسريعة ابجتاهني.التغذية  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .جج
  .)األقران( يف التدريستبادل الزايرات واخلربات بني النظراء  -
 .النظراء يف التدريس من قبلاالستشارة يف التدريس  -
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 إجراءات تطوير التدريس: .حح
 لزايرات واخلرباتاتبادل  يفتمثل توهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة  تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -

يس ن إجراءات التدر عة وثرية راجع واليت تقدم تغذية االستشارة يف التدريس، و بني النظراء )األقران( يف التدريس
 وتطويرها.

ة تدريس عضاء هيئسطة أإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا .خخ
 سة أخرى(:ؤسريس من مئة تدمستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هي

حقائب اإلجناز  ة معايريراجع، وكذلك متدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني -
 م.القس يف جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريسومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج 

 :والتخطيط لتطويرهِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي 
قرر ملتخصصني يف املكيز من االرت  وهو برانمج يهتم بتكوين جمموعات تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -

جراء إلتحديث من خالل تطوير وامة للمن أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالز 
 ري الرمسية.األحباث والدراسات الرمسية وغ

 

 
 

 

  

       اسم منسق الربانمج:

 25/2/1440 التاريخ      د./  التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 ارشاد ذوي االحتياجات اخلاصة  اسم املقرر:  

 (0206732-2)ارشاد  :رمز املقرر  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-2-25اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (0206732-2)ارشاد  ارشاد ذوي االحتياجات اخلاصة. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .68
 إرشاد نفسي دكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .69

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

 الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .70
 ال يوجد (1 املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات السابقة هلذا 5 .71
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .72
البات يف العابدية، والط امعة يفمقر اجل الطالب يفاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .73

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

 80 النسبة: √ قاعات ا اضرات التقليدية% 

 20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين% 

 )النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

 النسبة:  ابملراسلة  

 النسبة:  تذكر أخرى  
 

 ال يوجد  تعليقات:
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 األهداف .ب

 ما هد  املقرر الرئيس؟ -1

ي صعوابت منها: ذو يفها و مبفهوم ذوي االحتياجات اخلاصة، وفئات ذوي االحتياجات اخلاصة وتصنتعريف الطلبة 
البصرية(، وذوي و السمعية سية )التعلم، وذوي االضطراابت السلوكية، وذوي اضطراب اللغة والتواصل، وذوي اإلعاقات احل

ن الفئات خلاصة بكل فئة مشكالت ات واملواملبدعني، واملتفوقني، وطرق الكشف عن هذه الفئا اإلعاقات البدنية، وفئة املوهوبني
دية وأساليب رشاواخلدمات اإل رعايتهم،لميها التعليم املناسبة هلا، والربامج واخلدمات االرشادية اليت ميكن تقد باخلاصة، وأسالي

 اإلرشاد اخلاصة املناسبة لكل فئة من هذه الفئات .

 )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،ملقرر الدراسي. التطوير وحتسني  -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
  والتغيريات يف ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  

 يف هذا  كبة التطور احلاصلملوا  ملقرراوعات ليزية أو العربية يف موضمتابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجن
 اجملال.

  واحلصول على قرر عنيني ابملامللتدريس ابني أعضاء هيئة معمقة مناقشات استخدام أسلوب جمموعات الرتكيز هناية كل فصل دراسي إلجراء
 .إلجراء التعديالت املناسبة تغذية راجعة منهم حول املقرر

  يت.املادة التعليمية على املوقع االلكرتوين للجامعة وإاتحة الفرصة للطالب للتعلم الذاإدراج 
  التدريس والطالب عضاء هيئةأجعة من وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الرا الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة. 
  لم النفس لشخصية وعايف  ترياملاجس، وطالب مرحلة نفس االجتماعيالشخصية وعلم التشجيع أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف

لعليا ت طالب الدراسات ارف ومهاراير معاإلجراء دراسات تقوميية جتريبية ملعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثره يف تطو  االجتماعي
 واقرتاح إجراءات للتطوير.

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

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفساا املستخدمة يف الن رة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ز

 للمقرر:وصف عام 

كشف عنهم، وطرق ال خلاصةايتناول املقرر سيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة، وتصنيف فئات ذوي االحتياجات 
فسي املناسبة رشاد النق اال، وطر ذوي االحتياجات اخلاصةاملشكالت اخلاصة بكل فئة من  و مساهتم وخصائصهم الشخصيةو 

 فئات.لكل فئة من هذه الاليت ميكن تقدميها الربامج واخلدمات االرشادية و ، ، للتعامل معها
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .5
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

ق ة وطر خلاصمفهوم ذوي االحتياجات اخلاصة، وتصنيف فئات ذوي االحتياجات ا
 الكشف عنهم.

1 2 

 لنفسيارشاد وطرق اال، ذوي االحتياجات اخلاصةاملشكالت اخلاصة بكل فئة من 
دمات واع اخلأن –دأهداف اإلرشا –املناسبة للتعامل معها: االحتياجات اإلرشادية

 اإلرشادية لكل فئة من الفئات اخلاصة.

2 4 

ج لرباما، مساهتم وخصائصهم الشخصية –ذوي صعوابت التعلم: طرق تشخيصهم 
 كن تقدميها لرعايتهم.واخلدمات االرشادية اليت مي

2 4 

للغة اراب ذوي االضطراابت السلوكية مثل: التوحد وفرط النشاط، وذوي اضط
ت اخلدماو مساهتم وخصائصهم الشخصية، الربامج  –والتواصل، طرق تشخيصهم 

 االرشادية اليت ميكن تقدميها لرعايتهم.

2 4 

ائصهم مساهتم وخص –رق تشخيصهم ط  -فئات ال –فئات املتأخرين عقليا: املفهوم 
 هم.الربامج واخلدمات االرشادية املمكن تقدميها لرعايت الشخصية،

2 4 

ة إلعاقاسباب أ –التصنيف –ذوي اإلعاقات احلسية )الصم واملكفوفني(: املفهوم 
دمات مساهتم وخصائصهم الشخصية، الربامج واخل – طرق تشخيصهم  -احلسية 

 االرشادية املمكن تقدميها لرعايتهم.

2 4 

طرق  -اب األسب –ذوي اإلعاقات البدنية والعجز اجلسمي والصحي: املفهوم 
 ملمكنادية امساهتم وخصائصهم الشخصية، الربامج واخلدمات االرش –تشخيصهم 

 تقدميها لرعايتهم.

1 2 

اهتم مس – طرق تشخيصهم -األنواع  –واملبدعني: التعريف هبم  فئة املوهوبني
املبدعني، و  وبنيملوهوخصائصهم الشخصية، أساليب تنمية القدرة االبتكارية، إرشاد ا

 الربامج واخلدمات االرشادية املمكن تقدميها لرعايتهم.

2 4 

ئصهم مساهتم وخصا –رق تشخيصهم ط -األنواع  –فئة املتفوقني: التعريف هبم 
، الربامج بدعنياملو  الشخصية، أساليب تنمية القدرة االبتكارية، إرشاد املوهوبني

 واخلدمات االرشادية املمكن تقدميها لرعايتهم.

1 2 
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .6
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

 اً:( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيالذايت االضايفلفردي )االتعلم  -عدد ساعات الدراسة  .7
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 ات تدريسهاسرتاتيجيسها واللمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياخمرجات التعلم  .8
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ناسبة.علم املجماالت الت: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف أوالً  -
 دفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهاثنياً  -
رق تقييمها ملقرر املستهدفة وطات تعلم اق خمرج: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتساثلثاً  -

االت جمعلم يف كل جمال من خمرجات ت ل مقرركرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن  واس
 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
احملاضــــــــــــــــــرة واإللقــــــــــــــــــاء  - :يتعرف على بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن 

ابســــتخدام جهــــاز عــــارض 
البيـــــــــــــــــاانت، واحلـــــــــــــــــوار 
واملناقشــــــــــــــــة املوجهــــــــــــــــة 
اهلــــــــــــــادف، واألنشــــــــــــــطة 

االختبــــــارات القصــــــرية  -
 والنصفية واخلتامية.

 املنزلية.الواجبات  -
 

ــــات ذوي  1-1 مفهــــوم ذوي االحتياجــــات اخلاصــــة، وتصــــنيف فئ
 االحتياجات اخلاصة وطرق الكشف عنهم.

، اصـةذوي االحتياجـات اخلاملشكالت اخلاصة بكل فئة مـن  1-2
 .معها وطرق االرشاد النفسي املناسبة للتعامل
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

الــــــــربامج و وخصائصــــــــهم  ذوي صــــــــعوابت الــــــــتعلممفهــــــــوم  1-3
 .تقدميها لرعايتهماليت ميكن  واخلدمات االرشادية

التطبيقيــــــــة ومهــــــــام األداء 
 وفق سياق احلياة.

 العصف الذهين. -
ــيم  - اســتخدام أســلوب التعل

 والتعاويناجلماعي 

ج الـــربامو وخصائصـــهم االضـــطراابت الســـلوكية ذوي مفهـــوم  1-4
 تقدميها لرعايتهماليت ميكن واخلدمات االرشادية 

ئصــهم وخصا فئــات املتــأخرين عقليــاالتــأخر العقلــي و مفهــوم  1-5
 مرعايتهلتقدميها اليت ميكن الربامج واخلدمات االرشادية و 

ــــــات احلســــــية مفهــــــوم  1-6 ــــــوفنيوفئاهتــــــا اإلعاق  ()الصــــــم واملكف
ـــــربامج واخلـــــدمات االرشـــــادية و وخصائصـــــهم  ـــــيت ميكـــــنال  ال

 تقدميها لرعايتهم
ئاهتــا وف البدنيــة والعجــز اجلســمي والصــحياالعاقــات مفهــوم  1-7

ـــــربامج واخلـــــدمات االرشـــــادية و وخصائصـــــهم  ـــــيت ميكـــــنال  ال
 تقدميها لرعايتهم

ـــــات املوهـــــوبني مفهـــــوم  1-8 ـــــربامو وخصائصـــــهم املوهبـــــة وفئ ج ال
 تقدميها لرعايتهماليت ميكن واخلدمات االرشادية 

ـــــوقني مفهـــــوم  1-9 ـــــات املتف ـــــوق وفئ ـــــربامجو وخصائصـــــهم التف  ال
 تقدميها لرعايتهماليت ميكن واخلدمات االرشادية 

 املهارات املعرفية 2
   :القدرة على أنبنهاية املقرر يتوقع من الطالب  

ف فئـات تصـنيكيفيـة ذوي االحتياجـات اخلاصـة، و مفهـوم  أن يبني 2-1
 .ذوي االحتياجات اخلاصة وطرق الكشف عنهم

 

ــــــــتعلم  - ــــــــق ال إحــــــــدى طرائ
القائمـــــــــة علـــــــــى مركزيـــــــــة 
املــــــــــتعلم مثــــــــــل الـــــــــــتعلم 
ــــــــــــــاوين، أو الــــــــــــــتعلم  التع

 النشط.
 .البحث واالستنتاج -
 احلوار واملناقشة. -

 

تقــومي األنشــطة واملهــام  -
 والتكليفات.

 املالحظة .  -
 .األحباث واألعمال -
 .االختبارات -

ــــــة مــــــن ذوي املشــــــكالت أن يوضــــــح طبيعــــــة  2-2 اخلاصــــــة بكــــــل فئ
امـــل للتع االحتياجـــات اخلاصـــة، وطـــرق االرشـــاد النفســـي املناســـبة

 معها
 .خلاصةاملختلفة من ذوي االحتياجات االفئات بني  مييزأن  2-3
ات ارشـــاد كـــل فئـــة مـــن فئـــات ذوي االحتياجـــأن يوضـــح كيفيـــة  2-4

 .اخلاصة
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 .صةاإلرشاد النفسي لذوي االحتياجات اخلاأن يطبق طرق  2-5
ـــــر اأن يوضـــــح  2-6 ـــــى ذوي االحتياجـــــاتث  املشـــــكالت النفســـــية عل

 اخلاصة وحاجتهم لإلرشاد
رعايــة لدميها الــربامج واخلــدمات االرشــادية الــيت ميكــن تقــأن يبــني  2-7

 .ذوي االحتياجات اخلاصة
ـــربامج واخلـــدمات االرشـــادية أن يشـــرح   2-8 ـــق ال ـــة تطبي ـــتاكيفي ـــيت ي م ل

 .تقدميها لرعايتهم
نــــاء طــــرق التعامــــل مــــع ذوي االحتياجــــات اخلاصــــة أثأن يوضــــح  2-9

 عملية االرشاد النفسي. 
 العالقات الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات  3

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

إحــدى طرائــق الــتعلم القائمــة 
علــــــى مركزيــــــة املــــــتعلم مثــــــل 
ـــــتعلم التعـــــاوين، أو الـــــتعلم  ال
النشـــــــــط، املعتمـــــــــدة علـــــــــى 
ــــــا  تصــــــميم مهــــــام األداء وفق

 لسياق احلياة.

التقــــــومي الــــــذايت، وتقــــــومي 
األقـــــران وتقــــــوم األســــــتاذ 

 ، ونشـطة ومهـام األداءلأل
مهـــــــــــــــارات العالقـــــــــــــــات 

مهـــــــارات  ، والشخصـــــــية
 ، والعمـــلحتمـــل املســـؤولية

  ضمن فريق.

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

 لة العمأقرانه يف جمموعيوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل  3-3
ــــادرة يف  3-4 ــــة اخل تعــــديلأيخــــذ زمــــام املب ــــتعلم اباصــــة املعــــايري احلالي ل

 .والتقومي إذا احتيج لذلك
دة أداء ء قاعـيقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضـو  3-5

 وصفية يتم تصميمها لتقومي مهمة األداء.
ع مشــاريو يشــارك يف النقــاش، ويقــدم تغذيــة راجعــة جيــدة ألنشــطة  3-6

 اجملموعات األخرى.
لــذي ريــق ايف أداء العمــل املكلــف بــه ضــمن الف يتحمــل املســؤولية 3-7

 يعمل معه، وينجزه يف وقته احملدد.
 

وب أبســــل يتفاعــــل مــــع أقرانــــه يف اجملموعــــة، ويقــــرتح آراء هادفــــة 3-8
 مناسب.

 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4
مواقف تدريبية يطلب  -إحــدى طرائــق الــتعلم القائمــة  0املعلوماتأوعية مهارات البحث يف  أن يتقن الطالب 4-1
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

ـــل   ـــة املـــتعلم مث علـــى مركزي
الــتعلم التعــاوين، أو الــتعلم 
النشـــــط، املعتمــــــدة علــــــى 
تصـــميم مهـــام األداء وفقـــا 

 لسياق احلياة.
اســـتخدام احلاســـب اآليل يف و 

 لذلكالربامج املعدة 

من الطالب إعدادها 
وعرضها، عن طريق 
مجع املعلومات 
ابستخدام التقنية 

املتوفرة  واالتصال
 .ابجلامعة

التقومي الذايت، وتقومي  -
 األقران وتقوم األستاذ 

حقيبة إجناز جتمع مجيع  -
 األنشطة

-  

 ماتيةمهارات التعامل مع التقنية املعلو  الطالبأن يتقن  4-2
 

ـــتقن الطالـــب 4-3  ســـئولنيأســـاليب االتصـــال مبراكـــز البحـــث وامل أن ي
 0للحصول على املعلومات

 
ــــب احلاســــب اآليل يف تطبيــــق الطــــرق احل 4-4 ــــةأن يســــتخدم الطال  ديث

ــــربام ج للكشــــف عــــن ذوي االحتياجــــات اخلاصــــة لتحديــــد أي ال
 .االرشادية مناسبة هلا

ـــب ينجـــز أن  4-5 ـــهالطال ـــا ابلتعـــاون مـــع جمموعت ـــق  مشـــروعا حبثي لتطبي
جـات حتياإحدى طرق االرشاد النفسي املناسـبة لفئـة مـن ذوي اال

ف،  الصــ، ويكتــب تقريــرا وافيــا عــن املشــروع، ويعرضــه يفاخلاصــة
جهــة و ع عــن ويتلقــى التغذيــة الراجعــة مــن اســتاذه وأقرانــه، ويــداف

 نظره حبجج منطقية مقبولة.
يت يريـد سـالة الـأفكاره بطريقة تزيد مـن فعاليـة الر  الطالب ينظمأن 4-6

 .توصيلها
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

   ال يوجد 
 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .9
هي، دمي شف، تقمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة م

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 12و  3 اختبارات قصرية  1
 %15 8 اختبار نصفي  2
 %25 16 اختبار هنائي 3
 %50 مجيع األسابيعاملســـتخدمة لتقـــومي وأدوات التقـــومي واملشـــاريع ميـــع األنشـــطة والنتاجـــات حقيبـــة االجنـــاز جل 4
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مهــارات االتصـــال ومهـــارات و  مهـــارات العالقـــات الشخصــية وحتمـــل املســـؤوليةاألنشــطة و 
قواعد األداء املستخدمة لتقوميها من قبل الـذات واألقـران )متوسط تقدير تقنية املعلومات 

 واألستاذ(.
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .أأ

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

تقدمي اإلرشاد و ساراهتم استفو مع طلباهتم  وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل -
 األكادميي هلم.

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

 ألكادميي.الرشاد اقدمي االتدريس للتواصل وتتزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة  -
 مصادر التعّلم .بب

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

اصة. عالجي لذوي االحتياجات اخل(: بعض املوضوعات يف التعلم ال2007إمام، إهلامي عبد العزيز ،وإميان حممد صربي ) -
 القاهرة: مطبعة زمزم.

اجات اخلاصة رشاد ذوي احلا (.2013) براهيم عبد هللا فرج، الزريقات عادل جورج، طنوس؛ سليمان طعمة،  الرحياين -
  عمان: دار الفكر. .وأسرهم

 .رق هراء الشلقاهرة: مكتبة ز اجلزء األول ، ا .(: سيكولوجية ذوى احلاجات اخلاصة2001عبد الرمحن سيد ) ،سليمان -
 . عمان: دار الشروق.إرشاد ذوي احلاجات اخلاصة وأسرهم(. 2011)  أمحد عبد احلليم  ،عربيات -
 ة: دار الفكر العرىب.، القاهر  1ط (: سيكولوجية ذوى االحتياجات اخلـاصة وتربيتهـم.2012القريطى، عبد املطلب أمني ) -
 . القاهرة: عامل الكتب.إرشاد ذوى االحتياجات اخلاصة وأسرهم(. 2014)   عبد املطلب أمني القريطي، -

 

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

فسي وعلم النفس رشاد الناالول الرجوع إىل بعض اجملالت املتخصصة يف جمال علم النفس ، واليت حتتوي على دراسات ح -
 تتناول ه التجريبية اليتراسات شبوالد االجيايب واليت ترتبط بسيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة وطرق ارشاد كل فئة منهم

 .شاداالر  تصميم وبناء الربامج االرشادية لذوي االحتياجات اخلاصة وفق النظرايت احلديثة يف
 إلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع ا3

https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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WWW.apa.org    م قع الجملة  النفسة  ارمريكة 

psycinfo 

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

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

www.questia.com 

 شبكة الخليج لذوي االحتياجات الخاصة

http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=news 
 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت املد ة:. 4

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

 
 املرافق املطلوبة .تت

دراسية داخل القاعات ال املقاعد أي عددبنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )
 واملختربات، وعدد أجازة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين  .4
 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 

 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5

 Data Showجهاز عارض البياانت 
 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 مة هبا(:رفق قائأكان هناك حاجة إىل جتايزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو   إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .6
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .دد
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  صوص فعالية التدريس: -
 :يفمثلة من الطالب  صوص فعالية التدريس واملت استخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة -

http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=news
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 ورقة الدقيقة الواحدة. -
 بريد الكرتوين أو رسالة واتساب. -
 النقطة األكثر غموضا. -
 موجز يف مجلة واحدة. -
 الراجعة والسريعة ابجتاهني.التغذية  -

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

 إجراءات تطوير التدريس: .رر
 لزايرات واخلرباتاتبادل  يفتمثل توهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة  تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -

يس ن إجراءات التدر عة وثرية راجع واليت تقدم تغذية االستشارة يف التدريس، و بني النظراء )األقران( يف التدريس
 وتطويرها.

ة تدريس عضاء هيئسطة أإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا .زز
 ؤسسة أخرى(:ريس من مة تداء هيئمستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعض

حقائب اإلجناز  ة معايريراجع، وكذلك متدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني -
 م.القس يف جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريسومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج 

 :الية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فع
قرر ملتخصصني يف املكيز من االرت  وهو برانمج يهتم بتكوين جمموعات تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -

جراء إلتحديث من خالل تطوير وامة للمن أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالز 
 والدراسات الرمسية وغري الرمسية.األحباث 

 

 قام بتوصيف املقرر: 

 هاين سعيد حسند./ 
 

  

       اسم منسق الربانمج:

 25/2/1440 التاريخ  التوقيع:
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

  نصوص يف اإلرشاد النفسي ابللغة اإلجنليزية اسم املقرر:  

 0206733-2ارشاد  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-2-25اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 (      0206733-2ارشاد      ) نصوص يف اإلرشاد النفسي ابللغة اإلجنليزية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .74
 إرشاد نفسي دكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .75

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

 الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .76
 ال يوجد (1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .77
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .78
البات يف العابدية، والط امعة يفمقر اجل الطالب يفاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .79

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

 80 النسبة: √ قاعات ا اضرات التقليدية% 

 20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين% 

 )النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

 النسبة:  ابملراسلة  

 النسبة:  تذكر أخرى  
 

 ال يوجد  تعليقات:
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 األهداف .د

 ما هد  املقرر الرئيس؟ -1

 .ليزيةإلجنفردات املصيلة جيدة من احبجم اللغوي للطالب ملعأن يثرى ا

 اإلرشادي.صة بعلم النفس خلاصطلحات اللغوية ااملمن  رين يلم الطالب بعدد كبأ

 اإلرشادي.يدار هبا النقاش حول قضااي علم النفس  يتن يفهم الطالب الطريقة الأ

 والربامج اإلرشادية. اإلرشاد النفسيأن يفهم الطالب طبيعة عدد من نظرايت  

 من أبواب علم النفس اإلرشادي.عدد  يفصل الطالب على مادة غنية حيأن  

 )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،ملقرر الدراسي. التطوير وحتسني  -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
  والتغيريات يف ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  

  واحلصول على قرر عنيني ابملامللتدريس ابني أعضاء هيئة معمقة مناقشات استخدام أسلوب جمموعات الرتكيز هناية كل فصل دراسي إلجراء
 .إلجراء التعديالت املناسبة جعة منهم حول املقررتغذية را

  التدريس والطالب عضاء هيئةأجعة من وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الرا الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة. 
  سنوية الرئيسيةالعطلة ال أثناءاً خصوص، تلفةخمتقيمها مؤسسات تعليمية  يتليزية الإلجننضمام لدورات اللغة ااإلحث الطالب على. 
   ة ، أو اإلذاعة ابللغت األخبارىل نشراإ اإلستماعخصوصاً  ملسموعة،م اإلعالأجهزة ا اللليزية من خاإلجن اعمسحثهم على التدريب على

 اإلجنليزية.
  أثناء  جتري اليت راتاحلوا يفة فاعلشاركة الوامل اإلرشاديبعلم النفس  خلاصةع على الدورايت العلمية االطإلتشجيع الطالب على ا

 احملاضرات.

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

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفساا املستخدمة يف الن رة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .س

 وصف عام للمقرر:

يتناول مقرر نصوص اجنليزية يف اإلرشاد النفسي املصطلحات األساسية واملفردات املرتبطة بعلم النفس اإلرشادي، 
واملفاهيم  اإلرشاد النفسينظرايت  طبيعة عدد منو تناول ملخصات رسائل ماجستري ودكتوراة يف ذات التخصص، ابإلضافة إىل 
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يف اللغة اإلجنليزية، ويقدم املساق مساحة كبرية إلتقان الطالب لقراءة وكتابة بعض النصوص اإلرشادية  والربامج اإلرشادية النفسية
 ابللغة االجنليزية، ابإلضافة إىل الرتمجة من اللغة اإلجنليزية إىل اللغة العربية.

