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 نموذج توصيف المقرر

 :التعليم والتعلم .4
 :ني وخمرجات التعلمجيخصائص اخلر  1 /4

 :املسارات الرئيسة أو التخصصات اليت يشملها الربانمج إن وجد 1 /1 /4
علم  -علم النفس املدرسي –اإلرشاد املهين  –اإلرشاد املدرسي  –اإلرشاد النفسي  -والتقوميالقياس النفسي  –البحث العلمي  –الرتبية وعلم النفس  .أ

 علم النفس الصناعي والتنظيمي   –النفس املهين 
  اخلطة الدراسية: 2 /1 /4

 املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
 الساعات احملتسبة

 -عملي -)معتمدة 
 نظري(

املستوى 
 األول

 2 ال يوجد مقرر اجباري قضاا معاصرة يف علم النفس 2-0206711 نفس
 2 ال يوجد مقرر اجباري االضطراابت النفسية وتشخيصها 2-0206712 نفس

 2 ال يوجد مقرر اجباري نظرات االختيار املهين 2-0206713 مهين     
 2 ال يوجد مقرر اجباري علم نفس الصناعي والتنظيمي 2-0206714 مهين     

 2 ال يوجد مقرر اجباري نظرات التعلم والتعليم  2-0206623 نفس

املستوى 
 الثاين

 2 ال يوجد مقرر اجباري قراءات يف علم النفس االجيايب 2-0206721 نفس
 2 ال يوجد مقرر اجباري النمو مدى احلياة 2-0206722 نفس

 2 ال يوجد مقرر اجباري اليبوي واملهيناإلرشاد املماعي  2-0206723 مهين    
 2 ال يوجد مقرر اجباري قراءات يف حمددات االختيار اليبوي واملهين 2-0206724 مهين   

متطلب كلية  
 اجباري

 2 ال يوجد مقرر اجباري نظرية املناهج

املستوى 
 الثالث

 2 ال يوجد اجباري مقرر املشكالت املهنية وأساليب مواجهتها   2-0206731 مهين
 2 ال يوجد مقرر اجباري اإلرشاد اليبوي واملهين للفئات اخلاصة 2-0206732 مهين
 2 ال يوجد مقرر اجباري اإلجنليزية ابللغة واملهين اليبوي اإلرشاد يف نصوص 2-0206733 مهين
 2 يوجدال  مقرر اجباري اختبارات امليول واالستعدادات 2-0206733 مهين
 2 ال يوجد مقرر اجباري إحصاء استداليل 2-0206632 تفس

املستوى 
 الرابع

 2 ال يوجد مقرر اجباري تصميم البحوث شبه الت ريبية 2-0206741 نفس
 2 ال يوجد مقرر اجباري  اإلرشادية الربامج وختطيط بناء 2-0206742 مهين
 2 ال يوجد مقرر اجباري اآليلحتليل البياانت ابحلاسب  2-0206743 نفس
 3 ال يوجد مقرر اجباري (1)واملهين  اليبوي اإلرشاد يف عملي تدريب 2-0206744 مهين

 
متطلب كلية 

 2 ال يوجد مقرر اجباري (2سياسات تعليمية معاصرة) اجباري

املستوى 
 اخلامس

 2 ال يوجد اجباريمقرر  حلقة حبث يف اإلرشاد اليبوي واملهين 2-020675 مهين
 3 ال يوجد متطلب إجباري (2تدريب عملي يف اإلرشاد اليبوي  واملهين) 2-020676 مهين

متطلب كلية  
 2 ال يوجد متطلب  اجباري القيادة اليبوية اجباري



 

 نموذج توصيف المقرر

متطلب كلية  
 2 ال يوجد متطلب اختياري متطلب الكلية االختياري اختياري

املستوى 
 السادس

  ال يوجد متطلب إجباري الدكتورا أطروحة  

املستوى 
 السابع

  ال يوجد متطلب إجباري أطروحة الدكتورا  

املستوى 
 الثامن

  ال يوجد متطلب إجباري أطروحة الدكتورا  

  أدرج املزيد من املستوايت حسب احلاجة
 املكوانت امليدانية أو البحثية للخطة الدراسية: 3 /1 /4
 :)إن وجدت( موجز ابملكوانت العملية أو الطبية العيادية أو مكوانت برانمج الزمالة اليت يتطلبها الربانمج 1 /3 /1 /4