 
 

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

 2 1 املصلحات األساسية واملفاهيم املرتبطة مبوضوعات اإلرشاد النفسي
 ملخصات رسائل الدكتوراه ابإلجنليزي يف اإلرشاد النفسي

DissAbst.Int 
2 4 

 4 2 قراءة خمتارة من بعض الكتب املتخصصة يف اإلرشاد النفسي
ين، ألسـري، املهـزيـة )ااإلجنليتناول املفاهيم األساسـية مبجـاالت اإلرشـاد النفسـي ابللغـة 

 الرتبوي، الزواجي، الفئات اخلاصة(
1 2 

 تناول نصوص من نظرايت اإلرشاد النفسي ابللغة اإلجنليزية 
 نظرية التحليل النفسي

1 2 

 2 1 نص يف علم النفس الفردي ابللغة اإلجنليزية
 2 1 نص يف العالج املتمركز حول الشخص ابللغة اإلجنليزية

 2 1 النظرية الوجودية ابللغة اإلجنليزيةنص يف 
 2 1 نص يف نظرية اجلشتلت ابللغة اإلجنليزية

 2 1 نص يف النظرية السلوكية. ابللغة اإلجنليزية
 2 1 نص يف العالج السلوكي املعريف ابللغة اإلجنليزية

 2 1 نص يف العالج الواقعي ابللغة اإلجنليزية
 2 1 العالقة ابللغة اإلجنليزيةبعض اإلضطراابت السلوكية ذات 

 2 1 زيةلغة اإلجنليي  ابلتناول نتائج بعض البحوث امليداين احليثة يف جمال اإلرشاد النفس
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .11
 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو  دروس إضافية حماضرات 
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 استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

 اً:( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيالذايت االضايفلفردي )االتعلم  -عدد ساعات الدراسة  .12
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 ات تدريسهاسرتاتيجيسها واجملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  .13
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ملناسبة.اتعلم : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت الأوالً  -
 دفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهاثنياً  -
رق تقييمها ملقرر املستهدفة وطات تعلم اق خمرج: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتساثلثاً  -

االت م يف كل جمال من جمرجات تعلخمل مقرر كتدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن  واسرتاتيجيات 
 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 التقوميطرق 

 املعرفة 1
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف على: 

احملاضــــــــــــــــــرة واإللقــــــــــــــــــاء  -
ابســــتخدام جهــــاز عــــارض 
البيـــــــــــــــــاانت، واحلـــــــــــــــــوار 
واملناقشــــــــــــــــة املوجهــــــــــــــــة 
اهلــــــــــــــادف، واألنشــــــــــــــطة 
التطبيقيــــــــة ومهــــــــام األداء 

 وفق سياق احلياة.
 العصف الذهين. -
ــيم  - اســتخدام أســلوب التعل

االختبــــــارات القصــــــرية  -
 والنصفية واخلتامية.

 املنزلية.الواجبات  -
 

ــــــة 2-1 د يف جمــــــال اإلرشــــــا جمموعــــــة مــــــن املصــــــطلحات اإلجنليزي
 النفسي.

 .حادية واملزدوجة اللغةألالقواميس ا 2-2
 .يزية من حيث الفهم والتذوقاإلجنلالنصوص  2-3
وجـودة لـك امليزيـة وتاإلجنلالتعبري املستخدمة يف اللغـة  قطرائ 2-4

 يف اللغة العربية
 . مكاهنا الصحيح يف اإلرشاد النفسيمصطلحات  2-5
ــة يف جمــال علــم الــنفس نصــال 2-6 ــة  اإلرشــاديوص العلمي املكتوب
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 التقوميطرق 

 اجلماعي والتعاوين .ليزية اليت تناسب ختصصه العامإلجناب
ة ليزيـاإلجنبعض ملخصـات رسـائل الـدكتوراه مـن اللغـة  ترمجة 2-7

 . العربية إىل
 املهارات املعرفية 2

   :القدرة على أنبنهاية املقرر يتوقع من الطالب  
ال يف جمـــ جمموعـــة مـــن املصـــطلحات اإلجنليزيـــة أن يســـتوعب 2-1

 اإلرشاد النفسي.

ــــــــتعلم  - ــــــــق ال إحــــــــدى طرائ
القائمـــــــــة علـــــــــى مركزيـــــــــة 
املــــــــــتعلم مثــــــــــل الـــــــــــتعلم 
ــــــــــــــاوين، أو الــــــــــــــتعلم  التع

 النشط.
 .البحث واالستنتاج -
 واملناقشة.احلوار  -

 

تقــومي األنشــطة واملهــام  -
 والتكليفات.

 املالحظة .  -
 .األحباث واألعمال -
 .االختبارات -

 .حادية واملزدوجة اللغةألاستخدام القواميس اأن  2-2
 .التذوقيزية من حيث الفهم و اإلجنلتعامل مع النصوص أن ي 2-3
يزيـــة إلجنلاز بـــني طرائـــف التعبـــري املســـتخدمة يف اللغـــة أن مييـــ 2-4

 وتلك املوجودة يف اللغة العربية
اهنا مك يف اإلرشاد النفسياستخدام مصطلحات أن يستطيع  2-5

 . الصحيح
لـنفس اوص العلميـة يف جمـال علـم نصـقـراءة الأن يتمكن مـن  2-6

 .امه العليزية اليت تناسب ختصصإلجناملكتوبة اب اإلرشادي
ــــرتجم  2-7 ــــة أن ي ــــدكتوراه مــــن اللغ  بعــــض ملخصــــات رســــائل ال

 . العربية إىلليزية اإلجن
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 القدرة على حتمل متطلبات املادة. 3-1

إحــدى طرائــق الــتعلم القائمــة 
علــــــى مركزيــــــة املــــــتعلم مثــــــل 
ـــــتعلم التعـــــاوين، أو الـــــتعلم  ال
النشـــــــــط، املعتمـــــــــدة علـــــــــى 

ــــــا تصــــــميم مهــــــام  األداء وفق
 لسياق احلياة.

التقــــــومي الــــــذايت، وتقــــــومي 
األقـــــران وتقــــــوم األســــــتاذ 

 ، ونشـطة ومهـام األداءلأل
مهـــــــــــــــارات العالقـــــــــــــــات 

مهـــــــارات  ، والشخصـــــــية
 ، والعمـــلحتمـــل املســـؤولية

  ضمن فريق.

وعــات اجملميســهل عليــه التفاعــل اهلــادف مــع أقرانــه يف جمموعتــه و  3-2
 هاملؤثر إذا أسندت إلياألخرى، وميارس دور القيادة 

 لة العمأقرانه يف جمموعيوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل  3-3
ــــادرة يف  3-4 ــــة اخل تعــــديلأيخــــذ زمــــام املب ــــتعلم اباصــــة املعــــايري احلالي ل

 .والتقومي إذا احتيج لذلك
دة أداء ء قاعـيقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضـو  3-5

 تصميمها لتقومي مهمة األداء.وصفية يتم 
يشــارك يف النقــاش، ويقــدم تغذيــة راجعــة جيــدة ألنشــطة ومشــاريع  3-6
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 التقوميطرق 

 اجملموعات األخرى.
لــذي ريــق ايف أداء العمــل املكلــف بــه ضــمن الف يتحمــل املســؤولية 3-7

 يعمل معه، وينجزه يف وقته احملدد.
 

 ســــلوبأبهادفــــة يتفاعــــل مــــع أقرانــــه يف اجملموعــــة، ويقــــرتح آراء  3-8
 مناسب.

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

 
إحــدى طرائــق الــتعلم القائمــة 
ـــل  ـــة املـــتعلم مث علـــى مركزي
 الــتعلم التعــاوين، أو الــتعلم
النشـــــط، املعتمــــــدة علــــــى 
تصـــميم مهـــام األداء وفقـــا 

 لسياق احلياة.
اســـتخدام احلاســـب اآليل يف و 

 لذلكالربامج املعدة 

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

املتوفرة  واالتصال
 .ابجلامعة

التقومي الذايت، وتقومي  -
 األقران وتقوم األستاذ 

حقيبة إجناز جتمع مجيع  -
 األنشطة

-  

اجنليــــــزي يف الوصــــــول إىل  –اســــــتخدام قــــــاموس اجنليــــــزي   4-2
 . مرادفات متعددة دون مساعدة من عضو هيئة التدريس

لني ملسـئو أساليب االتصال مبراكز البحث وا أن يتقن الطالب 4-3
 .للحصول على املعلومات

 
 عـــة مـــاأن يســـتخدم الطالـــب احلاســـب اآليل يف املعمـــل ملراج 4-4

 تعلمه يف احملاضرة
يت يريـد سـالة الـأفكاره بطريقة تزيد مـن فعاليـة الر  الطالب ينظمأن 4-6

 .توصيلها

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال يوجد 

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .14

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 12و  3 اختبارات قصرية  1
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 %15 8 اختبار نصفي  2
 %25 16 اختبار هنائي 3

خصـية وحتمـل قـات الشمهـارات العالواملشـاريع و ميع األنشطة والنتاجـات حقيبة االجناز جل 4
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات و  املسؤولية

 %50 مجيع األسابيع

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

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

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

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

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 لوهرة : مكتبة االجنعريب ( القا –م( معجم املصطلحات العلمية ) اجنليزي 1991الربعي حممود عبدالرمحن ) -
 العربية. . القاهرة: دار النهضةريبع –اجنليزي  :معجم علم النفس والطب النفسي(. 1988جابر، جابر عبد احلميد ) -

تب . بريوت: دار الكمعجم مصطلحات علم النفس ]عريب/إنكليزي/فرنسي[(. 2011)مدحت عبد الرزاق  ،احلجازي -
 العلمية

 ( موسوعة علم النفس، بريوت، مطابع الشرق.1977رزوق، أسعد ) -
 لكتاب اللبناين.ابريوت: دار  .إجنليزي(-رنسيف-)عريبمعجم مصطلحات علم النفس (. 2008ساملي، عبد اجمليد ) -
نشر باعة والنهضة العربية للطعريب. دار ال-(. موسوعة شرح املصطلحات النفسية اجنليزي2001الشربيين، لطفي ) -

 والتوزيع، القاهرة.

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

 النفسي  ل االرشادجامببطة املرتابللغة االجنليزية  وخاصة املتخصص يف علم النفس  والدورايت العلميةاجملالت  -
 ملخصات رسائل الدكتوراه العاملية  -
- Dissertation, Abstracts International 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
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WWW.apa.org    م قع الجملة  النفسة  ارمريكة 

psycinfo 

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

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

www.questia.comwww.jigsaw.org  

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت املد ة:. 4

 نفسيرشاد الصص اإلوموسوعات يف جمال ختالربامج احلاسوبية وبعض االسطواانت املدجمة اليت هبا قواميس  -
 

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

 
 املرافق املطلوبة .جج

اسية اخل القاعات الدر ملقاعد داأي عدد  ا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق 
 واملختربات، وعدد أجازة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .7
 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 

 
 )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية   .8

 Data Showجهاز عارض البياانت 
 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 مة هبا(:رفق قائأكان هناك حاجة إىل جتايزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو   إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .9
 ال يوجد

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

 لة يف:ملتمثاستخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس وا
 ورقة الدقيقة الواحدة. -
 بريد الكرتوين أو رسالة واتساب. -

http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
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 الراجعة والسريعة.التغذية  -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .شش

  .تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس -
 .النظراء يف التدريس من قبلاالستشارة يف التدريس  -

 إجراءات تطوير التدريس: .صص
 لزايرات واخلرباتاتبادل  تمثل يفتوهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة  التدريستكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة  -

يس ن إجراءات التدر عة وثرية راجع واليت تقدم تغذية االستشارة يف التدريس، و بني النظراء )األقران( يف التدريس
 وتطويرها.

تدريس  ضاء هيئةطة أعالطلبة بواسإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال  .ضض
 ؤسسة أخرى(:ريس من مئة تدمستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هي

حقائب اإلجناز  ة معايريراجع، وكذلك متدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني -
 م.القس يف جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريسفية ضمن برانمج ومقاييس التقدير الوص

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

جراء إلتحديث من خالل تطوير وامة للهيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالز  من أعضاء
 األحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية.

 

 

 قام ابلتوصيف 

 سعيد حسن هايند./ د/ أمحد كامل احلوراين        و      

  

       اسم منسق الربانمج:

 25/2/1440 التاريخ  التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 (1تدريب عملي يف االرشاد ) اسم املقرر:  

  0206734-2ارشاد  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-2-25اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ه
 0206734-2ارشاد  (1تدريب عملي يف االرشاد ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .80
 إرشاد نفسي دكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .81

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

 الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .82
 ال يوجد (1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .83
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .84
البات يف العابدية، والط امعة يفمقر اجل الطالب يفاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .85

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

 20 النسبة: √ قاعات ا اضرات التقليدية% 

 النسبة:  التعليم اإللكرتوين  

 النسبة:  وعن طريق اإلنرتنت( تعليم مدمج )تقليدي  

 النسبة:  ابملراسلة  

 80 النسبة: √ (تطبيق ميداين) تذكر أخرى% 
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 ال يوجد  تعليقات:

 األهداف .و

 ما هد  املقرر الرئيس؟ -1

صاحل  نية ليصبح مواطنية واملهالرتبو و يف النواحي الشخصية واالجتماعية  ابملدارس على ارشاد الطالب الدارسني الطالب تدريب
ية  النواحي الشخصواجههم يفت قد يتمتع بصحة نفسية إجيابية ويسهم يف بناء وطنه يف املستقبل من خالل حل املشكالت اليت

وقني منهم مر ورعاية املتفلوك التني وسراسواالجتماعية مثل التسرب وكثرة الغياب وإمهال الواجبات والتدخني وعدم التوافق الد
 .لنفسية املختلفةتقارير ااد الومساعدة املتأخرين دراسياً ورعاية ذوي املشكالت اخلاصة والطارئة، والتدريب على اعد

 )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،ملقرر الدراسي. التطوير وحتسني  -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
  والتغيريات يف ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  

 يف هذا  كبة التطور احلاصلملوا  ملقرراوعات متابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف موض
 اجملال.

  واحلصول على قرر ملعنيني ابملالتدريس ابني أعضاء هيئة معمقة مناقشات استخدام أسلوب جمموعات الرتكيز هناية كل فصل دراسي إلجراء
 .إلجراء التعديالت املناسبة تغذية راجعة منهم حول املقرر

  يت.وين للجامعة وإاتحة الفرصة للطالب للتعلم الذاإدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرت 
  ة التدريس والطالبأعضاء هيئ جعة منوتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الرا الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة. 
  علم النفس الشخصية و  يف ترياملاجس، وطالب مرحلة الشخصية وعلم النفس االجتماعيتشجيع أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف

لعليا ت طالب الدراسات اارف ومهاراير معإلجراء دراسات تقوميية جتريبية ملعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثره يف تطو  االجتماعي
 واقرتاح إجراءات للتطوير.

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

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفساا املستخدمة يف الن رة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ش

 وصف عام للمقرر:

يسعى هذا املقرر اىل اتقان الدراس إىل مهارات اإلرشاد النفسي من الناحية التطبيقية من خالل الزايرات امليدانية ملدارس التعليم 
العام االبتدائي واملتوسط والثانوي خالل الفصل الدراسي وكتابة التقارير النفسية والتشخيصية حتت اشراف أحد أعضاء هيئة 



 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 

 

 مالحق النموذج

 املرشدين ابملدرسة اليت سيتم هبا التدريب. التدريس من القسم وأحد
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .15
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 2 مليداين.ادريب ة التلعضو هيئة التدريس وورش عمل للتعريف خبط لقاءين دراسينيعقد 

الرتبوية كية و لسلو املشكالت التدريب على مساعدة الطالب من ذوي زايرات ميدانية ل
مهال خر، املتأمثل مشكالت التنمر املدرسي، الغياب املتكرر، السهر والنوم ا

 الواجبات، التدخني وعدم التوافق املدرسي واألسري.

2 6 

تابعتهم الل ممن خ على رعاية الطالب املتفوقني دراسياً لتدريب زايرات ميدانية ل
لتحصيلية ائجهم ة نتاعلى االستمرار يف تفوقهم ومتابعدراسيًا وسلوكيًا ملساعدهتم 

 وتقدمي احلوافز واملعززات النفسية واملادية هلم.

1 3 

هم تابعة نتائجالل ممن خ على رعاية الطالب املتأخرين دراسياً لتدريب زايرات ميدانية ل
هلم  اعيمجالتحصيلية واالطالع على السجل الشامل هلم وعمل جلسات ارشاد 

اهتم ذايت إلجناز يم اللتقيعادات االستذكار وتدريبهم على إدارة وتنظيم الوقت وا لتعديل
كاء ت الذ باراواطالعهم على جوانب القوة يف قدراهتم من خالل تطبيق بعض اخت

دراسية  توايت مساملناسبة هلم وحل مشكالهتم املدرسية واالسرية وصواًل هبم اىل
 وحتصيلية مناسبة.

1 3 

ام عدم االلتز  ة مثللطارئاعلى التعامل مع احلاالت املؤقتة أو لتدريب ل زايرات ميدانية
روج ي وكثرة اخللدراسام اابلزي الوطين أو احلضور املتأخر يوميًا للمدرسة وعدم االنتظ

ات د جلسبعق من الفصل من خالل متابعة هذه احلاالت للتأكد من حتسنها وذلك
 رة.االسو لعالقة بني املدرسة ارشاد فردي واستدعاء ويل األمر لتوثيق ا

1 3 

مات شخصية معلو  يه منعلى تطبيق دراسة احلالة بكل ما حتتو لتدريب زايرات ميدانية ل
 واجتماعية وتربوية.

1 3 

التشخيصية لية و األو  على تطبيق مهارات املقابلة أبنواعهالتدريب زايرات ميدانية ل
 واالرشادية والعالجية.

1 3 

يق عدد من ى تطبة وعلعلى مهارات املالحظة املنتظمة واحلر لتدريب زايرات ميدانية ل
 االختبارات واملقاييس النفسية. 

1 3 
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .16
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30  24   6 ساعات التدريس الفعلية
 2  3   3 الساعات املعتمدة

 

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

 اً:( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيالذايت االضايفلفردي )االتعلم  -عدد ساعات الدراسة  .17
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 ات تدريسهاسرتاتيجيها واطرق قياسخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع  .18
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ملناسبة.تعلم ا: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت الأوالً  -
 دفة.تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املسته: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت اثنياً  -
رق تقييمها ملقرر املستهدفة وطات تعلم اق خمرج: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتساثلثاً  -

االت جمعلم يف كل جمال من خمرجات ت ل مقرركالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن  واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع م
 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
احملاضــــــــــــــــــرة واإللقــــــــــــــــــاء  - :يتعرف على بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن 

ابســــتخدام جهــــاز عــــارض 
البيـــــــــــــــــاانت، واحلـــــــــــــــــوار 
واملناقشــــــــــــــــة املوجهــــــــــــــــة 
اهلــــــــــــــادف، واألنشــــــــــــــطة 

متابعــة أداء الطالــب يف  -
 العمل اإلرشادي

تكليــــف الطالــــب بتقــــارير 
أســبوعية عــن اخلطــوات 
اإلرشــادية الــيت ميارســها  

مســـــاعدة الطـــــالب مـــــن ذوي املشـــــكالت الســـــلوكية طـــــرق  1-1
ر، ملتكــر والرتبويــة مثــل مشــكالت التنمــر املدرســي، الغيــاب ا
ـــدخني ـــات، الت ـــأخر، امهـــال الواجب ـــوم املت  وعـــدم الســـهر والن

 .التوافق املدرسي واألسري.
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الل  مـن خــرعايـة الطـالب املتفـوقني دراسـياً املختلفـة لالطـرق  1-2
ــــى االســــت ــــابعتهم دراســــياً وســــلوكياً ملســــاعدهتم عل  يفمرار مت

 ملعززاتفز واتفوقهم ومتابعة نتائجهم التحصيلية وتقدمي احلوا
 النفسية واملادية هلم.

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــق )التطبيقي التطبي
 (العملي

 العصف الذهين. -
 

 مع املستفيدين 

 رعاية الطالب املتأخرين دراسياً  طرق 1-3
 املؤقتة أو الطارئةالتعامل مع احلاالت طرق  1-4
ماعيـــة مـــن معلومـــات شخصـــية واجت وحمتوايهتـــادراســـة احلالـــة  1-5

 وتربوية.
ادية االرشـــمهـــارات املقابلـــة أبنواعهـــا األوليـــة والتشخيصـــية و  1-6

 والعالجية.
 مهارات املالحظة املنتظمة واحلرة  1-7
 االختبارات واملقاييس النفسيةطرق تطبيق  1-8

 املهارات املعرفية 2
 التطبيق العملي - :القدرة على أنبنهاية املقرر يتوقع من الطالب  

 الــتعلم التعــاوين، أو الــتعلم -
 النشط.

 .البحث واالستنتاج -
 احلوار واملناقشة. -

 

تقــومي األنشــطة واملهــام  -
 والتكليفات.

 املالحظة .  -
متابعة أداء الطالب يف  -

 العمل اإلرشادي
تكليف الطالب بتقارير  -

أســبوعية عــن اخلطــوات 
اإلرشــادية الــيت ميارســها  

 مع املستفيدين .

مــن  لطـالباأن مييـز بـني الطــرق املختلفـة الــيت تسـتخدم ملســاعدة  2-1
 .ذوي املشكالت السلوكية والرتبوية

 ئةطرق التعامل مع احلاالت املؤقتة أو الطار أن يوضح  2-2
 .خلاصةاالحتياجات االفئات املختلفة من ذوي بني  مييزأن  2-3
 ة.و تربويدراسة حالة لطالب يعاين من مشكلة سلوكية أ يعدأن  2-4
 .طرق رعاية الطالب املتأخرين دراسياً أن يطبق  2-5
 راسياً دالطرق املختلفة لرعاية الطالب املتفوقني أن يوضح  2-6
 االرشـاديةو يصـية مهارات املقابلة أبنواعها األوليـة والتشخأن يبني  2-7

 .والعالجية.
 مهارات املالحظة املنتظمة واحلرةأن يشرح  2-8
 . االختبارات واملقاييس النفسية يطبق بعض أن 2-9

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
ـــــتعلم التعـــــاوين، أو الـــــتعلم يتعامــل بثبــات وحساســية مــع القضــااي األخالقيــة املعقــدة ويصــدر  3-1 ـــذايت، وتقـــومي  -ال التقـــومي ال
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النشـــــــــط، املعتمـــــــــدة علـــــــــى  أحكاما عادلة وصحيحة.
 .التطبيقات العملية

األقــران وتقــوم األســتاذ 
لألنشــــــــــــــطة ومهــــــــــــــام 

مهـــــــــــــــــــارات  األداء، و
، العالقــــات الشخصــــية

مهـــــــــــــارات حتمـــــــــــــل  و
، والعمـــــــــل املســـــــــؤولية

 ضمن فريق. 
تقــــومي األداء اجلمــــاعي  -

ــــام  ــــاء القي ــــردي أتن والف
 التدريبمبهام 

مالحظـــة أداء الطـــالب  -
 يف املوقف اإلرشادي .

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

 لة العمأقرانه يف جمموعيوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل  3-3
ة مــع الرشــاديابعــض فنيــات املقابلــة تطبيــق أيخــذ زمــام املبــادرة يف  3-4

 .بعض احلاالت السلوكية
دة أداء ء قاعـيقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضـو  3-5

 وصفية يتم تصميمها لتقومي مهمة األداء.
ع مشــاريو يشــارك يف النقــاش، ويقــدم تغذيــة راجعــة جيــدة ألنشــطة  3-6

 اجملموعات األخرى.
ذي ريــق الــيف أداء العمــل املكلــف بــه ضــمن الف املســؤوليةيتحمــل  3-7

 يعمل معه، وينجزه يف وقته احملدد.
وب أبســــل يتفاعــــل مــــع أقرانــــه يف اجملموعــــة، ويقــــرتح آراء هادفــــة 3-8

 مناسب.
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 0املعلوماتأوعية مهارات البحث يف  أن يتقن الطالب 4-1

ـــــتعلم التعـــــاوين، أو الـــــتعلم  ال
النشـــــط، املعتمــــــدة علــــــى 
تصـــميم مهـــام األداء وفقـــا 

 لسياق احلياة.
اســـتخدام احلاســـب اآليل يف و 

 لذلكالربامج املعدة 

مواقــف تدريبيــة يطلــب  -
مــــن الطالــــب إعــــدادها 
وعرضــــها، عــــن طريــــق 
مجـــــــــــــــع املعلومـــــــــــــــات 
ابســـــــــــتخدام التقنيــــــــــــة 

املتــــــــــوفرة  واالتصــــــــــال
 .ابجلامعة

ـــذايت، وتقـــومي  - التقـــومي ال
 األقران وتقوم األستاذ 

حقيبة إجناز جتمع مجيـع  -
 األنشطة

-  

 ماتيةمهارات التعامل مع التقنية املعلو  الطالبأن يتقن  4-2
 بـــق هبـــاابملؤسســـات الـــيت يطأســـاليب االتصـــال  أن يـــتقن الطالـــب 4-3

 0واملسئولني للحصول على املعلومات تدريبه امليداين
 يفديثــة يســتخدم الطالــب احلاســب اآليل يف تطبيــق الطــرق احلأن  4-4

 ساالرشاد لتقدمي اخلدمات االرشادية للطالب ابملدرا
ـــب ينجـــز أن  4-5 ـــهالطال ـــا ابلتعـــاون مـــع جمموعت ـــق  مشـــروعا حبثي لتطبي

بويـة ت الرت بعض الفنيات واملهـارات االرشـادية يف أحـدى املؤسسـا
 قريـــرا، ويكتــب تالتشخيصــيةوتطبيــق بعــض االختبــارات النفســـية 

اجعــة ة الر وافيــا عــن املشــروع، ويعرضــه يف الصــف، ويتلقــى التغذيــ
قيــــة مــــن اســــتاذه وأقرانــــه، ويــــدافع عــــن وجهــــة نظــــره حبجــــج منط

 مقبولة.
أفكاره بطريقة تزيد مـن فعاليـة الرسـالة الـيت يريـد  الطالب ينظمأن 4-6
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 .توصيلها
 وجدت(املهارات النفسية احلركية )إن  5

   ال يوجد 
 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .19

ي، مي شفه، تقداختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابةمهام التقومي املطلوبة )مثال:  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

شـة بني واملناقض املتـدر وعـرو والتطبيقـات العمليـة، واملشاريع ميع األنشطة حقيبة االجناز جل 1
 .اجلماعية

ــــــع األســــــابيع  مجي
طــــــــوال الفصــــــــل 

 الدراسي

40% 

بنهايــــــــة الفصــــــــل  التقرير النفسي واإلرشادي للمستفيدين 2
 الدراسي

60% 

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

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

 األكادميي هلم.
اإلرشاد  شات وتقدمينقاال ع والتفاعل م امليدانميع الطالب يف جلعضو هيئة التدريس  ملتابعةتكوين جمموعة واتساب  -

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

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: 
 (. العملية االرشادية. عمان: دار املسرية.2017)عبد اللطيف أبو اسعد، أمحد  -
 ديبونو ردا :. عمان1ط .ية(.دليل املقاييس واالختبارات النفسية والرتبو 2009امحد عبد اللطيف ) ،أبو سعد -
 . الزمان جليس مان: دار. عدليل حصص اإلرشاد و التوجيه اجلمعي(.  2010)عبد احلليم   ، البلبيسي -

https://books.google.com/books/about/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%AD%D8%B5%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA.html?id=QHhkCgAAQBAJ
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 .ع الشبابدين والعاملني مالدليل االرشادي العملي للمرش-لتوجيه واالرشاد (.ا2017احلراحشة، سامل محود ) -
 عمان: دار اخلليج.

 .ر املسريةعمان: دااته. (. اإلرشاد النفسي يف املدرسة أسسه ونظرايته وتطبيق2016صاحل أمحد. )اخلطيب،  -
 الفكر. دار(، الدليل العملي للمرشدين النفسني والرتبويني. عمان: 2007الزيود، اندر، ) -
 ار املناهج.د(. فنيات وأساليب العملية اإلرشادية. عمان: 2010عبد الرمحن إمساعيل. )صاحل،  -
 صرية.امل لو(. املقابلة يف االرشاد والعالج النفسي. القاهرة: االجن2010عمر، حممد ماهر ) -
 .ر العلوم هرة :مكتبة دا(.برامج االرشاد النفسي ) النظرية والتطبيق (، القا2009الفحل ، نبيل حممد )  -
 . القاهرة: عامل الكتب.رشاد ذوى االحتياجات اخلاصة وأسرهمإ(. 2014)  عبد املطلب أمني القريطي، -
 ار الشرق.د. عمان . 1ط ت اخلاصة .( دراسة احلالة لذوي االحتياجا2017متويل ، فكري ، الدلبجي ، خالد ) -

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

فسي وعلم النفس رشاد الناالول الرجوع إىل بعض اجملالت املتخصصة يف جمال علم النفس ، واليت حتتوي على دراسات ح -
 تتناول ه التجريبية اليتراسات شبوالد االجيايب واليت ترتبط بسيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة وطرق ارشاد كل فئة منهم

 .شاداالر  حتياجات اخلاصة وفق النظرايت احلديثة يفتصميم وبناء الربامج االرشادية لذوي اال
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

WWW.apa.org    م قع الجملة  النفسة  ارمريكة 

psycinfo 

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

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

www.questia.com 

 
 

 املد ة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت . 4

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.
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https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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 املرافق املطلوبة .خخ
اسية اخل القاعات الدر ملقاعد داأي عدد الدراسي من املرافق  ا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )بنّي متطلبات املقرر 

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

 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 
 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .11
 Data Showجهاز عارض البياانت 

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 مة هبا(:رفق قائأكان هناك حاجة إىل جتايزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو   إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .12
 ال يوجد

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

 :لة يفاستخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  صوص فعالية التدريس واملتمث
 .لتقييم فاعلية وطريقة التدريس ورقة الدقيقة الواحدة -
 الكرتوين أو رسالة واتساب.بريد  -
 الراجعة.التغذية  -

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

 إجراءات تطوير التدريس: .عع
 لزايرات واخلرباتاتبادل  تمثل يفتوهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة  التعلم يف إطار هيئة التدريستكوين جمتمعات  -

يس ن إجراءات التدر عة وثرية راجع واليت تقدم تغذية االستشارة يف التدريس، و بني النظراء )األقران( يف التدريس
 وتطويرها.

ة تدريس عضاء هيئسطة أإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بوا .غغ
 ؤسسة أخرى(:ريس من مئة تدمستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هي

حقائب اإلجناز  ة معايريراجع، وكذلك متدريس مستقلني تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة -
 م.القس يف جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريسومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج 

 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره
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قرر ملتخصصني يف املكيز من االرت  وهو برانمج يهتم بتكوين جمموعات تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -
جراء إلتحديث من خالل تطوير وامة للمن أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالز 

 األحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية.
 

 

 قام بتوصيف املقرر:

 أ.د/ هشام حممد خميمر      و       د/ هاين سعيد حسن

  

       اسم منسق الربانمج:

 25/2/1440 التاريخ  التوقيع:
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 إحصاء استداليل :اسم املقرر  

 (  2-0206632)نفس  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز
 (  2-0206632 نفس)إحصاء استداليل . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .86
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .87
 اهالدكتور  بحوث(االحصاء وال -اييسات واملق) االختبار  املاجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .88

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

 لثالثاملستوى ا: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .89
 احصاء تطبيقي  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .90
  ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .91
  يوجدالاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .92

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

  100 النسبة: √ ا اضرات التقليديةقاعات% 
 

   

 النسبة: - التعليم اإللكرتوين - 
    

 )النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت - 
    

 النسبة: - ابملراسلة - 
    

 النسبة: - تذكر أخرى - 
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 تعليقات:

 

 األهداف .ح
 ما هد  املقرر الرئيس؟ -1

 ستداليلإلحصاء االوالربجميات احلاسوبية اخلاصة ابالنظرية واملهارات التطبيقية  األطرإكساب الطلبة 
 )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،ملقرر الدراسي. التطوير وحتسني  -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2

  والتغيريات يف ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  
 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء االستداليل يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -
 .صصا التخعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذمتابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضو  -
 ستداليل.اء االإلحصالدراسات والبحوث املتعلقة ابالكتب و استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على  -
 الب.التدريس والطء هيئة أعضاقبل  عة منذية الراجغاملراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والت -

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

 
دليل  الن رة التعريفية أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفساا املستخدمة يف وصف املقرر الدراسي  .ص

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

وتطبيقها،  ى كيفية استخدامهاتدريبه علو ، (مرتيةاالالابر )البارامرتية و  تعريف الطالب ابألساليب االحصائية االستدالليةإىل املقرر هذا يهدف  -
 .تفسريهاها و ائجتنومناقشة املالئم لتحليل البياانت ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية،  يوحتديد األسلوب اإلحصائ

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .20
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

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

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

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

 2 1 االحندار اخلطي املتعدد
 2 1 مرتية ااإلحصائية الالابر  األساليب

 2 1 اختبار  مربع كاي 
 2 1 اختبار مان ويتين للعينتني املستقلتني

 2 1 اختبار ويلكوكسون للعينتني املرتبطتني
 2 1 اليس للعينات املستقلةو -اختبار كروسكال

 2 1 اختبار فريدمان للعينات املرتابطة
 2 1 االستكشايف والتوكيدي مقدمة عن التحليل العاملي 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .21
 دروس إضافية حماضرات 

 معامل أو
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 وجديال  :اً ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيالذايت االضايفلفردي )االتعلم  -عدد ساعات الدراسة  .22

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .23
 يف اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة 

 : قم  لء ا دول  خرجات تعلم املقرر،  يث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طر  التقييم و تتسق معاا ومع خمرجات التعلم املستادفة.اثنياً  -
كل معا  عملية اسرتاتيجيات تدريساا لت و طر  تقييماا و ستادفة املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر امل: ضع طر  التقييم اثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 Curriculum Mapاملنهج للمقرر  خريطة

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

 الداللة اإلحصائية والداللة العمليةأن يتعرف على  1-1

العروض احملاضرة ابستخدام  -
 التقدمية.

 .وجهة اهلادفاملناقشة املاحلوار و  -
 .اءألنشطة التطبيقية ومهام األدا-
 

 -االختبارات القصرية  -
 النصفيةاالختبارات 

 النهائيةاالختبارات  -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 ئيةالتأثري وفحص الفرضيات اإلحصاأن يتعرف على مقاييس حجم  1-2
 سةأن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدرا 1-3
 راسةع الدوضو أن حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية م 1-4
 اختبارهاكيفية الفروض اإلحصائية و أن يستعرض  1-5
  .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطمعايري و أن حيدد  1-6
ي حصائاإل اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل األسلوب أن حيدد 1-7

 .املناسب لتحليل البياانت
 املهارات املعرفية 2

 مثلاألسري العمليات لتحديد األسلوب اإلحصائي لصمم خمطط أن ي 2-1
 لتحليل البياانت على اختالف أنواعها. .

 العصف الذهين  -
 سرتاتيجية التعلم االستكشايفا -
لى إحدى طرائق التعلم القائمة ع -

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

 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

 لصحيحر االختيالالكفاايت واملهارات اإلحصائية األساسية  أن حيدد 2-2
 األكثر مالئمة. لألسلوب اإلحصائي

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

 . ومشاريعه
عقدة الت ممشك ، حللفعالأقرانه يف اجملموعة على حنو  العمل معأن ينظم  2-5

 .هامتكاملة حلل ةتوفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 .جيابياً إارها ستثموسعيه الوالوعي أبهدافه وقدراته أن يلتزم الثقة ابلنفس  3-1

 التعلم الذايت  -
لى إحدى طرائق التعلم القائمة ع -

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

 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

 ردية تكليفات ف -
كليفات مجاعية ت -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

 التقومي الذايت، وتقومي -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)   كل لتقومي
األنشطة ومهام من )

مهارات  – األداء
مهارات  –االتصال 

 – العالقات الشخصية

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

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

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

 .األداء اممهيتم تصميمها لتقومي 
ومشاريع  نشطةأليدة  تغذية راجعة جميدتقيف النقاش، و أن يبادر يف املشاركة  3-6

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

 احملدد. وقتالمعه، وينجزه يف 
، بمناس سلوباجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبيتفاعل مع أقرانه يف أن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
، والعمل حتمل املسؤولية

 (ضمن فريق
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 ة اليتإلحصائيسلوب إحصائي من األساليب اأكل ل مولدةبياانت  يعاجلأن  4-1
 يدوايً  مت دراستها

 التعلم الذايت  -
التعلم القائمة على إحدى طرائق -

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

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق أسلوب 
 إحصائي ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
 التقومي الذايت، وتقومي -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)   لتقومي

األنشطة كل من ) 
 – ومهام األداء

 –مهارات االتصال 
تقنية ت مهارا

املعلومات واملهارات 
 ( العددية

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

ة حصائياإل العملية لكل أسلوب إحصائي من األساليب حيسب الداللةأن  4-3
 SPSSدوايً وابستخدام برانمج ي اليت مت دراستها

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

 استبانة(قياس )مانت حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بيا مشروعاً ينجز أن  4-5
، حملاضرةاه يف يعرضو عن املشروع،  وافياً  ويكتب تقريراً  ،فعلياً  يتم تطبيقه

 .وأقرانه أستاذ املادةويتلقى التغذية الراجعة من 
انقٍد  بشكل وميهاوحتليلها وتقوالبياانت مهارات مجع املعلومات  أن يكتسب 4-6

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 
، وحبث ميالعل بحثأن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف ال 4-7

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

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

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

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

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت استخدام مهارا
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .24

شفهي، قدمي ابة، ت، خطمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال م
 مالحظة......اخل(

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

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

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 .شاد األكادميي هلمتقدمي اإلر و اهتم استفسار م و الطالب والتفاعل مع نقاشاهت ملقابلةوجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص  -
 تاجونه.. أي وقت حييفع الطالب مللتواصل عضو هيئة التدريس ومواقع التواصل االجتماعي لتزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال  -

 مصادر التعّلم .دد
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 رة: دار النشر للجامعات.  (. القاه3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم، رجاء حممود ) -
 .ملصريةاة األجنلو قاهرة : مكتب. ال األساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية(. 2000صالح أمحد ) ، مراد -
   ة: البارامرتيةاالجتماعيو  ةلنفسية والرتبويااألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث ( . 2010) صالح الدين حممود ، عالم -

 .(. القاهرة: دار الفكر العريب2)ط  والالابرامرتية
(. 4)ط عيةاإلحصائية للعلوم االجتما الرزم ماإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدا(. 2010عايش موسى )، عبدهللا فالح ، غرابية، املنيزل -

 .األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة
دار  . اإلسكندرية: SPSSمج (. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام بران2014خالد حسن )، حممود عبداحلليم ، الشريف، منسي -

 .اجلامعة اجلديدة
 

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

Estimation. London: SAGE Publications.   

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

Introduction. London: SAGE Publications.   

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

German:  John Wiley & Sons. 

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

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

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

Electronic Journal of Statistics - 

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

-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

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

all/resources/statistics-for-agenda/education 

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

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

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

Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت املد ة:. 4

  حتياج :على حسب االاإلحصائية الربامج و  ،موضوعات املقرر جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على -

-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://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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- Lisrel 

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

دراسية داخل القاعات ال املقاعد أي عددبنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )
 واملختربات، وعدد أجازة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 لبلكل طا حاسب آيلجهاز نظام صويت متكامل، ، وعادية، جهاز عرض ، سبورة ذكية متحرك مقعد  20 -
 املباين )قاعات ا اضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .13
  طالب 20يتسع لـ  ، معمل حاسب آيلطالب 20تتسع لـ قاعة دراسية  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .14
  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelمثل :  الربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر -
 :ئمة هبا(رفق قاأمصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتايزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو  .15
  النفس الرقمي معمل علم -

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

 .مي املقررو استمارة تق -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 الراجعة والسريعة ابجتاهني.التغذية  -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNمنوذج  -
 (.CIQالتحري الناقد ) مقياس -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .كك
 .للطالب  الفصليةير يع والتقار التكليفات الفردية واجلماعية واملشار تقييم ابلقسم للمشاركة يف ألعضاء هيئة التدريس  ورشة عمل – .لل
 .لفة حملياً وإقليماً معات املختيات ابجلااملقرر ابألقسام والكل بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .مم
 إجراءات تطوير التدريس: .نن
ء بني النظرا الستشاراتوااخلربات لزايرات و تبادل اوهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف  :تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .هه

 ، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.)األقران( يف التدريس
 .لميةؤمترات العمن خالل  املشاركة يف الندوات واملألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .وو
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 منها.تفادة تدريس لالسيثة ىف الق واالسرتاتيجيات احلدعمل تتناول استخدام الطر  ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .يي
وي املقرر تعديالت يف حمت ث.اخل مع إحداوين ،....استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعا - .أأأ

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

 ؤسسة أخرى(:ريس من مئة تدمستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هي
 .لقسمابجمتمعات التعلم ن برانمج مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضم - .تتت
 .لتخصصابلقسم من ذوي ا بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .ثثث
 .خرىأ جبامعات قررامل النظراء )األقران( يف تدريسمع النهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .ججج
 :التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرهِصف إجراءات  .ححح
 ير والتحديثيالت الالزمة للتطو إجراء التعدكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر و ت - .خخخ

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
ة لعمادة راجعة الداخليملاتقرير  وكذلك ية واجلامعة،ابلقسم والكل املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمن قبل وإجراءات تطويره قرر مراجعة تقييم امل - .ددد

  واألخذ هبا. التطوير واجلودة النوعية
لدورية لنتائج ااملراجعة ، مع  ةديثلمعطيات احللفقاً و حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار  - .ذذذ

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

Analysis  استنادًا ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، ، نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAE االسرتاتيجيسس التخطيط أل 
 .الوطينلالعتماد 

 

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

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

 
      استداليلتوصيف مقرر: إحصاء 

 إعداد:
 سنحفين ح ايسر عبدهللاد.      ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 تصميم البحوث شبه التجريبية :اسم املقرر  

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

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ط
 ( 0206741-2) نفس  تصميم البحوث شبه التجريبية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .93
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .94
 الدكتوراه . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .95

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

 املستوى الرابع: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .96
 مناهج وطرق البحث العلمي  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .97
  ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .98
  يوجدالاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .99

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

 100 النسبة: √ قاعات ا اضرات التقليدية% 
 

   

 النسبة: - التعليم اإللكرتوين - 
    

 )النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت - 
    

 النسبة: - ابملراسلة - 
    

 النسبة: - تذكر أخرى - 
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 تعليقات:

 األهداف .ي
 ما هد  املقرر الرئيس؟ -2

 اخلاصة ابلبحوث شبه التجريبيةالنظرية واملهارات التطبيقية  األطرإكساب الطلبة 
 

 )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،ملقرر الدراسي. التطوير وحتسني  -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
  والتغيريات يف ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  

 لوم الرتبوية والنفسية.يف جمال العللبحوث شبه التجريبية الرتكيز على اجلوانب التطبيقية  -
 .صصا التخمتابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذ -
  .لتجريبيةث شبه اابلبحو الدراسات والبحوث املتعلقة الكتب و استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على  -
 ب.يئة التدريس والطالهأعضاء بل قعة من ذية الراجغاملقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتاملراجعة املنتظمة والدورية خلطة  -

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

 
دليل  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفساا املستخدمة يف الن رة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ض

 الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:

يم واألسس عرضا ألهم املفاه ما يتناولقاته، كومراحل تطوره ، وأهدافه، وخصائصه ومميزاته ومعو  شبه التجرييبيتناول املقرر مفهوم املنهج  -
خمتلفة  واعنأ عرض كما يتم  ملختلفة،االتجرييب حيث يتعرض ملفهوم الضبط التجرييب وأساليبه شبه املنهجية اليت يقوم عليها البحث 

 عمليا ت وحتليل بياانهتاالتصميما ناء هذهالتطبيقي  من خالل التدريب على خطوات ب ، مع الرتكيز على اجلانبشبه التجريبية  للتصميمات
 وتفسريها.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .25
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

الدراسات  - طيةرتبالدراسات االا -: )الدراسات املسحيةوالنفسية الرتبوية العلوميف  الكمية مقدمة عن أنواع البحوث
 الدراسات التجريبية(. - ارنةالسببية املقالدراسات  -التارخيية 

2 4 

 2 1  (وابتهاملنهج التجرييب: ) مفهومه، نشأته وتطويره، وأهدافه ، وخصائصه، ومميزاته ، وصع
 2 1 اته(.يز وخصائصه، ومم أهدافه ،و يره، البحث شبه التجرييب يف العلوم الطبيعية والعلوم السلوكية ) مفهومه، نشأته وتطو 
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 2 1 التجريبيةشبه يف البحوث والصدق الضبط 
، ثي اجليدميم البحالتص معايريتصميم البحوث شبه التجريبية: )املقصود بتصميم البحث، أهداف تصميم البحث، 

عض بيم البحث، املتضمنة يف تصم ، املكوانت األساسيةالتجرييبشبه التصميم إعداد مراعاهتا عند  اليت جيبالقواعد 
  القضااي االخالقية عند تصميم البحوث(.

2 4 

 2 1 (ه التجريبيةيبية وشبميم التجر الفرق بني التصا - مفهوم التصميمات شبه التجريبية) التصميمات شبه التجريبية:
توي حتلتجريبية اليت ات شبه التصميما، التصميمات شبه التجريبية بدون جمموعات ضابطة)  أنواع التصاميم شبه التجريبية

ابطة وكذلك موعات ضجمي علي التصميمات شبه التجريبية اليت حتتو ، علي جمموعات ضابطة ولكن بدون قياسات قبلية
 (قياسات قبلية

3 6 

 2 1 التصميمات شبه التجريبية للسالسل الزمنية غري املتصلة
 2 1  الواحدةتصميمات احلالة  :التصميمات شبه التجريبية

 2 1 .يف حالة البحوث شبه التجريبية الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها
 4 2 أساليب حتليل البياانت املالئمة للتصميمات شبه التجريبية

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .26
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 وجديال  :اً ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيالذايت االضايفلفردي )االتعلم  -عدد ساعات الدراسة  .27

 

 ات تدريسهاسرتاتيجيسها واجملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  .28
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 املناسبة.: قم  لء ا دول  خرجات تعلم املقرر،  يث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طر  التقييم و تتسق معاا ومع خمرجات التعلم املستادفة.اثنياً  -
ت كل معا  عملية ساا لا واسرتاتيجيات تدريوطر  تقييما ستادفة: ضع طر  التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املاثلثاً  -

 تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
 :علىأن يكون قادراً  الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1

 أن يتعرف على األطر العلمية للبحوث شبه التجريبية. 1-1

العروض احملاضرة ابستخدام  -
 التقدمية.

 .وجهة اهلادفاملناقشة املاحلوار و  -
 .اءألنشطة التطبيقية ومهام األدا-
 

 -االختبارات القصرية  -
 النصفيةاالختبارات 

 النهائيةاالختبارات  -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 .التصاميم شبه التجريبية.خطوات وإجراءات إعداد أن يذكر  1-2
 ث شبهبحو يف حالة ال الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها أن يستعرض 1-3

 .التجريبية
 صلةاملت غري التصميمات شبه التجريبية للسالسل الزمنيةأن يتعرف على  1-4
ية تجريبه الالتصميمات شب)  أنواع التصاميم شبه التجريبيةأن يستعرض  1-5

لي وي عالتصميمات شبه التجريبية اليت حتت، بدون جمموعات ضابطة
 ريبيةلتجا التصميمات شبه، جمموعات ضابطة ولكن بدون قياسات قبلية

  (اليت حتتوي علي جمموعات ضابطة وكذلك قياسات قبلية
صميم كل ت  خداممييز بني أنواع التصميمات شبه التجريبية، وحدود استأن  1-6

 ومشكالته وإمكانية حتسينه.
 .املناسب البحثي التصميماختيار  شروطمعايري و  أن حيدد 1-7

 املهارات املعرفية 2
حثي الب ملتصميلالختيار الصحيح لالكفاايت واملهارات األساسية أن حيدد  2-1

 األكثر مالئمة.

 العصف الذهين  -
 سرتاتيجية التعلم االستكشايفا -
لى إحدى طرائق التعلم القائمة ع -

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

 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

تلفة املخ عهاأن يستنتج حدود استخدام التصميمات شبه التجريبية أبنوا 2-2
 لتحديد مىت يستخدم كل منها .

وع من نلكل  فقاو دد األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل البياانت أن حي 2-3
 التجريبية.أنواع التصميمات شبه 

 ميةلعلبعض من  التصميمات شبه التجريبية يف األحباث ا أن يقيم 2-4
ته واجباو طته يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشأن  2-5

 . ومشاريعه
عقدة الت ممشك ، حللفعالمع أقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل  2-6

 ها.متكاملة حلل ةاملعطاة، ويقرتح منهجيتوفرها مهمة األداء 
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 .جيابياً إارها ستثموسعيه الوالوعي أبهدافه وقدراته أن يلتزم الثقة ابلنفس  3-1

 التعلم الذايت  -
لى إحدى طرائق التعلم القائمة ع -

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

 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

 ردية تكليفات ف -
كليفات مجاعية ت -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

 التقومي الذايت، وتقومي -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:

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

 حملددوقت اال أن يلتزم بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف 3-3
، وميارس ألخرىعات اأقرانه يف جمموعته واجملمو التفاعل اهلادف مع أن يتقبل  3-4

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

 .األداء اميتم تصميمها لتقومي مه
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهال م
ومشاريع  نشطةأليدة  تغذية راجعة جميدتقيف النقاش، و أن يبادر يف املشاركة  3-6

 أثناء عرضها. اجملموعات األخرى
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)   كل لتقومي
األنشطة ومهام من )

مهارات  – األداء
مهارات  –االتصال 

 – العالقات الشخصية
، والعمل حتمل املسؤولية

 (ضمن فريق

مل ذي يعق اليف أداء العمل املكلف به ضمن الفري يتحمل املسؤوليةأن  3-7
 احملدد. وقتالمعه، وينجزه يف 

، سبب مناسلو يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبأن  3-8
 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
بها تتطل ليتاأن يستخدم املهارات املتصلة بتحديد املهمات والعمليات  4-1

حص هذه ئم لفالصياغة املشكالت وكيفية اختيار التصميم شبه التجرييب امل
 ج.تائاملشكالت وطرق مجع البياانت وحتليلها ومن مث تقييم الن

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

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

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق أسلوب 
 إحصائي ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
 التقومي الذايت، وتقومي -

وتقوم األستاذ األقران 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)   لتقومي

األنشطة كل من ) 
 – ومهام األداء

 –مهارات االتصال 
تقنية ت مهارا

املعلومات واملهارات 
 ( العددية

ية حصائض اإلخيتار وحيدد مشكلة البحث شبه التجرييب، ويصيغ الفرو أن  4-2
عرض ض ،و صحة هذه الفرو املنبثقة منها، ويصمم التجارب للتحقق من 
  النتائج ومناقشتها

تصميم كل لناسبة املة ابستخدام الربجميات احلاسوبي البحثية بياانتالحيلل أن  4-3
 اليت مت دراستهاالتصاميم حبثي من 

من واقع  ريبيةبه جتشيتناول فيه عرضا لنماذج حبثية   تقريرا وافياً  أن يُعد 4-4
رمي تليت اوحتليلها ونقدها يف ضوء األهداف البحوث يقوم بتلخيصها 

 لتحقيقها
رييب به جتميم شالستخدام تصحبثيا ابلتعاون مع جمموعته  مشروعاً ينجز أن  4-5

، ن املشروعع فياً وا ويكتب تقريراً  ،ا فعلياً بياانت يتم تطبيقهمالئم ملعاجلة 
 .انهوأقر  ملادةاأستاذ ، ويتلقى التغذية الراجعة من احملاضرةويعرضه يف 

انقٍد  بشكل وميهاوحتليلها وتقوالبياانت مهارات مجع املعلومات  أن يكتسب 4-6
 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 

، وحبث ميالعل بحثأن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف ال 4-7
 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت احلركية )إناملهارات النفسية  5

5-1 
 

يلها ة وحتلن يؤدي الطالب عرضاً لتصميم من التصميمات شبه التجريبيأ -
اليت  هدافاأل للوقف على أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم تصاميمها يف ضوء

 ترمي لتحقيقها  
 

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

م املعتمدة على تصميالتعلم النشط، 
 مهام األداء وفقا لسياق احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  الدقة لتقومي

يف تصميم وتناول عناصر 
املنهجية اليت اختريت 

 لتناول املشكلة.
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .29

قدمي شفهي، ابة، ت، خطمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال م
 مالحظة......اخل(

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي فرديةوأنشطة تكليفات  1
 %10 14 وعمل مشروعات مشرتك تكليفات مجاعية 2
 %5 15 افسريهومناقشة نتائجه وت تقدمي تقرير علمي إلجراءات تصميم شبه جترييب 3
 %20 12،  4 أثناء الفصل الدراسي  اختبارات قصرية 4
 %15 8 منتصف الفصل الدراسي اختبار  5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية هناية الفصل الدراسياختبار  6

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 .شاد األكادميي هلمتقدمي اإلر و اهتم استفسار م و الطالب والتفاعل مع نقاشاهت ملقابلةوجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص  -
 تاجونه.. أي وقت حييفع الطالب مللتواصل عضو هيئة التدريس ومواقع التواصل االجتماعي لتزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال  -

 مصادر التعّلم .رر
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

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

  عمان : دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة. .النفس
 ة.فكار الدوليت األ(. البحث العلمي : أسسه ، مناهجه وأساليبه، إجراءاته. عمان : بي2001عليان، رحىب مصطفى ) -
دار  . عمان:البحث النوعي يف الرتبية وعلم النفس(. 2014) خالد حممد، أبو شعرية ، يوسف عبد القادر، أبو شندي ، اثئر أمحد، غباري -

 للنشر والتوزيع. االعصار العلمي
 ي العلمية. عمان: دار اليازور  ،البحث العلمي: الكمي والنوعي(. 2010) إميان، السامرائي ، قنديلجي، عامر -
 ة: عالم ،) ترمج املنهجية والتصميم منظور موسع يف : البحث النوعي يف علم النفس (. 2007، لوسي )ايرديل ، جيان،رودس، بول ، كامك -

 . القاهرة : دار الفكر العريب.(حممود صالح الدين 
 

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

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

https://www.abjjad.com/author/2807169040/%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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-Gurnsey, R.(2018). Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using 

Estimation. London: SAGE Publications. 

- Hesse-Biber, S. N. (2012). Mixed methods research: merging theory with practice. New York: 

The Guilford Press.    

-Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: Integrating diversity 

with quantitative & qualitative approaches. London: sage. 

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

Introduction. London: SAGE Publications. 

-Murray, R. (2011). How to Write a Thesis (3th ed.). New York: McGraw-Hill.  

-Shadish, W. R. Cook, D. C. Campbell, T. D. (2002). Experimental and Quasi-Experimental 

Designs for Generalized Causal Inference. (2ed ed.) New York: Boston. 

- Walliman, N. (2011). Research Methods: The Basics. London: Routledge. 

 

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

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

Journal of Mixed Methods Research - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Qualitative Research Journal 

  . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

 ijqqrm-methods-research 

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

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 )    

 ثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت املد ة:مواد تعليمية أخرى م. 4

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
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  حتياج :على حسب االاإلحصائية الربامج و  ،موضوعات املقرر جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على -

-SPSS 

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

- SAS 

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

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

 

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

 املرافق املطلوبة .زز
اسية اخل القاعات الدر ملقاعد داأي عدد الدراسي من املرافق  ا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )بنّي متطلبات املقرر 

 واملختربات، وعدد أجازة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 لبلكل طا حاسب آيلجهاز نظام صويت متكامل، ، وعادية، جهاز عرض ، سبورة ذكية متحرك مقعد  20 -
 ا اضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: املباين )قاعات .16
  طالب 20يتسع لـ  ، معمل حاسب آيلطالب 20تتسع لـ قاعة دراسية  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .17
 SPSS, SAS, Minitabالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 :ئمة هبا(رفق قاأمصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتايزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو  .18
  معمل علم النفس الرقمي -

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

 بطاقات التطبيق العملي. -استمارة تقومي املقرر.                            -
 Plus/Delta.داة التغذية الراجعة أ -الراجعة والسريعة ابجتاهني.   التغذية  -
 (.CIQقد )مقياس التحري النا -                .LEARNمنوذج  -

 أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ  .سسس
 .للطالب  الفصليةير يع والتقار التكليفات الفردية واجلماعية واملشار تقييم ابلقسم للمشاركة يف ألعضاء هيئة التدريس  ورشة عمل – .ششش

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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 .لفة حملياً وإقليماً معات املختيات ابجلااملقرر ابألقسام والكل بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .صصص
 إجراءات تطوير التدريس: .ضضض
ء بني النظرا الستشاراتوااخلربات لزايرات و تبادل اوهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف  :تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .ططط

 راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها. ، واليت تقدم تغذية)األقران( يف التدريس
 .لميةؤمترات العمن خالل  املشاركة يف الندوات واملألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .ظظظ
 منها.تفادة تدريس لالسيثة ىف العمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلد ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .ععع
وي املقرر تعديالت يف حمت ث.اخل مع إحداوين ،....استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعا - .غغغ

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

 ؤسسة أخرى(:ريس من مئة تدمستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هي
 .لقسمابجمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج  - .ققق
 .لتخصصابلقسم من ذوي ا بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .ككك
 .خرىأ جبامعات قررامل قران( يف تدريسالنظراء )األمع النهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .للل
 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره .ممم
 والتحديثير يالت الالزمة للتطو إجراء التعدكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر و ت - .ننن

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
ة لعمادة راجعة الداخليملاتقرير  وكذلك ية واجلامعة،ابلقسم والكل املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمن قبل وإجراءات تطويره مراجعة تقييم املقرر  - .ههه

  واألخذ هبا. التطوير واجلودة النوعية
لدورية لنتائج ااملراجعة ، مع  ةديثلمعطيات احللفقاً و حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار  - .ووو

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

Analysis  استنادًا ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، ، نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAE االسرتاتيجيسس التخطيط أل 
 .الوطينلالعتماد 

 

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

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

 

 تصميم البحوث شبه التجريبيةتوصيف مقرر: 
 إعداد:

  حسن حفينايسر عبدهللاد.         ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

   بناء وتصميم الربامج االرشادية اسم املقرر:  

 0206742-2ارشاد  املقرر:رمز 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الرتبية / علم النفس القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ك
 0206742-2ارشاد   -بناء وتصميم الربامج اإلرشادية :  . اسم املقرر الدراسي ورمزه1 .100
101.  
 ساعتان:  . عدد الساعات املعتمدة2 .102
ئمة بهذه ن هذا بداًل من إعداد قا, بّي دة برامجم يف عي عا)يف حال وجود مقرر اختيار. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 نفسيارشاد  – الدكتوراه       الربامج(

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .103
 املستوي ) الرابع  (  .104
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .105
 ال يوجد .106
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .107
 ، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  املقررفرع أو فروع تقدمي . 7 .108
 مبنى كلية الرتبية .109
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات ا اضرات التقليدية 
  

 %80 النسبة:
 

   

 التعليم اإللكرتوين 
  

 %20 النسبة:
    

 )النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  
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 النسبة:  ابملراسلة  
    

 النسبة: - تذكر أخرى - 
 

 تعليقات:

 

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

 هلا.شكايتعرف علي مفهوم الربامج االرشادية وأهدافها  وأ  

 دية.رشايتعرف علي اخلطوات الرئيسية يف بناء الربامج اال 

  ديةاالرشايتعرف علي طرق القياس والتقدير يف العملية. 

 يتعرف علي اخلطوات التنفيذية للربامج االرشادية. 

 ادية.الرشامج يدرك املشكالت والصعوبات اليت تواجه تطبيق الربا 

 .يقيم الربامج االرشادية 

 ة .يطبق برامج ارشادية ملواجهة بعض املشكالت النفسي 

 .يقدر أهمية احلاجة للربامج االرشادية 

 

 )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،ملقرر الدراسي. التطوير وحتسني  -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
  والتغيريات يف ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  

 احلديثة. علوماتاملقواعد واجع ملريتم مراجعة مفردات املادة وفقا للتطورات وتوفر ا 

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

http://www.questia.com/
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  االستفادة من املؤمترات العلمية واملشاركة فيها . 

  مات.علوعد املاملنشورة يف قواوالبحوث  االستفادة من الدراسات 

 

 (.  دليل الربانمج : املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفساا املستخدمة يف الن رة التعريفية أو )مالحظةوصف املقرر الدراسي  .ز
بناء  طوات الرئيسية يفا. و اخلشكاهلوأ  مفهوم الربامج االرشادية وأهدافهايتناول املقرر وصف عام للمقرر:

و .لربامج االرشاديةلطوات التنفيذية ادية و اخلالرشاية يف العملالربامج االرشادية و طرق القياس والتقدير 

دية.وتطبيق برامج ربامج االرشالوطرق تقييم ادية.رشااملشكالت والصعوبات اليت تواجه تطبيق الربامج اال

 ارشادية ملواجهة بعض املشكالت النفسية .
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .30
 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات

 2 1 ها.لية امفهوم الربامج االرشادية ودواعي احلاج

 2 1 .أهداف الربامج االرشادية وفوائدها 

 2 1 طبيعة الربامج االرشادية وأسسها.

 2 1 اخلصائص العامة للربامج االرشادية.

 4 2 .أشكال الربامج االرشادية وتصنيفاتها

 4 2 .ةديرشاالربامج اال اخلطوات الرئيسية يف بناء

 2 1 ة.اديطرق القياس والتقدير يف العملية االرش

 2 1 .اخلطوات التنفيذية للربامج االرشادية

 2 1  شادية.ج االراملربااملشكالت والصعوبات اليت تواجه تطبيق 

 2 1 تقييم الربامج االرشادية .

 2 1 .سيةنفال تطبيقات ارشادية ملواجهة بعض املشكالت

 2 1 اعداد برنامج ارشادي مقرتح .
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .31
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 31 - -3 - - 28 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 :سبوعياً أيقوم هبا الطالب خالل ( اليت الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .32
  اسبوع( اضافة اىل حماضرتني ختصص لالختبارات. 14يف   2ساعة ) 28 

 

 يات تدريسهااسرتاتيجسها و خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قيا .33

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

  تنميتهاي إىلدراسسريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الموجز  . 

 ملهارات. اتلك املعارف أو  غية تطويرباسي لدريف  املقرر ا ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

 لدراسي. يف هذا اجملال ا ئج التعلمنتا ييمالطرق املتبعة لتقويم الطالب يف املقرر الدراسي لتق  

-  
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 ,اشاحملاضرات, احلوار والنق يةشادرمعرفة طرق بناء وتصميم الربامج اال 1-1

 . العلمي ,ورش العملالبحث 
 دددد

 املناقشات 

التقييمية, 

االختبار 

ر ,النصفي

 النهائي.
 دد

 يصمم برامج ارشادية لمواجهة بعض المشكالت النفسية. 1-2

 المهارات المعرفية 2
م طرق بناء وتصمي سيتمكن الدارس من معرفة وفهم طبيعة 2-1

 .الربامج االرشادية

المحاضرات، المناقشة 
 والحوار، البحث العلمي.

املناقشات 

 التقييمية,

ات االختبار
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 النصفيةو

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

 عامل معب على التلتدريلسا ااس ملقررمتثل املعرفة املقدمة يف ا

ف لي التعاطقوم عة تدياصحاب املشكالت وإقامة عالقة ارشا

 ات.لفئا مهارات التعامل مع هذه الوجداني و

احملاضرات, املناقشة 

 .يواحلوار, البحث العلم

 

املناقشات 

التقييمية, 

 اتاالختبار

 ةالنصفي

 .ةالنهائي

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

يه ومن قدميتوض واجملتمع ككل من خالل تقارير رمسية وغري رمسية وعر 
ضية ول قحمية ذلك الرسالة العلمنشورات اكادميية ومهنية  مبا يف 

 يف جمال االرشاد النفسيمهمة وحمددة 
 

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

 

عمل عروض 
تقدميية وكتابة 
 التقارير العلمية

 كما  اءةيقوم بشكل اعتيادي البياانت االحصائية ويستخدمها بكف 4-2
 حبث مة يفالئامليستخدم كما واسعا من تقنيات املعلومات واالتصاالت 

 القضااي وإيصال النتائج والتوصيات

التدريب علي تبويب 
 ا البياانت االحصائية  وتقييمه

لتدريب علي استخدام ا-
تقنيات املعلومات 

واالتصاالت يف تناول وحبث 
 القضااي وإيصال النتائج .

تقدمي  تعليقات 
ومناقشات 
علي النتائج 
 االحصائية

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .34
األسبوع احملدد  (حظة......اخلفهي، مالدمي شمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تق م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 اسبوعيا اسبوعية قصريةواجبات  1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 %10 اسبوعيا مشاركة داخل الفصل  2

 %20  حبث 3

 %30 7االسبوع  اختبار نصفية  4

 %30 16االسبوع  اختبار نهائي 5

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعة اسبوعيا . 12دل ادميي ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم  عتوجد ساعات مكتبية لإلرشاد االك-
 وزيع الطالب مع بداية الفصل الدراسي علي أعضاء هيئة التدريس لتقدمي اخلدمات االرشادية هلم .تيتم -
 

 مصادر التعّلم .سس
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ( ختطيط وتقييم برامج ا2009العامسي ,رياض نايل. )ة عمنشورات جام :ريا سو.الرشاد النفسي

 دمشق

  التوجيه  (. برامج2015سعيد) واد,أمحدد اجلة عبالنور , حممد عبد التواب , امحد , امال مجعأبو

 . يبمكتبة املتن : واإلرشاد النفسي .)النظرية والتطبيق( . الدمام 

 ( الربامج االرش2013عبد العظيم , محدي عبد اهلل.)(سلسلة تنم1ادية ط, ) ية مهارات االخصائي

 .ر الثقافة للطباعة والنشرالنفسي . القاهرة : دا

 ( لنظرية والتطبيا(.برامج االرشاد النفسي) 2009الفحل , نبيل حممد ,) كتبة دار لقاهرة :ماق

 العلوم .

 ( نظرية والتطبيق (.االرشاد النفسي .) ال2004حسني ,طه عبد العظيم)لفكر للطباعة ن : دار ا. عما

 والنشر.

 

 سية. أدرج املواد املرجعية األسا2 
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James E. Birren, K. Warner Schaie, Ronald P. 
Abeles, Margaret Gatz, Timothy A. Salthouse; Elsevier 
Academic,( 2006). Handbook of the Psychology counseling 
program, Academic Press 

 
 

).                     2014(program Retrieved Februrary counselingMontana School-

                                               

http:llwww.mtschool    counselor.orglMT_School_Counseling_Program-Model   

                                                                                                                                                  

                               /Ethical_Standards.html 

. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 http://www.ApA.orgألمريكية لعلم النفس .ااجلمعية     -

 http://www.bps.org.ukجلمعية الربيطانية  لعلم النفس .ا  - 

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

--www.questia.com 

 ركز اإلرشاد النفسي جبامعة عني مشس.م-   

 ركز اإلرشاد النفسي جبامعة حلوان.م-  

  ركز اإلرشاد النفسي جبامعة األزهر.م- 

 النفسي جبامعة حلوان .مركز االرشاد  -

 اجلمعية املصرية لعلم النفس.-

http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=James%20E.%20Birren&dcontributors=James%20E.%20Birren
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=K.%20Warner%20Schaie&dcontributors=K.%20Warner%20Schaie
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Ronald%20P.%20Abeles&dcontributors=Ronald%20P.%20Abeles
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Ronald%20P.%20Abeles&dcontributors=Ronald%20P.%20Abeles
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Margaret%20Gatz&dcontributors=Margaret%20Gatz
http://www.questia.com/SM.qst?act=adv&contributors=Timothy%20A.%20Salthouse&dcontributors=Timothy%20A.%20Salthouse
http://www.questia.com/PM.qst?a=o&d=115526283
http://www.am.org/iupsys
http://www.questia.com/
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 (. ني املصرية ) رامني النفسنيرابطة االخصائي-

 ، واألسطواانت املد ة: ، الرب يات مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية. 4

 ال يوجد 

 املرافق املطلوبة .شش
اسية اخل القاعات الدر ملقاعد داأي عدد القاعات الدراسية واملختربات )بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذل  حجم 
 واملختربات، وعدد أجازة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات ا اضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .19
 ادناه. ا واملشار اليهابهدارسا على االقل مع توفر االجهزة الالزمة  20قاعة دراسية تستوعب 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .20
 مات.علود املحاسبات شخصية, احلاسبات باملكتبة للدخول اىل قواع

  دال يوج ة هبا(:ق قائممصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتايزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرف

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ييي
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  صوص فعالية التدريس: .أأأأ

 .االعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة التدريس 

 .االعتماد على املقرتحات املباشرة من الطالب 

 

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

  ملف االجنازportfolio. 

 االنشطة املصاحبة للمقرر 
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 إجراءات تطوير التدريس: .تتتت
 م.تعليوال اطالع االستاذ املستمر على احدث اساليب التعلم 

 ملقرر.اديم ق تقاالستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعديل طر 

 ها.لفاعل منلى ااء عاالستاذ لفاعلية الطرق املختلفة واإلبق اختبار 

 

االستعانة دريس تاء هيئة ة أعضإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسط

 ستاذ املادة.بدرجات أ جاتهدر بأستاذ اخر لتصحيح عينة عشوائية وحساب مدى ارتباط

 ره:إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويِصف  .ثثثث
 .نوياة ساجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتالي

 .نوياة ساجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتالي

 ث.لبحوج ار ليشمل اهم وأحدث نتائتطوير مفردات وحمتوى املقر
 

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

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

 قام بتوصيف المقرر 

 محمد مخيمرأ.د/ هشام 
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

   لفةاالرشاد النفسي لذوي الثقافات املخت : اسم املقرر  

 0206743-2ارشاد  رمز املقرر:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الرتبية / علم النفس القسم: -لكليةا

 

 عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات  .م
1 1  0206743-2ارشاد   ةختلفت املاالرشاد النفسي لذوي الثقافا :  رمزه . اسم املقرر الدراسي و1 .٠

111.  
 ساعتان:  . عدد الساعات املعتمدة2 .112
مة بهذه قائن هذا بداًل من إعداد دة برامج, بّيم يف عي عا)يف حال وجود مقرر اختيار. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 الربامج(

 ارشاد نفسي - الدكتوراه .113
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .114
 املستوي )  الرابع    (  .115
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .116
 ال يوجد .117
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .118
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .119
 مبنى كلية الرتبية .120
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 قاعات ا اضرات التقليدية 
  

 %80 النسبة:
 

   

 التعليم اإللكرتوين 
  

 %20 النسبة:
    

 )النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  
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 النسبة:  ابملراسلة  
    

 النسبة: - تذكر أخرى - 
 

 تعليقات:

 

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

  فةختلاالرشاد النفسي لذوي الثقافات امليتعرف علي مفهوم  .  

 ختلفة.ت املافايتعرف علي النظريات وطرق البحث يف ارشاد ذوي الثق 

  اد.باجلانب الثقايف اثناء االرشيدرك أهمية االهتمام 

 بة هلا ناسامل يتعرف علي االرشاد النفسي يف بعض الثقافات والطرق. 

 لفة.فات املختلثقااوي يتعرف علي املقابلة االرشادية مع املسرتشدين من ذ 

 ظات.يف كتابة املالح ملسرتشدينااه ة جتيدرك االخطاء الشائعة والتفسريات الثقافية اخلاطئ 

 تعددة .ت املافاي طرق مجع املعلمات املسرتشد من ذوي الثقيتعرف عل 

 مع الواحد.اخل اجملتفة دتليتعرف علي مهام املرشد مع املسرتشدين من ثقافات خم 

 يقدر أهمية ارشاد ذوي الثقافات املتعددة 

 

 اذكر إبجياز -2
 توى  نت، والتغيريات يف ال االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرت )مثاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  - يتم تنفيذها -أي خطط 

  كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  
 احلديثة. علوماتقواعد املواجع ملريتم مراجعة مفردات املادة وفقا للتطورات وتوفر ا 
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  العمل على االستفادة من املكتبات الرقمية مثلwww.questia.com  .وغريها 

 . االستفادة من املؤمترات العلمية واملشاركة بها 

  مات.علوعد املاملنشورة يف قواوالبحوث  االستفادة من الدراسات 

 

 لتعريفية أودليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفساا املستخدمة يف الن رة اوصف املقرر الدراسي  .س
همية يات وطرق البحث وأم والنظرملفهوايث حارشاد ذوي الثقافات املختلفة من   يتناول املقرروصف عام للمقرر:

ملقابلة اإلرشاديه مع الثقافات  وإجراء يف بعض ا نفسيال االهتمام باجلانب الثقايف أثناء االرشاد واإلرشاد

تمع املكي مات مع اعتبار اجملع املعلوطرق مجود  املسرتشدين من ذوي الثقافات املختلفة ومهام املرش

 امنوذجا
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .35
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

  2 1 . ة  تلفملخااالرشاد النفسي لذوي الثقافات مفهوم 

 4 2 تلفة.ت املخافاثقالنظريات وطرق البحث يف ارشاد ذوي ال 

 2 1 شاد.راال أهمية االهتمام باجلانب الثقايف اثناء

  2 1 ا .اسبة هلملنارق النفسي يف بعض الثقافات والطاالرشاد 

 4 2 ت املختلفة.لثقافااوي ذ املقابلة االرشادية مع املسرتشدين من 

 ين يف اه املسرتشدطئة جتخلاا االخطاء الشائعة والتفسريات الثقافية

 كتابة املالحظات.

2 4 

 2 1 ختلفة.املفات ثقاي الاملسرتشد من ذومن مات وطرق مجع املعل 

 2 1  لواحد.ل اجملتمع افة داختلخم مهام املرشد مع املسرتشدين من ثقافات 

  

  ددةاملتع فاتقاذوي الثاجملتمع املكي امنوذجا إلرشاد 

2 4 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .36
 اجملموع أخرى تطبيق معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

http://www.questia.com/
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 استديو

 31 - -3 - - 28 الفعليةساعات التدريس 
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 :سبوعياً أ( اليت يقوم هبا الطالب خالل الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .37
  اسبوع( اضافة اىل حماضرتني ختصص لالختبارات. 14يف   2ساعة ) 28 

 

 ات تدريسهاسرتاتيجيسها واللمؤهالت واتساقها مع طرق قياخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  .38

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

 اىل تنميتهسي إدراموجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر ال . 

 ملهارات. اتلك املعارف أو  غية تطويرباسي لدريف  املقرر ا ستخدمةتوصيف السرتاتيجيات التدريس امل 

 لدراسي. يف هذا اجملال ا ئج التعلمنتا ييمالطرق املتبعة لتقويم الطالب يف املقرر الدراسي لتق  

-  
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
رة يات املفسالنظرة ولفارشاد ذوي الثقات املخت معرفة طرق 1-1

  لذلك

 النقاش–احلوار  - احملاضرات

 .مل العلمي ,ورش العالبحث  -
 دددد

املناقشات  

التقييمية, 

االختبار 

ر ,النصفي

 النهائي.
 دد

 ذوي المختلفة.التعرف علي اهمية ومدي الحاجة إلرشاد  1-2

 المهارات المعرفية 2
 هم الفهم الشامل إلرشاد ذوي الثقافات المختلفة وطرق ارشاد 2-1

 .وتطبيق النظريات الخاصة بذلك 
المحاضرات، المناقشة 
 والحوار، البحث العلمي.

املناقشات 

التقييمية, 

ات االختبار

 النصفيةو

 .ةالنهائي
 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
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 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 يرها:ة املطلوب تطوملسؤوليامل حت وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على 3-1

 عامل معب على التلتدريلسا ااس ملقررمتثل املعرفة املقدمة يف ا

 تقوم علي شاديةار قةذوي الثقافات املتعددة وإقامة عال

 فئات.ذه الع همل مهارات التعام التعاطف الوجداني و

احملاضرات, املناقشة 

 .يواحلوار, البحث العلم

 

املناقشات 

التقييمية, 

 اتاالختبار

 ةالنصفي

 .ةالنهائي

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

يه ومن قدميتوض واجملتمع ككل من خالل تقارير رمسية وغري رمسية وعر 
ضية ول قحمية ذلك الرسالة العلمنشورات اكادميية ومهنية  مبا يف 

 يف جمال ارشاد ذوي الثقافات املتعددة.مهمة وحمددة 
 

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

 

عمل عروض 
تقدميية وكتابة 
 التقارير العلمية

 كما  اءةيقوم بشكل اعتيادي البياانت االحصائية ويستخدمها بكف 4-2
 حبث مة يفالئامليستخدم كما واسعا من تقنيات املعلومات واالتصاالت 

 القضااي وإيصال النتائج والتوصيات

التدريب علي تبويب 
 ا البياانت االحصائية  وتقييمه

لتدريب علي استخدام ا-
تقنيات املعلومات 

واالتصاالت يف تناول وحبث 
 القضااي وإيصال النتائج .

تقدمي  تعليقات 
ومناقشات 
علي النتائج 
 االحصائية

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .39
األسبوع احملدد  (حظة......اخلفهي، مالدمي شمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تق م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 اسبوعيا اسبوعية قصريةواجبات  1

 %10 اسبوعيا مشاركة داخل الفصل  2

 %20  حبث 3



 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 

 

 مالحق النموذج

 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 %30 7االسبوع  اختبار نصفية  4

 %30 16االسبوع  اختبار نهائي 5

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعة اسبوعيا . 12دل ادميي ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم  عتوجد ساعات مكتبية لإلرشاد االك-
 وزيع الطالب مع بداية الفصل الدراسي علي أعضاء هيئة التدريس لتقدمي اخلدمات االرشادية هلم .تيتم -
 

 مصادر التعّلم .صص
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (االرشاد النفسي عرب الثق20010مفرح  ,امساعيل . ) نفسي لشبكة احلصن اتغري.مايف يف عامل .

  15/10/2018Http:llbafree,netيف الدخول 

 ن املصريني دي عينة ملفسية اخلصائص الن دراسة عرب ثقافية مقارنة يف(. 2005, ) عبد الرازق

 .98-55(, يناير ,1)15وااليطاليني , دراسات نفسية ,

 (االرشاد النفسي لذوي ال2015الليل , حممد جعفر .)ز املعرفة .دة : كنوفة . جثقافات املختل 

 قافية . اسة عرب ثة. درعض الدول العربيب(.القلق لدي الشباب يف 2004صاري , بدر حممد )االن

 .370-337(, يوليو ,1)14دراسات نفسية ,

 

 

 ساسية :أدرج املواد املرجعية األ. 2 

-     Pederson ,Paul B., Jurisg .Dragons Walter loner &Joseph's  , 
(2008).Counseling Across Cultures. Sixth ed .SAGE Pub. Los 

.Angeles 

 
-Harper,f.D&JohanMcFadden(2003).Culture and Counseling Person Education. 
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Bostonian.inc           

. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 http://www.ApA.orgلم النفس .لعاجلمعية األمريكية     -

 http://www.bps.org.ukجلمعية الربيطانية  لعلم النفس .ا  - 

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

--www.questia.com 

 ركز اإلرشاد النفسي جبامعة عني مشس.م-   

 ركز اإلرشاد النفسي جبامعة حلوان.م-  

 ركز اإلرشاد النفسي جبامعة األزهرم- 

  . مركز االرشاد النفسي جبامعة حلوان -

 اجلمعية املصرية لعلم النفس.-

 رامن (. )رابطة االخصائيني النفسيني املصرية -

 

 الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت املد ة:مواد تعليمية أخرى مثل . 4

 ال يوجد 

 املرافق املطلوبة .ضض
دراسية داخل القاعات ال املقاعد أي عددبنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )

 واملختربات، وعدد أجازة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

http://www.am.org/iupsys
http://www.questia.com/
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 املباين )قاعات ا اضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .21
 .ا ادناهها واملشار اليهدارسا على االقل مع توفر االجهزة الالزمة ب 20قاعة دراسية تستوعب 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .22
 ات.علومد املباملكتبة للدخول اىل قواعحاسبات شخصية, احلاسبات 

  دال يوج ة هبا(:ق قائممصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتايزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرف

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .جججج
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  صوص فعالية التدريس: .حححح

 .االعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة التدريس 

 .االعتماد على املقرتحات املباشرة من الطالب 

 

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

  ملف االجنازportfolio. 

 االنشطة املصاحبة للمقرر 

 

 تطوير التدريس:إجراءات  .دددد
 م.تعليوال اطالع االستاذ املستمر على احدث اساليب التعلم 

 ملقرر.اديم ق تقاالستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعديل طر 

 ها.لفاعل منلى ااء عاختبار االستاذ لفاعلية الطرق املختلفة واإلبق 

 

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

 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره .ذذذذ
 .نوياة ساجملموعات املتتالي اجراء اختبارات تقييمية ألداء

 .نوياة ساجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتالي

 ث.لبحوج ار ليشمل اهم وأحدث نتائتطوير مفردات وحمتوى املقر
 

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

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

 قام بتوصيف المقرر 

 أ.د/ هشام محمد مخيمر
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 اآليل ابحلاسب البياانت حتليل :املقرر اسم  

  0206744-2نفس  : .املقرر رمز  
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

 القرى أم جامعة: التعليمية املؤسسة اسم 1440-2-22:  التوصيف اتريخ

 النفس علم -الرتبية: القسم-الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 0206744-2نفس  -  اآليل ابحلاسب البياانت حتليل: ورمزه الدراسي املقرر اسم .121
 ساعتان: املعتمدة الساعات عدد .122
 كلية  بمتطل حصاء،إ ماجستري مي،والتقو  القياس ماجستري: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج .123

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

 لرابعا: الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة .124
 يلاالستدال اإلحصاء ،التطبيقي اإلحصاء (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات .125
 (: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات .126
 : التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي فروع أو فرع .127

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

 قاعات ا اضرات التقليدية 
 :100 النسبة% 

 

   

 النسبة:  التعليم اإللكرتوين  
    

 )النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  
    

 النسبة:  ابملراسلة  
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 النسبة:   أخرى تذكر   
 

 :تعليقات

 يوجد ال

 األهداف
 الرئيس؟ املقرر هد  ما -1

 لعلومل اإلحصائية امجالرب  حزمة ابستخدام الكمية األ اث بياانت لتحليل الالزمة العملية املاارات الطالب إكساب
 . SPSSاالجتماعية

جع )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مرااملقرر الدراسي.  لتطوير وحتسني -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  

 عاصرةامل اتلتطور ا ملواكبة املقرر وعاتموض يف العربية أو اإلجنليزية ابللغة سواء متخصصة علمية وأ اث كتب  من صدر ما آخر متابعة 
 .اجملال هذا يف
 لطالبوا التدريس ةهيئ أعضاء من جعةالرا والتغذية العلمية التطورات ضوء يف وتعديلاا املقرر خلطة والدورية املنتظمة املراجعة. 

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

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفساا املستخدمة يف الن رة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ط

 وصف عام للمقرر:
 وشاشا ا وملفا ا احلزمة قوائم ل ذ وي مل ،SPSSبرامج حزمة ابستخدام اآليل ابحلاسب البياانت حتليل على الطالب تدريب املقرر يتناول
( F) ارواختب ،(T) اختبار واجراء ،البيانية الرسوم وإعداد الوصفية، اإلحصاءات حلساب اهلامة األوامر أيضا وي مل للت غيل، الضرورية

 الداخلية اراتاخلي ستخداما حسن على تأكيدال مع املختلفة، الثبات ومعامالت واالحندار االرتباط معامالت وحساب الالابرامرتية، واالختبارات
 .Syntax انفذة يف األوامر استخدام على الطالب تدريب إىل ابإلضافة الفرعية، لل اشات
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 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .40
 التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

 حصاءمة ملفاهيم أساسية يف القياس واإلمراجعة عا
 أنواع املتغريات ومستوايت القياس. 
 الحنداروا طمقاييس النزعة املركزية، مقاييس الت تت، معامالت االرتبا 
 اختبار الفروض. 
  الثبات و  الصد. 

1 2 

 :SPSSت غيل 
  ملف احلزمةقوائم :File التحرير ،Edit العرض ،View ،البياانتData ،

 .Transformالتحويل 
  ملفات البياانت للحزمةامللفات األساسية :Data Fileخرجات ، ملف امل

Output File ملف تكوين األوامر ،Syntax File . 
 .شاشات العرض يف احلزمة: عرض البياانت، عرض املتغريات 

4 8 

 2 1 أساسيات كتابة األوامر
 :Analyzeقائمة 
  األمرReports 
 الوصفي: األمر  تطبيقات اإلحصاءDescriptive Analysis 
 .يف تطبيق األوامر Syntaxملف  استخدام

1 2 

 :الفارقة الفروض اختبار
  األمرCompare Means 
  األمرGeneral Linear Model 
 األمرNonparametric Tests 
 .يف تطبيق األوامر Syntaxملف  استخدام

4 8 

 :واالحندار االرتباط حساب
  األمرCorrelate  
  األمرRegression 

 .يف تطبيق األوامر Syntaxملف  استخدام

2 4 

 Scale مراأل:الثبات حساب
 .يف تطبيق األوامر Syntaxملف  استخدام

1 2 

 البيانية الرسوم:  Graphقائمة
 .يف تطبيق األوامر Syntaxملف  استخدام

1 2 
 

 ........................................................................ التحكيم جهة مالحظات
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   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .41
 اجملموع أخرى تطبيق آيل حاسب معمل إضافية دروس حماضرات 

 احلاسب معمل - 2 الفعلية التدريس ساعات
 اآليل

 30 هنائي اخترب 2 28

 2 - - - - 2 املعتمدة الساعات
 

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

 :أسبوعياً  خالل لطالبا هبا يقوم اليت( اإلضايف الذايت) الفردي التعلم - الدراسة ساعات عدد .42
 .أسبوعيا  ساعتان

 

 دريسهات اتيجياتواسرت  قياسها قطر  مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .43
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد
 .املناسبة التعلم  االت يف املطلوب حسب للقياس قابلة تكون  يث املقرر، تعلم  خرجات ا دول  لء قم: أوالً  -
 .املستادفة التعلم خمرجات ومع معاا تتسق و التقييم طر  تناسب اليت التدريس اسرتاتيجيات ضع: اثنياً  -
 تدريساا يجياتواسرتات قييماات وطر  املستادفة ملقررا تعلم خمرجات تتسق أن وجيب بدقة، التعلم خمرجات وتقومي قياس على تساعد اليت املناسبة التقييم طر  ضع: اثلثاً  -

 .التعلم االت  من  ال كل  يف تعلم خمرجات مقرر كل  يتضمن أن يلزم ال أنه مالحظة مع متكاملة، وتعليم تعلم عملية معا   لت كل
 Curriculum Map للمقرر املنهج خريطة

 التقومي طرق للمقرر التدريس اسرتاتيجيات تللمؤهال الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات م
 أن على القدرة الطالب من يتوقع املقرر دراسة بعد 
 املعرفة 1
 ا اضرات .الوصفية اإلحصاءات حلساب املناسبة األوامر خيتار  1 -1

 حل امل كالت
 التعلم الذايت

 

 فرديةتكليفات 
 اختبار عملي هنائي
 تقدمي تقرير علمي

 .ةملختلفا رامرتيةوالالاب البارامرتية االختبارات إلجراء املناسبة األوامر خيتار  2 -1
 .الثبات معامل حلساب املناسبة األوامر خيتار  3 -1
 .SPSS برانمج خمرجات يفسر  4 -1

 املعرفية املهارات 2
 التعلم الن ط .SPSS حزمة ابستخدام البياانت ويُعدل يُدخل  1 -2

 التعلم الذايت
 تكليفات فردية

 تقدمي تقرير علمي
 اختبار عملي هنائي

 .الوصفية اإلحصاءات حساابت جيري  2 -2
 Descriptive Statistics االمر حتت الفرعية األوامر خمرجات بني يقارن  3 -2
 .والالابرامرتية البارامرتية اإلحصائية الفروض اختبارات جيري  4 -2
 .اتاملخرج فذةان يف األساسية فروضاا اختبار بعد لإلحصاءة املناسبة القيمة مييز  5 -2
 .واالحندار االرتباط معامالت حيسب  6 -2
 .املختلفة الثبات معامالت حيسب  7 -2
 .املناسبة البيانية الرسوم أوامر يطبق  8 -2
 . ثي تقرير يف SPSS برانمج خمرجات يكتب  9 -2

 التعلم التعاوين .وينفذها Syntax انفذة يف األوامر يكتب  10 -2
 التعلم الذايت
 ا اكاة

 تكليف مجاعي
 تكليفات فردية

 اختبار عملي هنائي
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 التقومي طرق للمقرر التدريس اسرتاتيجيات تللمؤهال الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات م
 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 الن ط التعلم .إليه أسندت ذاإ املؤثر القيادة دور وميارس أقرانه، مع اهلاد  التفاعل عليه يسال  1 -3

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

 .زمالئه ألن طة جيدة راجعة تغذية ويقدم النقاش، يف ي ارك  3 -3
 .مناسب أبسلوب هادفة آراء ويقرتح أقرانه، مع يتفاعل  4 -3
 تكليفات فردية الن ط التعلم .ا دد وقته يف به كلفامل العمل ينجز  5 -3

 علمي تقريرتقدمي 
 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
 مجاعي تكليف التعلم التعاوين .العمل فريق مع التواصل يف اآليل احلاسب جااز يستخدم  1 -4
 الن ط التعلم .العلمي البحث يف اإللكرتونية املعلومات وقواعد التقنية يستخدم  2 -4

 الذايت التعلم
 تكليفات فردية

 .تكليفاته عرض يف احلاسوبية التطبيقات يستخدم  3 -4 علمي تقريرتقدمي 
 .بكفاءة البياانت حتليل يف SPSS برامج حزمة يستخدم  4 -4

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

 

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

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .44

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

 احملدد األسبوع
 لتسليمه

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %25 الفصل مدار على  فردية تكليفات  1
 %15 15 األسبوع مجاعي تكليف  2
 %30  الفصل هناية يف عملي اختبار 3
 %30 15 األسبوع (.كمي   ث) علمي تقرير تقدمي 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .دد
ار الب )مع ذكر مقدطاص لكل ي اخلترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالست ارات واإلرشاد األكادمي

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 .ا ممع طلبا م واستفسار  وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل -
 توظيف وسائل التواصل االجتماعي )مثل  موعات الواتساب( يف تقدمي االست ارات للطالب. -
 استخدام الربيد االلكرتوين للتواصل بني الطالب وعضو هيئة التدريس. -

 مصادر التعّلم .طط
 :املطلوبة املقررة الكتب أدرج. 1

 برانمج ابستخدام البياانت حتليل(.  2004) عبدهللا رضا سريع، أبو SPSSعمان:  دار الفكر . . 
 ( 2009شراز، حممد صاحل .)التحليل االحصائي للبياانت ابستخدام برانمجSPSSالقرى. . مكة: جامعة أم 

 ،النظاماإلحصائي(. 2009عباس)  والطالفحة، حممد الزعيبSPSS للن ر. وائل . األردن: دار 
  ،ةل  فاد الوطني. الرايض: مكتبة املمقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليلهد(.  1428عز حسن ) عبدالفتاح 
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 ،اإلحصاء يف مقدمة(. .2008) حممد عدانن وعوض، حممد صبحي (ابستخدام وحتليل مبادئ SPSS) .املسرية دار: مانع. 
 ،اإلحصائي الربانمج ابستخدام اإلحصائية البياانت حتليل(. 2005) مادي حممود البيايت SPSS (اختبار مع البياانت معا ة 

 . حامد دار: عمان. (النتائج وتفسري التحليل شروط

 (:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد أدرج. 2
 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد. 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 

 :املد ة واألسطواانت الرب يات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد. 4
 .SPSS االجتماعية للعلوم اإلحصائية الربامج حزمة

 

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

 املطلوبةاملرافق 
اعات ملقاعد داخل القأي عدد اات )بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملخترب 

 اسب آيلجااز ح20مقعد،  20الدراسية واملختربات، وعدد أجازة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، ا اضرات، قاعات) املباين .23
 .طالبا 20 ل يتسع آيل حاسب معمل
 (:وغريها والرب يات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .24
 . SPSS االجتماعية للعلوم اإلحصائية الربامج حزمة ،Data Show البياانت عارض جااز
 (:هبا ةقائم أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتايزات إىل حاجة هناك كان  إذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .25

 يوجد ال
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظظ

 :التدريس فعالية  صوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .رررر
 املقرر تقومي
 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .زززز

 .التدريس يف( األقران) النظراء بني واخلربات الزايرات تبادل
 :التدريس تطوير إجراءات Bسسسس

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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 .فيه الواردة التوصيات على بناء والتطوير وتقييماته املقرر تقرير جعةمرا
 أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل) الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .شششش

 من تدريس ةهيئ أعضاء مع اتالواجب من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل مستقلني، تدريس هيئة
 (:أخرى مؤسسة

 .مستقلني تدريس هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق
 :لتطويره طيطوالتخ الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف Bصصصص
 .فيه الواردة التوصيات على بناء والتطوير وتقييماته املقرر تقرير جعةمرا

 

 

  

  اسم منسق الربانمج:

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

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 حلقة حبث يف االرشاد النفسي  اسم املقرر:  

 0206751-2ارشاد  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-2-23اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 0206751-2رشاد ا  -اإلرشاد النفسي حلقة حبث يف . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2
 دكتوراه االرشاد النفسي. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 ال يوجد (1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
البات يف العابدية، والط امعة يفمقر اجل الطالب يفتعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة الفرع أو فروع تقدمي . 7

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

 80 النسبة: √ قاعات ا اضرات التقليدية% 

 20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين% 

 )النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

 النسبة:  ابملراسلة  

 النسبة:  تذكر أخرى  
 

 ال يوجد  تعليقات:
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 األهداف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1 -

ية احلديثة يف امليدان ض البحوثواستعراض نتائج بع االرشاد النفسيبعض املوضوعات املهمة يف جمال ب الطالبتعريف 
 على تعرفلاديدها و وحت ييف ختصص االرشاد النفس تزويد الطالب مبصادر اإلحساس ابملشكالت البحثية، و هذا الصدد

املتاحة  يةطر النظر األيف  واالطالعمهارات البحث  مظاهرها، وصياغتها يف تعبريات علمية، وكذلك تدريب الطالب على
مواقع و أ واميسق وأ علمية دورايت وتباً أكسواء أكانت   ختصص االرشاد النفسيمبصادرها املختلفة ابللغة العربية واالجنليزية يف 

من  لنظرية والتطبيقاربط بني قيق الكما يهدف هذا املقرر إىل حت،   يف االرشاد النفسي قواعد بياانت متخصصة والكرتونية، أ
 .وإضافة تطبيقات جديدة خالل تطوير املمارسات املتاحة علمياً ومهنياً،

 )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،ملقرر الدراسي. التطوير وحتسني  -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
  والتغيريات يف ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  

 هذا يفاصل كبة التطور احلملوا  ملقرراوعات متابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف موض 
 اجملال.

  واحلصول على قرر عنيني ابملامللتدريس ابني أعضاء هيئة معمقة مناقشات استخدام أسلوب جمموعات الرتكيز هناية كل فصل دراسي إلجراء
 .إلجراء التعديالت املناسبة تغذية راجعة منهم حول املقرر

 يت.الفرصة للطالب للتعلم الذا إدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتوين للجامعة وإاتحة 
  التدريس والطالب عضاء هيئةأجعة من وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الرا الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة. 
  ية سات تقوميية جتريبجراء دراإل النفسي االرشاديف  املاجستري، وطالب مرحلة االرشاد النفسيتشجيع أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف

 تطوير.جراءات للإقرتاح ملعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثره يف تطوير معارف ومهارات طالب الدراسات العليا وا

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

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفساا املستخدمة يف الن رة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ظ

 وصف عام للمقرر:

، مظاهرها، وصياغتها يف تعبريات علمية على تعرفالوحتديدها و  يف ختصص االرشاد النفسي املشكالت البحثيةيتناول املقرر 

يف اجملتمع السعودي، ونظرايت االرشاد والعالج احلديثة  املعاصرةاملشكالت مثل  ختصص االرشاد النفسياملوضوعات املهمة يف و 
مناذج من و ، ()نقد وحتليل االرشاد النفسينتائج بعض البحوث امليدانية احلديثة يف جمال و ، املستخدمة يف مواجهة املشكالت
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 .يف جمال االرشاد النفسينظرية وتطبيقية دراسات ميدانية 

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 تعرفلاها و ديدوحت يف ختصص االرشاد النفسي مصادر اإلحساس ابملشكالت البحثية
 .مظاهرها، وصياغتها يف تعبريات علمية على

2 4 

تمع اجمل يف صرةاملعااملشكالت مثل  ختصص االرشاد النفسياملوضوعات املهمة يف 
 ت.ملشكالاجهة السعودي، ونظرايت االرشاد والعالج احلديثة املستخدمة يف موا

2 4 

 4 2 نفسياد الالرشااألسس النظرية واملعرفية املتعلقة مبوضوعات معاصرة يف جمال 

الرشاد ال اجميف  تواجه البحوث امليدانية والتطبيقية الصعوابت واملشكالت اليت
 النفسي .

2 4 

 4 2 ل(وحتلي )نقد االرشاد النفسينتائج بعض البحوث امليدانية احلديثة يف جمال 
 4 2 .  يلنفسيف جمال االرشاد ا كيفية تصميم مناذج لعملية تقومي الدراسات

 2 1 نفسي .جمال االرشاد اليف نظرية وتطبيقية مناذج من دراسات ميدانية 
 4 2 تطبيق ميداين لدراسة بعض املوضوعات يف جمال االرشاد النفسي

 
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30  4   26 ساعات التدريس الفعلية
 2  2   2 الساعات املعتمدة

 
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 :( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً الذايت االضايفردي )التعلم الف -عدد ساعات الدراسة 
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 ات تدريسهاسرتاتيجيها واطرق قياسخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع  .45
 حيدد ا دول التايل  االت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ة.ملناسب: قم  لء ا دول  خرجات تعلم املقرر،  يث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف  االت التعلم اأوال   -
 تناسب طر  التقييم و تتسق معاا ومع خمرجات التعلم املستادفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت اثنيا   -
ا ستادفة وطر  تقييمام املقرر املات تعل: ضع طر  التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجاثلثا   -

 تعلم.ل  ال من  االت الكات تعلم يف  ر خمرجالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقر واسرتاتيجيات تدريساا لت كل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع م
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 :يتعرف على بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن 

احملاضــــــــــــــــــرة واإللقــــــــــــــــــاء  -
ابســــتخدام جهــــاز عــــارض 
البيـــــــــــــــــاانت، واحلـــــــــــــــــوار 
واملناقشــــــــــــــــة املوجهــــــــــــــــة 
اهلــــــــــــــادف، واألنشــــــــــــــطة 
التطبيقيــــــــة ومهــــــــام األداء 

 وفق سياق احلياة.
 العصف الذهين. -
ــيم  - اســتخدام أســلوب التعل

 اجلماعي والتعاوين

االختبــــــارات القصــــــرية  -
 والنصفية واخلتامية.

 املنزلية.الواجبات  -
 

ــــة 1-1  يف ختصــــص االرشــــاد النفســــي مصــــادر املشــــكالت البحثي
ـــ علـــى تعـــرفالوحتديـــدها و  ريات مظاهرهـــا، وصـــياغتها يف تعب

 .علمية
هلا ناو اليت يت يف اجملتمع السعودي املعاصرةاملشكالت  1-2

ثة حلديج ا، ونظرايت االرشاد والعالختصص االرشاد النفسي
 املستخدمة يف مواجهة املشكالت.

 رة يفعاصاألسس النظرية واملعرفية املتعلقة مبوضوعات م 1-3
 جمال االرشاد النفسي

 نيةالصعوابت واملشكالت اليت تواجه البحوث امليدا 1-4
 والتطبيقية يف جمال االرشاد النفسي .

شاد الر انتائج بعض البحوث امليدانية احلديثة يف جمال  1-5
 )نقد وحتليل( النفسي
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

ال جميف  ثيةالبح تصميم مناذج لعملية تقومي الدراساتكيفية  1-6
 .  االرشاد النفسي

 املهارات املعرفية 2
   :القدرة علىبنهاية املقرر يتوقع من الطالب  

د يف ختصــص االرشـــا مصــادر املشـــكالت البحثيــةأن يوضــح  2-1
يف  مظاهرهـــا، وصـــياغتها علـــى تعـــرفالوحتديـــدها و  النفســـي

 .تعبريات علمية
ــــــــتعلم  - ــــــــق ال إحــــــــدى طرائ

القائمـــــــــة علـــــــــى مركزيـــــــــة 
املــــــــــتعلم مثــــــــــل الـــــــــــتعلم 
ــــــــــــــاوين، أو الــــــــــــــتعلم  التع

 النشط.
 .البحث واالستنتاج -
 احلوار واملناقشة. -

 

تقــومي األنشــطة واملهــام  -
 والتكليفات.

 املالحظة .  -
 .األحباث واألعمال -
 .االختبارات -

 الــيت ودييف اجملتمــع الســع املعاصــرةاملشــكالت بــني  مييــزأن  2-2
 يتناوهلا ختصص االرشاد النفسي

وعات األســــس النظريــــة واملعرفيــــة املتعلقــــة مبوضــــأن يوضــــح  2-3
 معاصرة يف جمال االرشاد النفسي

ــــني 2-4 ــــة يف أن يب ــــة احلديث ــــائج بعــــض البحــــوث امليداني جمــــال  نت
 االرشاد النفسي

 اتتصــــميم منــــاذج لعمليــــة تقــــومي الدراســــأن يشــــرح كيفيــــة  2-5
 البحثية يف جمال االرشاد النفسي

ال جمـــأن يطبـــق ميـــدانيا دراســـة ملوضـــوع مـــن املوضـــوعات يف  2-6
 .االرشاد النفسي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
صــدر دة وييتعامــل بثبــات وحساســية مــع القضــااي األخالقيــة املعقــ 3-1

 أحكاما عادلة وصحيحة.
ـــــتعلم التعـــــاوين، أو  الـــــتعلم ال

النشـــــــــط، املعتمـــــــــدة علـــــــــى 
ــــــا  تصــــــميم مهــــــام األداء وفق

 لسياق احلياة.

التقــــــومي الــــــذايت، وتقــــــومي 
األقـــــران وتقــــــوم األســــــتاذ 

 ، ونشـطة ومهـام األداءلأل
مهـــــــــــــــارات العالقـــــــــــــــات 

مهـــــــارات  ، والشخصـــــــية
 ، والعمـــلحتمـــل املســـؤولية

  ضمن فريق.

عــات جملمو وايســهل عليــه التفاعــل اهلــادف مــع أقرانــه يف جمموعتــه  3-2
 هاألخرى، وميارس دور القيادة املؤثر إذا أسندت إلي

 لة العمأقرانه يف جمموعيوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل  3-3
ــــادرة يف  3-4 ــــة اخل تعــــديلأيخــــذ زمــــام املب ــــتعلم اباصــــة املعــــايري احلالي ل

 .والتقومي إذا احتيج لذلك
األخرى يف ضـوء قاعـدة أداء يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم  3-5
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 وصفية يتم تصميمها لتقومي مهمة األداء.
ع مشــاريو يشــارك يف النقــاش، ويقــدم تغذيــة راجعــة جيــدة ألنشــطة  3-6

 اجملموعات األخرى.
لــذي ريــق ايف أداء العمــل املكلــف بــه ضــمن الف يتحمــل املســؤولية 3-7

 يعمل معه، وينجزه يف وقته احملدد.
 

وب أبســــل أقرانــــه يف اجملموعــــة، ويقــــرتح آراء هادفــــة يتفاعــــل مــــع 3-8
 مناسب.

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

 

ـــــتعلم التعـــــاوين، أو الـــــتعلم  ال
النشـــــــــط، املعتمـــــــــدة علـــــــــى 
ــــــا  تصــــــميم مهــــــام األداء وفق

 لسياق احلياة.
اســـتخدام احلاســـب اآليل يف و 

 لذلكالربامج املعدة 

 عمل مشروع حبثي -
يطلب من الطالب 

، إعداده وعرضه
عن طريق مجع 

املعلومات 
ابستخدام التقنية 

املتوفرة  واالتصال
 .ابجلامعة

التقومي الذايت،  -
وتقومي األقران 

 وتقوم األستاذ 
حقيبة إجناز جتمع  -

 مجيع األنشطة
-  

 ماتيةمهارات التعامل مع التقنية املعلو  الطالبأن يتقن  4-2
 

ـــتقن الطالـــب 4-3  ســـئولنيأســـاليب االتصـــال مبراكـــز البحـــث وامل أن ي
 0للحصول على املعلومات

 
ــــب احلاســــب اآليل يف تطبيــــق الطــــرق احل 4-4 ــــةأن يســــتخدم الطال  ديث

ــــربام ج للكشــــف عــــن ذوي االحتياجــــات اخلاصــــة لتحديــــد أي ال
 .االرشادية مناسبة هلا

 ة يف جمــاللتطبيــق دراســة ميدانيــمشــروعا حبثيــا الطالــب ينجــز أن  4-5
ويعرضـه يف  ، ويكتـب تقريـرا وافيـا عـن املشـروع،االرشاد النفسـي 
ـــة الراجعـــة مـــن اســـتاالقاعـــة الدراســـية ـــه، ذه وأ، ويتلقـــى التغذي قران

 ويدافع عن وجهة نظره حبجج منطقية مقبولة.
يت يريـد سـالة الـأفكاره بطريقة تزيد مـن فعاليـة الر  الطالب ينظمأن 4-6

 .توصيلها
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

   ال يوجد 
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 12و  5 اختبارات قصرية  1
 %15 8 اختبار نصفي  2
 %25 16 اختبار هنائي 3

4 

دمة لتقــومي املســتخمي وأدوات التقــو واملشــاريع  والتكليفــاتميــع األنشــطة حقيبــة االجنــاز جل
هـــارات ال وممهــارات االتصـــو  مهـــارات العالقـــات الشخصــية وحتمـــل املســـؤوليةاألنشــطة و 

ان لـذات واألقـر ن قبل امقواعد األداء املستخدمة لتقوميها  )متوسط تقديرتقنية املعلومات 
 واألستاذ(.

 %50 مجيع األسابيع

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

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

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

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

 مصادر التعّلم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

ان: دار . عمشبابشادي العملي للمرشدين والعاملني مع الالدليل االر  -لتوجيه واالرشاد (.ا2017احلراحشة، سامل محود )
 اخلليج.

 . عمان: دار الفكر.لتكنولوجياا –لتطبيق ا -: النظرية  النفسياالرشاد (. 2015حسني طه عبد العظيم )
 . عمان: دار ايفا.بني النظرية والتطبيق والرتبويأسياسيات اإلرشاد النفسي (. 2009زعيزع، عبد هللا ) 

 مل الكتبقاهرة: دار عا. الاملصغر للتعامل مع املشكالت الدراسية النفسياالرشاد (. 2000زهران، حممد حامد )
  نية والنظرية. عمان: دار حنني.(. االرشاد النفسي، أسسه الف2005ذر )من ، الضامن
. القاهرة: اد الطاليبلبحوث واإلرشادليلك لربامج اإلرشاد النفسي من التصميم إىل التطبيق يف  (2014) نبيل حممد ،الفحل

 دار العلوم للنشر.

https://books.google.com.sa/books?id=dDOuCgAAQBAJ&pg=PT3&lpg=PT3&dq=:%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B2%D8%B9%D9%8A%D8%B2%D8%B9%22&source=bl&ots=s7SiJ_ktLd&sig=ZXv7tego-OLQtPpHZDPr7WFNTFs&hl=ar&sa=X&ved=2ahUKEwiR4Y2l07veAhVNxIUKHUVQDtAQ6AEwCHoECAEQAQ
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86%22
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 سرية.ض : دار امل. الرايرشاد والعالج النفسي/ االسس النظرية والتطبيقية(. اال2001ملحم، سامي حممد )
 (. ارشاد األزمات. ديب: مركز ديبونو لتعليم التفكري.2016التميمي ، حممود كاظم )

 (. االرشاد اجلامعي. ديب: مركز ديبونو لتعليم التفكري.2016التميمي ، حممود كاظم )
 

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

سي مثل رشاد النفاالول حالرجوع إىل بعض اجملالت املتخصصة يف جمال علم النفس ، واليت حتتوي على دراسات   -
اول جريبية اليت تتنشبه الت راساتالدراسات الوصفية اليت تتناول موضوعات االرشاد النفسي وعلم النفس االجيايب والد

 .يف االرشاد تصميم وبناء الربامج االرشادية وفق النظرايت احلديثة
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

WWW.apa.org    م قع الجملة  النفسة  ارمريكة 

psycinfo 

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

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

www.questia.com 

www.rameztaha.com   موقع اساليب العالج النفسي الحديثة وتطبيقاتها 

http://www.who.int/topics/mental_health/arl,ru  ) م قع المنظم  اللالمة  لمصح  )الصح  النفسة 

www.jigsaw.org 

 واألسطواانت املد ة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، . 4

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

 
 املرافق املطلوبة

اسية اخل القاعات الدر ملقاعد داأي عدد متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )بنّي 
 واملختربات، وعدد أجازة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:

http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
http://www.rameztaha.com/
http://www.who.int/topics/mental_health/arl,ru
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 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 
 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: 

 Data Showجهاز عارض البياانت 
 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 ة هبا(:ق قائمكان هناك حاجة إىل جتايزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرف  إذامصادر أخرى )حددها: مثال  
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  صوص فعالية التدريس:
 لة يف:التدريس واملتمثاستخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  صوص فعالية 

 ورقة الدقيقة الواحدة. -
 بريد الكرتوين أو رسالة واتساب. -
 النقطة األكثر غموضا. -
 موجز يف مجلة واحدة. -
 الراجعة والسريعة ابجتاهني.التغذية  -

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

 إجراءات تطوير التدريس:
 لزايرات واخلرباتاتبادل  يفتمثل توهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة  تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -

يس ن إجراءات التدر عة وثرية راجع واليت تقدم تغذية االستشارة يف التدريس، و بني النظراء )األقران( يف التدريس
 وتطويرها.

ادل مستقلني، والتب يئة تدريسهعضاء إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أ
 سة أخرى(:بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤس

حقائب اإلجناز  ة معايريراجع، وكذلك متدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني -
 م.القس يف جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريسومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج 

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

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

 قام بتوصيف املقرر
 د/ هاين سعيد حسن

  

       اسم منسق الربانمج:

 23/2/1440 التاريخ هاين سعيد حسند./  التوقيع:
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 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 (2تدريب عملي يف االرشاد ) اسم املقرر:  

 0206752-3ارشاد  رمز املقرر:  

 
 

 

 

 ن
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 دراسيموذج توصيف مقرر 

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-2-25اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه
 0206752-3ارشاد  (2تدريب عملي يف االرشاد ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2
 إرشاد نفسي دكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

 اخلامس. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 ال يوجد (1 هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات السابقة 5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
البات يف العابدية، والط امعة يفمقر اجل الطالب يفاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7

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

 20 النسبة: √ قاعات ا اضرات التقليدية% 

 النسبة:  التعليم اإللكرتوين  

 )النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت  

 النسبة:  ابملراسلة  

 80 النسبة: √ (تطبيق ميداين) تذكر أخرى% 
 

 ال يوجد  تعليقات:
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 األهداف .س

 الرئيس؟ما هد  املقرر  -1

ه لالل ما يتعرضون ذلك من خو ماته وخد االرشاد النفسيتدريب وتزويد الطلبة ابجلانب التطبيقي وامليداين يف جماالت 

خلربة كما ا ممارسته هلذه لتخرج ويفابعد  من خربات ومواقف تسهم يف تكوين املهارات الالزمة يف تنفيذ مهام وظيفته يف املستقبل

 هي يف الواقع .

 

 )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت،ملقرر الدراسي. التطوير وحتسني  -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
  والتغيريات يف ا توى كنتيجة لأل اث ا ديدة يف  ال الدراسة(.  

 يف هذا  كبة التطور احلاصلملوا  ملقرراوعات متابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف موض
 اجملال.

  واحلصول على قرر ملعنيني ابملالتدريس ابني أعضاء هيئة معمقة مناقشات استخدام أسلوب جمموعات الرتكيز هناية كل فصل دراسي إلجراء
 .إلجراء التعديالت املناسبة تغذية راجعة منهم حول املقرر

 يت.إدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتوين للجامعة وإاتحة الفرصة للطالب للتعلم الذا 
  الطالبة التدريس و أعضاء هيئ جعة منوتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الرا الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة. 
  علم النفس الشخصية و  يف ترياملاجس، وطالب مرحلة الشخصية وعلم النفس االجتماعيتشجيع أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف

لعليا ت طالب الدراسات اارف ومهاراير معإلجراء دراسات تقوميية جتريبية ملعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثره يف تطو  االجتماعي
 ات للتطوير.واقرتاح إجراء

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

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفساا املستخدمة يف الن رة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ع

 وصف عام للمقرر:

دارس التعليم ملرات امليدانية الل الزايمن خ يسعى هذا املقرر اىل اتقان الدراس إىل مهارات اإلرشاد النفسي من الناحية التطبيقية
يئة هشراف أحد أعضاء اصية حتت لتشخيوالثانوي خالل الفصل الدراسي وكتابة التقارير النفسية وا العام االبتدائي واملتوسط

 التدريس من القسم وأحد املرشدين ابملدرسة اليت سيتم هبا التدريب.
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .46
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 6 2 مليداين.ادريب ة التلعضو هيئة التدريس وورش عمل للتعريف خبط لقاءين دراسينيعقد 

يف  فاهيمد ومتطبيق ما مت دراسته من النظرايت واسس وقواعزايرات ميدانية ل
 املؤسسات اليت يتم التدريب فيها.

1 3 

م لينمي لديه واقعيه المارسة العمل امليداين بكل جوانبه ويف اطار زايرات ميدانية مل
 اخلربات املناسبة للعمل بعد التخرج

1 3 

 مهارات دمة يفملستخعلى أهم الطرق واألساليب واألدوات التدريب زايرات ميدانية ل
د دريب على عدوالت الةاملقابلة األولية والتشخصية واالرشادية واملالحظة ودراسة احل

فيذ مؤمتر وتن طختطيمن االختبارات واملقاييس اليت تستخدم يف التوجيه واالرشاد و 
 احلالة

1 3 

ه انبه وعناصر يع جو م جبمعلى كتابة التقارير النفسية واالملالتدريب زايرات ميدانية ل
 وتفسريها يف ضوء البياانت واملعلومات املتاحة.

1 3 

خالل  لة منللحا على الفهم الشامل والتشخيص املتكامللتدريب زايرات ميدانية ل
 الشمولية يفعمق و ىل الاملواقف والتعامل معها مبا يؤدي إاكتساب املروتة يف مواجهة 

 التعرف على املشكالت.

1 3 

( وتبين Team workعلى العمل من خالل فريق عمل )لتدريب زايرات ميدانية ل
 ودة.مهارات التعاون وروح الفريق للوصول اىل حتقيق األهداف املنش

1 3 

كالت املش امل معالواقعية يف التععلى اكتساب القدرة لتدريب زايرات ميدانية ل
 .واملواقف يف ضوء االمكاانت املتاحة واملتوفرة داخل املؤسسة.

1 3 

 لتدريب فيهاايتم  اليت على توثيق الثقة الصلة بني املؤسساتلتدريب زايرات ميدانية ل
ساب ى اكتعل التدريب، و وبني قسم علم النفس بكلية الرتبية جبامعة أم القرى

م واحرتام اصة هبت اخلاملهنة من احملافظة على اسرار املسرتشدين والبيااناخالقيات 
 شدينسرت املسرتشد وحقوقه واملوضوعية والعدالة يف التعامل مع كافة امل

1 3 

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: 
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 30  24   6 ساعات التدريس الفعلية
 2  3   3 الساعات املعتمدة

 

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

 :( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً الذايت االضايفلفردي )االتعلم  -عدد ساعات الدراسة 
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 ت تدريسهارتاتيجياسها واسللمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياخمرجات التعلم 
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 ناسبة.علم املجماالت الت: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف أوالً  -
 دفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهاثنياً  -
رق تقييمها ملقرر املستهدفة وطات تعلم اق خمرج: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتساثلثاً  -

االت جمعلم يف كل جمال من خمرجات ت ل مقرركرتاتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن  واس
 التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 :يتعرف على بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن 

احملاضــــــــــــــــــرة واإللقــــــــــــــــــاء  -
ابســــتخدام جهــــاز عــــارض 
البيـــــــــــــــــاانت، واحلـــــــــــــــــوار 
واملناقشــــــــــــــــة املوجهــــــــــــــــة 
اهلــــــــــــــادف، واألنشــــــــــــــطة 

ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــق )التطبيقي التطبي
 (العملي

 العصف الذهين. -

متابعــة أداء الطالــب يف  -
 العمل اإلرشادي

تكليــــف الطالــــب بتقــــارير 
أســبوعية عــن اخلطــوات 
اإلرشــادية الــيت ميارســها  

 مع املستفيدين 

 ..قعيه الواممارسة العمل امليداين بكل جوانبه ويف اطار طرق  1-1
رات أهـــم الطــــرق واألســـاليب واألدوات املســــتخدمة يف مهــــا 1-2

ــة والتشخصــية واالرشــادية واملالح راســة ظــة وداملقابلــة األولي
 .احلالة

 .ادالرشوا االختبارات واملقاييس اليت تستخدم يف التوجيه 1-3
ناصـره نبـه وعكتابـة التقـارير النفسـية واالملـام جبميـع جواطرق   1-4

 وتفسريها يف ضوء البياانت واملعلومات املتاحة
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

  الفهم الشامل والتشخيص املتكامل للحالةطريقة  1-5
اانت املشــكالت واملواقــف يف ضــوء االمكــالتعامــل مــع طـرق  1-6

 املتاحة واملتوفرة داخل املؤسسة
دين اخالقيـــــات املهنـــــة مـــــن احملافظـــــة علـــــى اســـــرار املسرتشـــــ 1-7

 والبياانت اخلاصة هبم واحرتام املسرتشد
 املهارات املعرفية 2

 التطبيق العملي - :القدرة على أنبنهاية املقرر يتوقع من الطالب  
 التعــاوين، أو الــتعلمالــتعلم  -

 النشط.
 .البحث واالستنتاج -
 احلوار واملناقشة. -

 

تقــومي األنشــطة واملهــام  -
 والتكليفات.

 املالحظة .  -
متابعة أداء الطالب يف  -

 العمل اإلرشادي
تكليف الطالب بتقارير  -

أســبوعية عــن اخلطــوات 
اإلرشــادية الــيت ميارســها  

 مع املستفيدين .

 .وانبه بكل جاملختلفة ممارسة العمل امليداينالطرق أن مييز بني  2-1
ة يف أهـــم الطـــرق واألســـاليب واألدوات املســـتخدمأن يوضـــح  2-2

حظــة املالو مهــارات املقابلــة األوليــة والتشخصــية واالرشــادية 
 .ودراسة احلالة

اد  االرشـيفختبـارات واملقـاييس الـيت تسـتخدم االبني  مييزأن  2-3
 .املختلفة.النفسي مع احلاالت 

اد يكــــون قــــادر علــــى تشــــخيص احلــــاالت الــــيت حتتــــاج لإلرشــــأن  2-4
 النفسي

 .األفراد يف املؤسسات النفسيةطرق رعاية أن يطبق  2-5
وء التعامــــل مــــع املشــــكالت واملواقــــف يف ضــــطــــرق أن يبــــني  2-7

 االمكاانت املتاحة واملتوفرة داخل املؤسسة
 واملقاييس النفسيةاالختبارات  يطبق بعض أن 2-8

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
صــدر دة وييتعامــل بثبــات وحساســية مــع القضــااي األخالقيــة املعقــ 3-1

 أحكاما عادلة وصحيحة.
ـــــتعلم التعـــــاوين، أو الـــــتعلم  ال
النشـــــــــط، املعتمـــــــــدة علـــــــــى 

 .التطبيقات العملية

ـــذايت، وتقـــومي  - التقـــومي ال
األقــران وتقــوم األســتاذ 
لألنشــــــــــــــطة ومهــــــــــــــام 

مهـــــــــــــــــــارات  األداء، و
، العالقــــات الشخصــــية

مهـــــــــــــارات حتمـــــــــــــل  و
، والعمـــــــــل املســـــــــؤولية

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

 لة العمأقرانه يف جمموعيوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل  3-3
ية مــع الرشــاداتطبيــق بعــض فنيــات املقابلــة أيخــذ زمــام املبــادرة يف  3-4

 .بعض احلاالت النفسية
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  ؤهالتللم طينخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الو 

 للمقرر
 طرق التقومي

ع مشــاريو يشــارك يف النقــاش، ويقــدم تغذيــة راجعــة جيــدة ألنشــطة  3-5
 اجملموعات األخرى.

 ضمن فريق. 
تقــــومي األداء اجلمــــاعي  -

ــــام  ــــاء القي ــــردي أتن والف
 مبهام التدريب

مالحظـــة أداء الطـــالب  -
 يف املوقف اإلرشادي .

لــذي ريــق ايف أداء العمــل املكلــف بــه ضــمن الف يتحمــل املســؤولية 3-6
 يعمل معه، وينجزه يف وقته احملدد.

وب أبســــل يتفاعــــل مــــع أقرانــــه يف اجملموعــــة، ويقــــرتح آراء هادفــــة 3-7
 مناسب.

3-8  
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 0املعلوماتأوعية مهارات البحث يف  أن يتقن الطالب 4-1

ـــــتعلم التعـــــاوين، أو الـــــتعلم  ال
النشـــــط، املعتمــــــدة علــــــى 
تصـــميم مهـــام األداء وفقـــا 

 لسياق احلياة.
اســـتخدام احلاســـب اآليل يف و 

 لذلكالربامج املعدة 

يطلــب مواقــف تدريبيــة  -
مــــن الطالــــب إعــــدادها 
وعرضــــها، عــــن طريــــق 
مجـــــــــــــــع املعلومـــــــــــــــات 
ابســـــــــــتخدام التقنيــــــــــــة 

املتــــــــــوفرة  واالتصــــــــــال
 .ابجلامعة

ـــذايت، وتقـــومي  - التقـــومي ال
 األقران وتقوم األستاذ 

حقيبة إجناز جتمع مجيـع  -
 األنشطة

-  

 ماتيةمهارات التعامل مع التقنية املعلو  الطالبأن يتقن  4-2
 بـــق هبـــاابملؤسســـات الـــيت يطأســـاليب االتصـــال  أن يـــتقن الطالـــب 4-3

 0واملسئولني للحصول على املعلومات تدريبه امليداين
يف  ديثــةأن يســتخدم الطالــب احلاســب اآليل يف تطبيــق الطــرق احل 4-4

 ساالرشاد لتقدمي اخلدمات االرشادية للطالب ابملدرا
ـــب ينجـــز أن  4-5 ـــهالطال ـــا ابلتعـــاون مـــع جمموعت ـــق  مشـــروعا حبثي لتطبي

فسـية ت النبعض الفنيات واملهارات االرشادية يف أحدى املؤسسـا
ا قريـــر ، ويكتــب توتطبيــق بعــض االختبــارات النفســـية التشخيصــية

لتغذيــة لقــى ا، ويتالقاعــة الدراســيةوافيــا عــن املشــروع، ويعرضــه يف 
جــــج حبالراجعـــة مــــن اســــتاذه وأقرانـــه، ويــــدافع عــــن وجهـــة نظــــره 

 منطقية مقبولة.
يت يريـد سـالة الـأفكاره بطريقة تزيد مـن فعاليـة الر  الطالب ينظمأن 4-6

 .توصيلها
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

   ال يوجد 
 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .47



 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 

 

 مالحق النموذج

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

ة ني واملناقشـض املتـدربوعـرو والتطبيقـات العمليـة، واملشاريع ميع األنشطة االجناز جلحقيبة  1
 .اجلماعية

ــــــع األســــــابيع  مجي
طــــــــوال الفصــــــــل 

 الدراسي

40% 

بنهايــــــــة الفصــــــــل  التقرير النفسي واإلرشادي للمستفيدين 2
 الدراسي

60% 

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

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

 األكادميي هلم.
اإلرشاد  شات وتقدمينقاال ع والتفاعل م امليدانميع الطالب يف جلعضو هيئة التدريس  ملتابعةتكوين جمموعة واتساب  -

 يف أي وقت حيتاجونه. هلماألكادميي 
 ألكادميي.الرشاد اقدمي االتدريس للتواصل وتتزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة  -

 مصادر التعّلم
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: 

 (. العملية االرشادية. عمان: دار املسرية.2017)عبد اللطيف أبو اسعد، أمحد  -
 ديبونو ردا :. عمان1ط .ية(.دليل املقاييس واالختبارات النفسية والرتبو 2009امحد عبد اللطيف ) ،أبو سعد -
 . الزمان جليس مان: دار. عدليل حصص اإلرشاد و التوجيه اجلمعي(.  2010)عبد احلليم   ، البلبيسي -
 .ع الشبابدين والعاملني مالدليل االرشادي العملي للمرش-لتوجيه واالرشاد (.ا2017احلراحشة، سامل محود ) -

 عمان: دار اخلليج.
 .ر املسريةعمان: دااته. (. اإلرشاد النفسي يف املدرسة أسسه ونظرايته وتطبيق2016صاحل أمحد. )اخلطيب،  -
 الفكر. دار(، الدليل العملي للمرشدين النفسني والرتبويني. عمان: 2007الزيود، اندر، ) -
 ار املناهج.د(. فنيات وأساليب العملية اإلرشادية. عمان: 2010عبد الرمحن إمساعيل. )صاحل،  -
 صرية.امل لو(. املقابلة يف االرشاد والعالج النفسي. القاهرة: االجن2010عمر، حممد ماهر ) -
 .ر العلوم هرة :مكتبة دا(.برامج االرشاد النفسي ) النظرية والتطبيق (، القا2009الفحل ، نبيل حممد )  -
 . القاهرة: عامل الكتب.رشاد ذوى االحتياجات اخلاصة وأسرهمإ(. 2014)  عبد املطلب أمني القريطي، -
 ار الشرق.د. عمان . 1ط ت اخلاصة .( دراسة احلالة لذوي االحتياجا2017متويل ، فكري ، الدلبجي ، خالد ) -

https://books.google.com/books/about/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%AD%D8%B5%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA.html?id=QHhkCgAAQBAJ
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 

فسي وعلم النفس رشاد الناالول الرجوع إىل بعض اجملالت املتخصصة يف جمال علم النفس ، واليت حتتوي على دراسات ح -
 تتناول ه التجريبية اليتراسات شبوالد االجيايب واليت ترتبط بسيكولوجية ذوي االحتياجات اخلاصة وطرق ارشاد كل فئة منهم

 .شاداالر  حتياجات اخلاصة وفق النظرايت احلديثة يفتصميم وبناء الربامج االرشادية لذوي اال
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

WWW.apa.org    م قع الجملة  النفسة  ارمريكة 

psycinfo 

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

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

www.questia.com 

 
 

 املد ة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت . 4

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

 
 املرافق املطلوبة .عع

اسية اخل القاعات الدر ملقاعد داأي عدد الدراسي من املرافق  ا يف ذل  حجم القاعات الدراسية واملختربات )بنّي متطلبات املقرر 
 واملختربات، وعدد أجازة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4
 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 

 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5

 Data Showجهاز عارض البياانت 
 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
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 مة هبا(:رفق قائأكان هناك حاجة إىل جتايزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو   إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .6
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره 
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  صوص فعالية التدريس:

 :لة يفاستخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  صوص فعالية التدريس واملتمث
 ورقة الدقيقة الواحدة. -
 بريد الكرتوين أو رسالة واتساب. -
 النقطة األكثر غموضا. -
 موجز يف مجلة واحدة. -
 الراجعة والسريعة ابجتاهني.التغذية  -

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

 تطوير التدريس:إجراءات 
 لزايرات واخلرباتاتبادل  يفتمثل توهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة  تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -

يس ن إجراءات التدر عة وثرية راجع واليت تقدم تغذية االستشارة يف التدريس، و بني النظراء )األقران( يف التدريس
 وتطويرها.

دريس مستقلني، تضاء هيئة سطة أعمعايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواإجراءات التحقق من 
 سة أخرى(:ن مؤسموالتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس 

حقائب اإلجناز  ة معايريراجعذلك م، وكتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني -
 م.القس يف جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريسومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج 

 :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره
قرر ملتخصصني يف املكيز من االرت  كوين جمموعاتوهو برانمج يهتم بت تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -

جراء إلتحديث من خالل تطوير وامة للمن أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالز 
 األحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية.

 

       اسم منسق الربانمج:

 25/2/1440 التاريخ  التوقيع:
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 إبعداد توصيف املقررقام 
 نعيد حسين سأ.د/ هشام حممد خميمر                                     د/ ها
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 املنهج   ت نظراي اسم املقرر:  
 2-020270112 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 

 

 مالحق النموذج

 
 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440اتريخ التوصيف:  
 قسم املناهج وطرق التدريس  /الرتبية .القسم:  /الكلية

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ

 2-020270112   املنهج نظرايت. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  1
 ساعات معتمدة 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
    وطرق التدريس  املناهج. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه يف3

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

 لو املستوى األ ،  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  السنة األوىل 4
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: 5
 
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 جامعة أم القرى  –رتبية . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: كلية ال7

 ابلزاهر) للطالبات (ملقر الرئيس ا –املقر الرئيس ابلعابدية 

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية% 
    
 10 النسبة: √ التعلم اإللكرتوين% 
    
 )10 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت% 

    
  : النسبة:  ابملراسلة  
 

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

لرتبوية نظرية يف العلوم الفر  بني التكون تصور علمي  لدى الدارسني حول  مفاوم نظرية املناج وتطورها التارخيي واياد  املقرر إىل 
 ج .ال املناه والعلوم التطبيقية ،واستعراض أبرز نظرايت املناج   والنماذج املنبثقة عناا ،و تطبيقا ا يف 

  ليا بعد دراسة هذا  املقرر أن: ويُتوقع من طالب الدراسات الع    
  فاوم النظرية العامة والنظرية الرتبوية ونظرية املناج. يلم -
 يلم  صائص النظرية الرتبوية والنظرية العلمية. -
 حيدد وظائف نظرية املناج. -
 يوضح عالقة النماذج ابلنظرايت املنبثقة عناا -
 يقارن بني النظرية الرتبوية والنظرية يف العلوم التطبيقية   -
 بيقا ا يف بناء املناهج وتطويرها .يقارن بني نظرايت املناهج وتط-

 
و ألتطــوير وحتســني املقــرر الدراســي. )مثــل االســتخدام املتزايــد لتقنيــة املعلومــات  – يــتم تنفيــذها -اذكــر إبجيــاز أي خطــط  -2

 مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 .سيالدرا املقرر حمتوى وحتسني لتطوير التخصص يف احلديثة املراجع استخدام -
 .املقرر حمتوى معا ة يف التقنية األدوات توظيف -
 .واألكادميية يةالبحث الطالب ماارات وتطوير حتسني يف تطبيقا ا بكافة االلكرتونية املواقع من االستفادة -
 .ابملقرر يتعلق ما كل  ومناق ه حطر  يف والطالب املقرر أستاذ ابني للتواصل االتصاالت تقنية وبرامج املعلومات تقنية تفعيل -
 .االلكرتونية الرتبوية املعلومات وقواعد االلكرتوين البحث مصادر استخدام -
 مدن فادةلالسدت الرقميدة كتبداتوامل العلمدي البحدث واكادمييدات اال داث مراكدز مدع التواصدل يف العنكبوتيدة ابل دبكة االستعانة -

 .االلكرتوين التعليم  ال يف املتخصصة البحوث يف املعلومات مصادر
 .اإللكرتوين التعليم ابستخدام التدريس -

وصـــف املقـــرر الدراســـي )مالحظـــة: املطلـــوب هنـــا وصـــفمل عـــام ابلطريقـــة نفســـها املســـتخدمة يف النشـــرة  .ج
 دليل الربانمج(.  التعريفية أو

 وصف عام للمقرر: 
رية دوالتطور التارخيي مصادر بناء النظو لطبيعية، ايتناول املقرر واقع النظرية الرتبوية والفر  بني النظرية يف العلوم الرتبوية والعلوم 

املعدار ،  مدة )نظريدة دوائدرنداهج العاتنداول نظدرايت امل وتطدويره، مدعاملدناج وعالقتادا بنمداذج بنداء املدناج املدرسدي  هلا، ونظرية
 .  ميةونظرية املناج اإلسال ،البويل تكنيكية الربمجاتية، النظرية ا وهرية، النظرية النظرية
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:

 قائمة املوضوعات
عــــــــــــــــــــــــــــــــدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 لتقومي. ا –السرتاتيجيات ا-املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر: املفاهيم 
  .آليات وماام تنفيذ املقرر 
  .العالمات املرجعية ا ددة  توايت املقرر 
  للمقرر ومؤشرات األداء املطلوبةالعمليات املعرفية العليا املطلوبة. 

1 2 

 واقع النظرية الرتبوية 
 النظرية بني العلوم االجتماعية والطبيعية.  -
 لرتبوية   .ا –ماهية النظرية االجتماعية  -

2 4 

 2 1   .هاخصائصو  وظائف النظرية الرتبوية
 4 2 ؤهابنا بنية النظرية الرتبوية مصادر

 املنهج:نظرية  
 املناج.التطور التارخيي لنظرية  -
 تعريفات نظرية املناج .   -

1 2 

 نظرية املنهج وعالقتها بنماذج بناء املنهج الدراسي وتطويره .
 ماهية النموذج . -
 أمهية النموذج . -
 . مناذج بناء املناهج وتطويرها  -

2 4 

 نظرايت بناء املناهج 
 نظرية دوائر املعارف 

1 2 

 4 2 النظرية اجلوهرية . 
 2 1 النظرية الربامجاتية .  

 2 1 النظرية البوليتكنيكية .
 2 1 نظرية املنهج اإلسالمية .
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 2 1 مراجعة املقرر وتقومي أعمال الطالب 

 2 1 االختبار النهائي 
 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .48
 

 دروس إضافية حماضرات
معامـــــــــــــــــــل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 ساعة 32  6   26 ساعات التدريس الفعلية
 ساعة 32  6   32 الساعات املعتمدة

 
 هااتيجيات تدريساسها واسرت خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قي .49

 للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين 
 بة.التعلم املناس  جماالتيف: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب أوالً  -
 ستهدفة.لتعلم امل: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات ااثنياً  -
م خمرجــات تعلــ قوجيــب أن تتســ قيــاس وتقــومي خمرجــات الــتعلم بدقــة،: ضــع طــرق التقيــيم املناســبة الــيت تســاعد علــى اثلثــاً  -

نه ال يلزم ة، مع مالحظة أم متكاملاملقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعلي
 أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

اســـرتاتيجيات التـــدريس  هالتللمؤ  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين م
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
 احملاضرة املعدلة   - اإلملام مبفهوم نظرية املنهج . 1-1

 التعلم التعاوين -
  املشكالتحل  -
 املناقشة واحلوار -

 االختبارات النظرية  -
 املشاريع البحثية  -
 الصفية.املناقشات  -
  

 

لـوم يـة  والعلرتبو معرفة الفروق بني النظرية يف العلوم االجتماعية وا 1-2
 التطبيقية    .

 معرفة  مناذج بناء املنهج وعالقتها ابلنظرية .  1-3
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 ) اإلدراكية ( املهارات املعرفية 2
ــا –القــدرة علــى التفكــري املنطقــي  2-1 ء )إجــراء حبــث  عــن مصــادر بن

 الرتبوية   (النظرية 
 حل املشكالت . -
 التدريس التباديل. -
التعلـــــيم اإللكـــــرتوين  -

 والتعاوين.
 العصف الذهين -
 التطبيق العملي -
املناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــات  -

 اجلماعية
 حل املشكالت  -
التعلـــيم اإللكــــرتوين  -

 والتعاوين.
 العصف الذهين -
 التطبيق العملي -
املناقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــات  -

 اجلماعية 

 االختبارات النظرية -
 املشاريع البحثية  -
 املناقشات الصفية. -
  
 االختبارات النظرية -
 املشاريع البحثية  -
 املالحظة املنظمة     -

 

 األربع ( ظرايت املناهجنمقارنة بني  -القدرة على التفكري الناقد  2-2
العلــوم  ني النظريــة يفبـ) مقارنــة    -القـدرة علــى التفكـري املنطقــي  2-3

 (االجتماعية والرتبوية والعلوم التطبيقية  
وء ضـ)يصمم وحـدة تعليميـة يف –القدرة على  االستقراء والقياس  2-4

 إحدى النظرايت(
 . القدرة على بناء منوذج لتطوير منهج يف جمال التخصص 2-5
  ملناهج .ايت االقدرة على احلوار واملناقشة وإبداء الرأي يف  نظر  2-6
تخصـص القدرة على وضع تصور لتطوير منهج دراسـي يف جمـال ال  2-7

 ( يف ضوء أحد النماذج 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
ظريـة ن الستعداد  للتجاوب مع اآلخرين يف أثناء مناقشـة واقـع ا- 3-1

 املنهج   .
 التعليم التعاون -
 العصف الذهين -
 حل املشكالت -
 التعلم الذايت  -
 حلقات النقاش . -
 التعلم التعاوين  -
 التدريس التباديل  -
 التعلم الذايت  -

مالحظـــــة  -املالحظـــــة -
االســتعداد والرغبــة يف 
املشـــــاركة يف املواقـــــف 

 املختلفة.
ـــــومي أداء املتعلمـــــني  - تق

يف أثنــــــــــــاء   عــــــــــــرض 
 التكليفات واألعمال

تقســـيم  املتعلمـــني إىل  -
ـــــــرق عمـــــــل إلجنـــــــاز  ف

 الواجبات املختلفة
 

علـــوم لنظريـــة يف الامـــع اآلخـــرين  يف حتديـــد الفـــرق بـــني  التعـــاون- 3-2
 االجتماعية والرتبوية والتطبيقية   .

يف ضـوء  لتعاون مع اآلخرين  يف حتليل  بعض املناهج التعليميـةا- 3-3
 مناذج بناء املنهج والنظرايت املنبثقة منها .  

الـــــذات يف توظيـــــف احلاســـــب اآليل وتقنيـــــات  االعتمـــــاد علـــــى-  3-4
 التعليم احلديثة يف عرض موضوعات املقرر.

املـنهج  املسؤولية حنو اختيار وتطوير مناذج بنـاء الشعور بتحمل-  3-5
 وتطويره 
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 لشــعور بتحمــل املســؤولية حنــو وضــع تصــورات مقرتحــة لتطــويرا- 3-6
 املنهج يف ضوء النظرايت   . 

ربطهــــا و يميــــة الشــــعور أبمهيــــة النقــــد البنــــاء لتطــــوير املنــــاهج التعل  3-7
 ابلنماذج والنظرايت  .

 التعليم التعاون -
 العصف الذهين -
 حل املشكالت -
 التعلم الذايت  -
 حلقات النقاش -

 تقومي أداء الطالب . -

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
ط ســــبة ) املتوســــاألســــاليب اإلحصــــائية والرايضــــية املناتوظيــــف - 4-1

 لتدريبيــةاامج احلســايب ،النســبة املئويــة، التكــرارات يف  حتليــل الــرب 
 وتنفيذها وتقوميها واليت يكلف املتعلمون إبعدادها.

 التعليم اإللكرتوين -
 حل املشكالت -
 احلوار واملناقشة -
 التدريب العملي.  -
 العصف الذهين  -
 الصف املقلوب  -
 علم النقال .الت -

 

 االختبارات التحريرية  -
ـــــــــــات إبجـــــــــــراء  - تكليف

البحــــــوث ابســــــتخدام 
 التقنيات احلديثة .

تكليفــــــــــــات بتقــــــــــــدمي  -
عروض صفية  وتقـدمي 
التغذيـــــــــــــة الراجعـــــــــــــة 

 التقوميية.
 

القدرة على اختيار طرق عرض مناسبة )توظيف عنصر الصـوت - 4-2
 movie-والصـــــورة مـــــن خـــــالل برانمج)صـــــانع األفـــــالم

makerعرض األعمال . ( عند 
ــد   ومهــاراتت  - 4-3  وظيــف مهــارات احلــوار واالتصــال اللغــوي اجلي

 العرض و اإللقاء يف أثناء احملاضرة .
 . يف حتليل البياانت الكمية اإللكرتونية توظيف الربامج -  4-5

قـــرر وظيـــف الربيـــد اإللكـــرتوين يف إرســـال الواجبـــات ألســـتاذ املت- 4-6
 املالحظات منه ،والتواصل مع اآلخرين.واستقبال 

 ملناقشــاتاثنــاء توظيــف اللغــة العربيــة الســليمة شــفهياً وكتابيــاً يف أ 4-7
 وتقدمي العروض.

ــزمالء مــن خــالل 4-8 ــة بــني ال اقــع املو  توظيــف جمموعــة النقــاش الربيدي
 اإللكرتونية .

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 املالحظة املباشرة - احلوار واملناقشة. - .النظرية يف العلوم الرتبوية والعلمية مقارنة بني   5-1



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 مالحق النموذج

 العصف الذهين. - 
 حل املشكالت. -
 النمذجة. -

 

  حتليل احملتوى -
 مشروعات  حبثية . -

 
 ممارســــــة مهــــــارات العــــــرض واإللقــــــاء أثنــــــاء عــــــرض املوضــــــوعات 5-2

 والتكليفات .
 .ضوء النماذج حتليل املناهج التعليمية وتقوميها يف  5-3

 احلوار واملناقشة. - إعداد خطوات إجرائية لنماذج بناء املنهج وتطويره   5-4
 العصف الذهين. -
 حل املشكالت. -
 النمذجة. -

 

حــــدى إعـــداد خطـــوات إجرائيـــة لبنــــاء منـــاهج تعليميـــة يف ضـــوء إ 5-5
 نظرايت املنهج 

 تصميم وحدات تعليمية. 5-6
 

 
 لفصل الدراسي:اخالل جدول مهام تقومي الطلبة -6

، ال، خطابةابة مقمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كت م
 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(

نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
التقييم 
 النهائي

 الجتماعيةا  العلوميف النظريةبني  والفرقالرتبوية كتابة تقرير واقع النظرية  1
 والطبيعية. .

 %5 األسبوع الثالث

 %5 األسبوع الرابع كتابة تقرير عن وظائف النظرية الرتبوية وخصائصها   2
 %5 األسبوع السادس مصادر بناء النظرية الرتبوية : إعداد مقالة علمية عن  3

 %5 األسبوع السابع كتابة تقرير عن لتطور التارخيي لنظرية املنهج .   4

5 
دراســـي نهج الكتابـــة تقريـــر عـــن نظريـــة املـــنهج وعالقتهـــا بنمـــاذج بنـــاء املـــ

 وتطويره .
   إعداد خمطط ذهين لنماذج بناء املنهج اخلطوات واملميزات

 %10 األسبوع التاسع

 %5 األسبوع العاشر وتطبيقاهتا كتابة مقالة عن نظرية دوائر املعارف  6
 %10 األسبوع احلادي عشرإعداد أنفوجرافيـك عـن النظريـة اجلوهريـة  مـن حيـث املفهـوم واخلصـائص   7
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 والعناصر والتطبيقات  . 
 %5 األسبوع الثاين عشر كتابة تقرير عن النظرية الربامجاتية .     8
 %5 األسبوع الثالث عشر كتابة مقالة علمية النظرية البوليتكنيكية . 9

 %5 األسبوع الثالث عشر كتابة تقرير عن نظرية املنهج اإلسالمية .   10
 %40 األسبوع السادس عشر اختبار هنائي  14

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .زز

ذكـر  ص لكـل طالـب )مـعميي اخلـاترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التـدريس واهليئـة التعليميـة لالستشـارات واإلرشـاد األكـاد
 بوع(. مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أس

  
ســـاعات 3عـــدل دريس  مبعضـــو هيئـــة التـــاالستشـــارات واإلرشـــاد األكـــادميي وفـــق اجلـــدول الـــزمين للســـاعات املكتبيـــة ل

 أسبوعيا .
 بة .ة املناسكما يتم ختصيص وسائل للتواصل األلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاح

 
 مصادر التعّلم .سس

 ب املقررة املطلوبة:الكت - قائمة يف –أدرج  .1
ة الددار العربيدنية ،القداهرة ::ترمجة ممدوح حممد سليمان وآخران ،الطبعة الثا نظرية املناجم( 2001بوشامب ،جورج ) -

 للن ر والتوزيع .
 ، مكة املكرمة ، املؤلف. نظرية املناج  م(1997موسى ،عبد احلكيم )  -
 تان املعرفة .،القاهرة : مكتبة بس نظرية املناج والنموذج الرتبويم( 2006قالدة ، فؤاد سليمان )  -
مللدد  معددة االددرايض ، جا ، ترمجددة إبدراهيم حممددد ال ددافعي ، نظددرايت املددناج أو توجااتددهم( 1996ميللدر ،جددون ب )   -

 سعود 
 ،القاهرة: دار الفكر العريب . نظرايت املناهج الرتبويةم( 2015مدكو، علي أمحد ) -
 فرقان .ار ال،عمان ، األردن: د املناج الرتبوي من منظور إسالميم( 1992ن وان ،يعقوب حسني ) -
 بة األجنلو .، القاهرة : مكت النظرية الرتبوية وأصوهلا والنفسيةم( 1980فامي،حممد سيف الدين )  -
 ،الرايض : دار الن ر الدويل . أساسيات املناهج( 2000املكاوي ، حممد أشر  )  -
يدددر: تطدددويره ، حتر -هتدددتنظيما -بنددداؤه–( املدددناج املدرسدددي املعاصدددر أسسددده 2009عبدددداحلليم ،أمحدددد املاددددي وآخدددرون ) -

 رشدي أمحد طعيمة ، عمان ، األردن : دار املسرية 
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،  توجادددات اإلسدددالميةم( االجتاهدددات احلديثدددة يف ختطددديط املنددداهج الدراسدددية يف ضدددوء ال2001شدددو  ، حممدددود أمحدددد ) -
 القاهرة : دار الفكر العريب .

ة : عدامل تمع املعرفدة ،القداهر املتكاملة يف  م( مفاومات املناج الدراسي والتنمية 2006حممود ،صالح الدين عرفة )  -
 الكتب . 

 . كرمة : مطابع الصفا،الطبعة الثانية ، مكة املالنظرية الرتبوية يف اإلسالم م( 2003خياط ،حممد مجيل )  -
                        

 وغريها(:ملواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير ا - قائمة يف –. أدرج 2
  الدورايت احملكمة الرتبوية يف اوعية النشر املختلفة يف املنظمات العاملية :

ة لالست ددارات ة ،املؤسسددة العربيددم(بنيددة النظريددة الرتبويددة عنددد ابولددو فددريي ، لددة عددامل الرتبيدد2008أمحددد ،مليدداء حممددد ) -
  135-73(،24) 8العلمية وتنمية املوارد الب رية ،القاهرة ،

وء مطالدب ضدعلدم وتدريبده يف م ( الكتاب العلمي املؤمتر اخلدامس إلعدداد املعلدم ) إعدداد امل2016القرى ) جامعة أم  -
 لية الرتبية .ك  –التنمية ومستجدات العصر ، مكة املكرمة 

معلددم لفددرص والتحدددايت  )ام ( الكتدداب العلمددي املددؤمتر الدددويل : املعلددم وعصددر املعرفددة 2017جامعددة امللدد  خالددد )  -
 . لعصر متغري (، أهبا : كلية الرتبيةمتجدد 

 
 ثل:ماخلدمة ، من  تدريبه أثناءو ، ذات الصلة إبعداد املعلم  مؤمترات اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس أعمال 
 م . 2002 –مناهج التعليم يف ضوء مفاوم األداء  -
 م .2003 –مناهج التعليم واإلعداد للحياة املعاصرة  -
 .م 2005 –ملستوايت املعيارية مناهج التعليم وا -
 م .2006 –مناهج التعليم وبناء اإلنسان العريب  -
 م . 2007 –مناهج التعليم يف ضوء معايري ا ودة  -
  لة رسالة اخلليج العريب -

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

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية  كتبة املل  عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saليم يف اململكة العربية السعودية  امل روع ال امل لتطوير مناهج التع -



 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 

 

 مالحق النموذج

 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة املل  فاد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
  كتبة املل  عبد هللا ابلعابدية. قواعد املعلومات املتاحة -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
   املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 
- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

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

 حزمة برانمج مايكروسفت أوفيس وما يتضمنه من برامج كربانمج العروض التقدميية  -
 كل ما هو جديد من الرب يات واألسطواانت املد ة املتعلقة  فردات املقرر. -

 
 املرافق املطلوبة .ظ

http://kacst.summon.serialssolutions.com/
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ل املقاعــد داخــدد ات )أي عــبــنّي متطلبــات املقــرر الدراســي مــن املرافــق مبــا يف ذلــك حجــم القاعــات الدراســية واملختــرب 
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .7
 قاعات دراسية  ازة تقنيا  

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .8
 استخدام أجازة احلاسب اآليل اخلاصة ال خصية. -
 استخدام أجازة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 قائمة هبا(: ، أو أرفقمصادر أخرى )حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها .9

 توفري شبكة )اإلنرتنيت(
 

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

 .مت ملا لهوتقب واستيعابه وفامه أستاذ املقرر، أبداء وقناعته الطالب رضا مدى تقيس استبانة -
 .املقرر طالب من عينة مقابلة -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .2
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالذايت  التقييم -
 .القاعة الدراسية داخل اللفظي التفاعل لقياس أداة استخدام -
 .دعم النظراء -
 .املقرر تدريس يف امل اركني الزمالء آراء استطالع -

 تطوير التدريس: إجراءات .3
 والعمل على توظيفه يف املقرر.  وث تعليم وتعلم الرايضيات لمتابعة ما يستجد يف  ا -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
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 ماارات أعضاء هيئة التدريس.ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية  -
 .)دعم النظراء( االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات -
  وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -

 ضاء هيئة تدريسواسطة أعلبة بإجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الط .4
س من مؤسسة يئة تدريضاء هيٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعمستقلني، والتبادل بصورة دور 

 أخرى(:
 . القسم من خاصة  نة بواسطة الطلبة أعمال من عينة ومراجعة تدقيق -
 .أخرى مؤسسة من تدريس طاقم مع االختبارات لتصحيح دورية   بصورة التبادل -
 .املقرر نفس يدرسون الذين الزمالء بني والتدقيق التصحيح يف والتبادل امل اركة -

 ه:تطوير ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط ل .5
 بيقيا.ظراي وتطتجد نمراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلام وما يس -
 .ابملقرر املرتبطة واملراجع العلمية املصادر حتديث -
 .الرتبوي العمل يف املختصني آراء من االستفادة -
 وتصميم اخلاصة، دريسالت طر : مثل به الصلة ذات أخرى مقررات يف املقرر هذا من الطالب إفادة مدى تعر  -

 .امليداين والتدريب الدروس، وتطوير
 (.واألجنبية العربية) التخصص  ال يف األ اث على االطالع -
 .املقرر تطوير يف الطالب تقومي نتائج استخدام -
 .أخرى جامعات يف مماثلة  قررات املقارنة -

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:

 ه1/1/1440  التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 املعاصرة التعليمية السياساتاسم املقرر: 
 (2-020170121) رمز املقرر:

 إسم املؤسسة التعليمية        جامعة أم القرى ه26/1/1440  اتريخ التوصيف:
 الرتبية اإلسالمية واملقارنة.  -الرتبية القسم: -لكليةا

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (2-020170121)املعاصرة  التعليمية ات. اسم املقرر الدراسي ورمزه:  السياس1
 . عدد الساعات املعتمدة: )ساعتان(2
رتبية ي يقدمه قسم الة إجبار لب كلي)متط الدكتوراهمج ان. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: بر 3

 اإلسالمية واملقارنة(. 
 املستوى الثاين.. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
  .املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 العابدية للطالب – لطالباتاهر ل.فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الز 7
 طبق(:. منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ين8
 50 النسبة: √ قاعات ا اضرات التقليدية% 

    
 10 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين% 

    
 )10 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت% 

    
 30 النسبة: √ ابملراسلة% 

    
 النسبة:  أخرى تذكر  
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  تعليقات:

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟

مة السياسات العا لربط بنياعلى  ابحثني قادرين على فام وحتليل وتقومي السياسات التعليمية، وقادرينإعداد وأتهيل 
  .للدولة والسياسة التعليمية والرتبوية
 :ن يكون الطالب قادر علىويتوقع ابنتااء تدريس املقرر أ

 تعر  املفاهيم األساسية للسياسة التعليمية وأمهيتاا.  .1
 االجتاهات واملبادئ اليت تقوم علياا السياسات التعليمية.اإلملام أبهم  .2
 تعر  السياسات التعليمية لبعض الدول املتقدمة يف اجملال التعليمي. .3
 إدراك التغريات العاملية املعاصرة وانعكاسا ا على السياسات التعليمية. .4
 استيعاب التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية حمليا ودوليا. .5
 اسة التعليمية ابململكة العربية السعودية.حتليل السي .6
 خرى.أدول  مقارنة السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية بسياسات تعليمية يف .7
 ليا ودوليا.ؤسسات حموامل اإلحاطة أببرز التحديدات الرتبوية يف النظم التعليمية على مستوى الربامج .8
  .2030يةة وفق رؤ لسعوديالتعليمية ابململكة العربية االتعر  على التجديدات الرتبوية يف السياسة  .9

 املقرر الدراسي. ني لتطوير وحتس -تم تنفيذها ي -ذكر إبجياز أي خطط ا -2
 .املراجعة الدورية للخطة الدراسية للمقرر يف  لس القسم 
 .تقدمي املقرتحات بصفة دورية لتحسني املقرر وتطويره وحتديث مراجعه 
  الطالب يف االستفادة من املقرر علميا وعمليا.استطالع آراء 
 .تصفح املواقع اإللكرتونية للوصول للمعلومات املطلوبة 
 ية.تتبع موضوعات املقرر ومفرداته على مواقع اجملالت والدورايت العربية والعامل 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفساا املستخدمة يف الن رة التعريفية وصف املقرر الدراسي  .غ

 أودليل الربانمج(. 
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 وصف عام للمقرر:
حتليل و ت اليت تواجه النظم التعليمية وأمهيتاا وأهم التحداي التعليمية،للسياسات  االجتاهات احلديثة املقرر هذا يتناول

جديدات الرتبوية تعليم وأهم الت ال ال ة يفوثيقة التعليم ابململكة ومقارنتاا ابلسياسات التعليمية لغريها من الدول املتقدم
 يف السياسات التعليمية ابململكة وغريها من الدول.

 
 ينبغي تناوهلا:املوضوعات اليت  -1

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 التدريس 

 2 1 مدخل مفاهيمي للسياسة التعليمية وأمهيتاا. -
 2 1 ية.أهم االجتاهات واملبادئ اليت تقوم علياا السياسات التعليم -
 4 2 مية.عليالتغريات العاملية املعاصرة وانعكاسا ا على السياسات الت -
 4 2 تواجه النظم التعليمية حمليا ودوليا.التحدايت اليت  -
 2 1 حتليل السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية. -
ية يف دول تعليم ساتمقارنة السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية بسيا -

 أخرى.
3 6 

ؤسسات مج واملرباأبرز التجديدات الرتبوية يف النظم التعليمية على مستوى ال -
 حمليا ودوليا.

2 4 

ة وفق لسعودية االتجديدات الرتبوية يف السياسة التعليمية ابململكة العربي -
 .2030رؤية

2 4 

 2 1 االختبار النصفي -
 2 1 االختبار الناائي -

 
 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .50
 

 حماضرات
دروس 
 إضافية

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق

 30     15×2 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

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

 
  عياً:الل أسبو دي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالتعلم الفر  -عدد ساعات الدراسة  .51

 
واسرتاتيجيات  قياسها طرق اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت .52

 تدريسها
 هالتللمؤ  حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين

 لتعلم املناسبة.االت ا ب يف : قم  لء ا دول  خرجات تعلم املقرر،  يث تكون قابلة للقياس حسب املطلو أوالً 
 تادفة.لم املسالتع : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طر  التقييم و تتسق معاا ومع خمرجاتاثنياً 
م املقرر تسق خمرجات تعلب أن تة، وجي: ضع طر  التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقاثلثاً 

ن أنه ال يلزم أ ع مالحظةماملة، معا  عملية تعلم وتعليم متكاملستادفة وطر  تقييماا واسرتاتيجيات تدريساا لت كل 
 يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل  ال من  االت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

لوطين ر اطاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإل م
 للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
طريقة ا اضرة الدراسية ، املناق ة  ة.يتعر  أهم االجتاهات يف السياسات التعليمي 1-1

واحلوار، التعلم ابالكت ا  ، 
عصف ذهين، التعلم التعاوين 

 املناق ة ، تقييم أورا  العمل
 ،والتكليفات ، تقييم التقارير 

 التقييم الذايت 
1-2 
1-3 

 ة.إدراك التحدايت اليت تواجه النظم التعليمي
 ميةعلياإلملام ابلتجديدات الرتبوية للسياسات الت
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 م
لوطين ر اطاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإل

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

استخدام أساليب التعلم الذايت من 
خالل شبكة املعلومات 

 )اإلنرتنت(.

 ) تقييم األقران(.

 املهارات املعرفية 2
سة السياتكوين إطار شامل عن أهم االجتاهات يف  2-1

 التعليمية
اسرتاتيجية  -طريقة البيان العملي 

 لتفكريااسرتاتيجية  -التساؤل الذايت
قد اسرتاتيجية التفكري النا –التأملي 

ستخدام آليات واسرتاجتيات ا –
 التعلم الن ط والتعاوين .

ا  تقييم أور    -املالحظة 
العمل تقييم العروض العملية 

تقييم  –من قبل األقران 
 ملناق ات الصفية.ا  - البحوث

ا على ا كاساالحاطة ابلتغريات العاملية املعاصرة وانع 2-2
 السياسات التعليمية

 ميةعليالوعي أبهم التحدايت اليت تواجه النظم الت 2-3
 حمليا ودوليا.

يمية تعلال استيعاب أبرز التجديدات الرتبوية يف النظم 2-4
 .حمليا ودولياعلى مستوى الربامج واملؤسسات 

  

ودية لسعة امقارنة السياسة التعليمية ابململكة العربي 2-5
 ومثيلتاا يف الدول األخرى.

ليا ابلتجديد الرتبوي حم 2030ربط رؤية اململكة  2-6
 وعامليا..

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
ض بع القدرة  على العمل الفردي املستقل يف أداء 3-1

 .وبةالتطبيقات وتقدمي التكليفات الفردية املطل
 -املناق ة واألن طة ا ماعية 

تكليف الطلبة أبعمال وماام داخل 
 موعات العمل. اسرتاتيجية 

 العصف الذهين.
 

م ااملالحظة املقننة _ تقييم احرت 
 الطلبة لقوانني العمل ا ماعي

والتزامام هبا. مالحظة 
العالقات ال خصية وتناول 

ة رسدوار بني الطلبة أثناء ممااأل
م يياألن طة املرتبطة ابملقرر. تق

 دفرت التقييم الذايت.

اط لن التعاون مع فريق العمل إلجناز املامة أو ا 3-2
 ب كل متقن ومتميز.

ر ضو  ام القدرة على حتمل املسئولية من خالل االلتز  3-3
 يف له ا اضرات ومواعيدها ، وأداء الدور املسند

 فريق العمل.
 نيةعاو تالقدرة على العمل بفاعلية يف  موعات عمل  3-4

 إلجناز املاام املكلف هبا.
 القدرة على التقومي الذايت 3-5
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 م
لوطين ر اطاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإل

 للمؤهالت
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 روضعمي تنمية ماارات التعامل مع الكمبيوتر يف تقد 4-1

 بوينت(.تقدميية )بور 
ة البيان العملي ) العروض التوضيحي

طريقة  –من جانب أستاذ املقرر ( 
التفاعل مع املوقع  –التمارين 

 –ال خصي لعضو هيئة التدريس 
وعمل   -والربيد اإللكرتوين( 

عروض تقدميية من جانب الطلبة 
دريب الطلبة على استخدام ت –

تقنية املعلومات يف البحث على 
لمعلومات ) ال بكة الدولية ل

واالنرتنت( عن املفاهيم 
ز اواملوضوعات املرتبطة ابملقرر إلجن

 األعمال والتكليفات(.

 يرالتقسسم الذايت وكتابة التقار 
استخدام  –وأورا  العمل 

العروض التقدميية عند عرض 
مالحظة  -اخلطط البحثية  

أداء الطلبة أثناء استخدام 
تقومي املعلومات  –اإلنرتنت 

لياا الطلبة من اليت حصل ع
 خالل النت.

ض عر  تنمية ماارة استخدام الربيد اإللكرتوين يف 4-2
 األعمال واألن طة املطلوبة.

 التواصل مع الزمالء وتقبل املالحظات. 4-3
  

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

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .53
مقال،  تابة، كمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي م

 شفهي، مالحظة......اخل(خطابة، تقدمي 
نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه

 التقييم النهائي
 %60 يف املوعد ا دد االختبار الناائي 1
%20 الثامن االختبار النصفي 2  
%10 طوال الفصل الدراسي صرة.ملعااية تقرير عن أهم التجديدات الرتبوية يف السياسات التعليم 3  
%10 طوال الفصل الدراسيوعالقتاا  2030تقدمي ورقة عمل عن رؤية اململكة العربية السعودية  4  
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                      ابلتجديد الرتبوي.

% 100  اجملموع   
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .غ

 ل طالب )مع ذكرخلاص لكادميي ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالست ارات واإلرشاد األكا
 .  سبوع(مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أ

 ساعات ( . 4الساعات املكتبية املخصصة للمقرر )  -
 األكادميي ) أسبوعيا  ( .االست ارات واإلرشاد  -
  .اإللكرتوينالتواصل عرب الربيد  -

 مصادر التعّلم .ي
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

ية عة العرباهرة. اجملمو ، القتظوير التعليم يف ضوء جتارب بعض الدول( .2012إمساعيل، منار حممد.) −
 للتدريب والن ر.

دنيا لدار الوفاء  درية:، اإلسكنالتعليمية وصنع القرارالسياسات (. 2003بكر، عبد ا واد السيد.) −
 ، عمان: املركزعامةمدخل إىل حتليل السياسات ال(. 2002الطباعة والن ر احلسني، أمحد مصطفى. )

 العلمي للدراسات السياسية.
اخل ملداملفاهيم وا -حتليل السياسات الرتبوية وختطيط التعليم(. 2009بيومي، كمال حسين.) −

 ، دار الفكر، عمان.قاتوالتطبي
ــــيم يف اململكــــة العربيــــة الســــعودية رؤيــــة ا(  2007احلامددددد وآخددددرون، حممددددد )  − حلاضــــر واستشــــراف التعل

 ، مكتبة الرشد، الرايضاملستقبل
 ن، الرايض، مكتبة العبيكاالسياسة التعليمية مفاهيم وخربات( 2007احلريب، سعود هالل ) −
 لعلمية، جدة، خوارزم السياسة التعليمية والتنميةا( 2007حكيم، عبد احلميد عبد اجمليد )  −
 الن ر، القاهرة، ايرتاك للطباعة و نظام التعليم وسياسته( 2012حكيم، عبد احلميد عبد اجمليد) −
 ، القاهرةية اللبنانية، الدار املصر مستقبل التعليم العريب بني الكارثة واألمل( 2008خضر، حمسن ) −
 ايض، دار اخلرجيي، الر ةنظام التعليم يف اململكة العربية السعودي( 2004السنبل وآخرون، عبد العزيز) −
 رة ، مؤسسة طيبة، القاهلالسياسة التعليمية بني الواقع واملأمو ( 2011شعالن، عبد احلميد عبد الفتاح) −
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 وت.، دار الفارايب، بري يف قضااي الرتبية والسياسة التعليمية( 2007عامل، مادي) −
 لرايض، مكتبة الرشد، اسياسة التعليم ونظامه يف اململكة العربية السعودية( 2005العقيل، عبد هللا) −
ة الرتبية ،سلسل ةعاصر ختطيط السياسة التعليمية والتحدايت احلضارية املعيد، سعاد حممد.)د.ت(. −

 (، القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية.4واملستقبل العريب، العدد )
 رية، عماندار املس ،الدراسات املستقبلية منظور تربوي( 2003) لزكي،أمحدفلية،فارو ، وا −

  . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

− .htm186http://www.ulum.nl/a www.scirp.org/journal لة العلوم اإلنسانية   : 
 https://uqu.edu.sa/libمكتبة املل  عبد هللا بن عبد العزيز −
  http://shamela.wsاملكتبة ال املة −
 https://www.kfcc.gov.sa املكتبة الرقمية  ركز املل  فاد الثقايف −

 htpps://www.kfcris.com/arمركز املل  فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  
  :مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب يات، واألسطواانت املد ة. 4

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

 املرافق املطلوبة .أأ
خل دد املقاعد داات )أي عخترب بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق  ا يف ذل  حجم القاعات الدراسية وامل

 املتاحة، وغريها(:القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجازة احلاسب اآليل 
 املباين )قاعات ا اضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .10

ومكتبة  لعمل ا ماعي،ا( طالب مزودة بطاوالت مستديرة ومقاعد مرحية تساعد على 15قاعة دراسية تتسع ل )
 املقرر.صغرية ت تمل على املراجع واملواد العلمية املساعدة على حتقيق أهدا  

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والرب يات وغريها(:  .11
 تعليمية.علية السبورة الذكية . األفالم الاستخدام فا  -جااز الب توب ، سبورة ورقية وأقالم 

 ائمة هبا(:فق ق، أو أر ذكرهامصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتايزات خمربية خاصة، فا .12
 ت.( اثبتة . نقطة اتصال ابإلنرتنdata showجااز عرض بروجيكتور اثبت ، شاشة عرض )

http://www.scirp.org/journal
https://www.kfcc.gov.sa/
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 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظ
 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب  صوص فعالية التدريس:1 .ع

 .لناائيةورية وااالختبارات  التحصيلية الدمنوذج تقومي مقرر دراسي، مناذج من  أعمال الطالب ،  
 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:2 .غ

 احلوار والنقاش مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق هلم تدريس املقرر .
 التقييم الذايت لعضو هيئة التدريس وفق حمكات التقييم.

 .إجراءات تطوير التدريس:3 . 
 متابعة الدورات اخلاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.  -
 ا.االتصال أبعضاء هيئة التدريس لنفس املقرر يف ا امعات األخرى حمليا ودولي -
لجنة التطوير قدميه لل  وتذمتابعة ما يعرض يف االنرتنت حول املقرر والتعليم الفعال وكتابة تقرير عن  -

 واالعتماد الربا ي.
ة أعضاء هيئة ة بواسطالطلب التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال.إجراءات 4 . 

يئة تدريس من هأعضاء  ات معتدريس مستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجب
 مؤسسة أخرى(:

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة النظراء. −
 ختبارات التحصيلية للطالب.نتائج اال −
 تدقيق عينة من مناذج أن طة الطالب وتكليفا م من قبل النظراء يف القسم. −

 طويره:يط لت.ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخط5 .ك
 ف يف املقرر .قاط الضعونوة تبادل اآلراء مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر لتحديد نقاط الق -
لمية والدورايت الع لبياانتاواعد القراءة املستمرة حول املقرر ومتابعة كل ما هو جديد مما له عالقة به يف ق -

 املتخصصة.د
                             حممد جماهد زين الدين .د.أ اسم منسق الربانمج:

 ه1440-2-26 التاريخ       التوقيع:
 

 



 اململكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

 مالحق النموذج

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
  

 

 

 

 .... القيادة الرتبوية اسم املقرر:  

 ( 0205722-2)   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 

 

 مالحق النموذج

 

محر   –  2018سبتمبر   تاريخ التوصيف:

 يـ1440
 جامعة أم القرى اسم المؤسسة التعليمية:

 سم ا دارة الترب ي  والتخمة ق-يمة  التربة  القسم: /لكليةا

 بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .أ

 ( 0205722-2) . اسم المقرر الدراس  ورمزه: القةادة الترب ي  1

 ساعتا . عدد الساعات الملتمدة: 2 .1

 . البرنامج الذي يقد  ضمنه المقرر الدراس : 3

 برنامج الديت راه )قسم ا دارة الترب ي  والتخمة (

 ثان السن  امولى  المست   ال. السن  رو المست   الدراس  الذي يلمى فةه المقرر الدراس : 4

  . المتممبات السابق  لهذا المقرر: مقرر القةادة الترب ي  5

 . المتممبات المتزامن  مع يذا المقرر: م ي جد6

 تقديم المقرر: يمة  التربة فر  رو فرو  . 7

 ع )اىتر يل ما ينمبق(:. نم  الدراس  المتب8
 40 النسبة: نعم ديةيالمحاضرات التقل  تقاعا% 

    

 20 النسبة: نعم ليم اإللكترونيعالت% 

    

 20 النسبة: نعم اإلنترنت( ليم مدمج )تقليدي وعن طريقعت% 

    

 10 النسبة: نعم بالمراسلة% 

    

 10 النسبة: نعم أخرى% 

 

 تعليقات:

   عس طريق المكتب  الجاملة  رو ا لكترونة الذات  البحو وامطال 

 

 األهداف .ب
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 هدف املقرر الرئيس ؟ما . 1

 املعاصــرة ابلقضــااي تعــريفهم إىل يهـدف كمــا  القيــادة يف األساسـية ابملفــاهيم والطالبــة الطالــب تعريـف إىل املقــرر هــذا يهـدف 
 كمـا  التعليميـة، مالـنظ داخـل املؤسسـي العمل يف ودورهم القادة وخصائص مميزاهتا وأهم الرتبوية، ابلقيادة املتعلقة املختلفة
 الــيت القياديـة ملهـاراتا بعـض تقـدمي املقـرر يتضـمن كـذلك  ، القيــادة حـول املعـارف بعـض اكتسـاب علـى الدارسـني يسـاعد

 جمـال يف ديثـةاحل النمـاذج كأحد  لعامليا القيادي منوذج  للدارسني املقرر ويقدم هذا  امليداين العمل يف هبا االسرتشاد ميكن
  .القيادة

  راسي.الد ربإجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني املقر اذكر -2

كتددب وبعددض ل مددن بعددض الوسدديتم الرتكيددز علددى بعددض الفصددو  القيددادة الرتبويددة اسددتخدام أحدددث املراجددع العلميددة يف  ددال  -
 املقاالت من دورايت علمية. 

لتعريفية أو لنشرة امة يف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصفمل عام بنفس الطريقة املستخدا وصف ج( 
 الدليل(. 
 وصف عام للمقرر:

ت  لتطوير عمل لة وضع املقرتحاا وحماو كالهتيتناول املقرر القيادة الرتبوية  ومفاهيمها  وأساليبها املعاصرة  ،وقضاايها ، ومش 
 القائد الرتبوي .

 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .26

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

دة امستشرافة  لقةا-اتجايات حديث  ف  القةادة الترب ي : القةادة امستراتةجة  

 القةادة اللالمة  -القةادة ا بداعة -القةادة الريادي  -

2 4 

 ظروف واللشريس )التحديات  الالقةادة الترب ي  ومنظمات القر  ال احد 

 والمتغةرات(

2 4 

 2 1 القةادة الترب ي  والسةاس  التلمةمة 

 4 2 قةادة التغةةر ف  المؤسسات الترب ي 

 2 1 القةادة ف  امحمات الترب ي 

 2 1 القةادة وإدارة ارداء ف  المؤسسات التلمةمة 

 2 1 القةادة الترب ي  والمجتمع 

 2 1 الترب ي  النسائة  قضايا ف  القةادة

 4 2 قضايا ومشكالت القةادة الترب ي  ف  اللالم اللرب  

 4 2 المشرو  الختام 
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   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .27

 محاضرات 
دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفلمة 

 2     2 الساعات الملتمدة

 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: .28

 

 البحو ف  مصادر الملم مات التالةه:

 رسب عةا(.  ساعات 5-3) المكتب  المريزي  لممالبات ف  الجامل  -

 ساعات(. 4-3البحو ف  الشبك  اللنكب تة  )-

ا اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسهمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت  .29

 واستراتيجيات تدريسها

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر  

  
ً لمجاالت اإلطار الوطن ي مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر

 طرق التقويم

 المعرفة 1

 المحاضرات واللروض الترب ي  التلرف عمى امتجايات الحديث  ف  القةادة 1-1

 التلمم التلاون 

 المناقش  والح ار

 المناقش 

 التلرف عمى نم ةج وممةزات القائد اللالم  2-1 الح ار
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