 :توصيف موجز لنشاط اخلربة امليدانية (أ .أ
   يقوم الطلبة ابلتدريب يف املهات التدريبية ذات العالقة مب ال التخصص الدقيق        

 من الربانمج تنفذ اخلربة امليدانية؟)املستوى الدراسي( يف أي مرحلة أو مراحل  (ب .ب
 سادسالاخلامس و املستوى          

 يوم / أسبوع / فصل دراسي()الوقت املخصص للخربة امليدانية وترتيبات اجلداول  (ج

 ل لكل تدريبفصل دراسي كام

 :عدد الساعات املعتمدة (د

 دريبيةتساعة 90مخسة عشر اسبوعا      = ملقرري التدريب العملي خالل ساعات  3

 )إن وجدت(:الرسالة العلمية أو  البحثي متطلبات املشروع 2 /3 /1 /4
 مبتطلبات املشروع البحثي أو الرسالة: توصيف موجز (أ

الدرجة املمنوحة وفق املعايري علمي يرقى إىل مستوى كتابة تقرير ، و اإلرشاد اليبوي واملهينيكلف الطالب ابختيار مشكلة حبثية فالي جمال 
 العاملية املتعارف عليها، وذلك بتوجيه ومتابعة من املشرف األكادميي للطالب.احمللية واالقليمية و  العلمية

 املشروع البحثي أو الرسالة:اكتب أهم خمرجات التعلم املستهدفة من  (ب
 املتوقع أن يكون الطالب قادرا  على: من      

 بدقة.املوضوع ومشكلته مربرات اختيار ، وحتديد طروحة العمليةموضوع األو عنوان اختيار  -
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  توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4
 دراسي مقرر توصيف منوذج 

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

 علم النفس /.اليبية     :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .أ

 2-0206711نفس     قضاا معاصرة يف علم النفس: ورمز  الدراسي املقرر اسم. 1
 2: املعتمدة الساعات عدد. 2 .1
 مجيع برامج الدكتوراة يف التخصصات املختلفة لعلم النفس: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .2

  (الربامج هذ  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 .3
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .4
 ال يوجد (: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .5
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن ا إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .6

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

 % 100 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .أ
    

  :النسبة  اإللكيوي التعليم .ب
    

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

  :النسبة  ابملراسلة .د
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  :النسبة  أخرى .ه
 

 :تعليقات

 

 األهداف .ب
 ؟ الرئيس املقرر هدف ما -1

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

ل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع )مثاملقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  اإلنينت، والتغيريات يف  احملتوى كنتي ة لألحباث املديدة يف جمال الدراسة(.  

االستعانة ابملواقع اإللكيونية للم الت العلمية يف التخصص للتعرف على املوضوعات املديدة اليت يتم 
 دراستها أوال أبول.

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .ج
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 :للمقرر عام وصف
يعد هذا املقرر من املقررات املهمة للباحثني يف جمال علم النفس بشكل عام وعلم نفس التعلم على وجه 
اخلصوص ملا يتضمنه من قضاا معاصرة يتناوهلا علم النفس ابلدراسة، وكذلك نظر ا للتقدم املستمر والتدفق 

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

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

والقضاا املعاصرة يف اجملتمع، علم النفس ودور  يف ظل التغريات اجملتمعية املتالحقة 
 والعالقة بني علم النفس واملوانب االنسانية والتكنولوجيا

1 2 

 سيكلوجية اختاذ القرار النفسي واملمارسات النفسية يف ظل عاا متغري

 اإلدمان على االنينت وأاثر  على الفرد واجملتمع

 املمود والتصلب يف الفكر وأاثر  على الفرد واجملتمع

1 2 

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

 الضغوط النفسية الناجتة عن التقدم التكنولوجي وارتفاع القلق الرقمي بني أفراد اجملتمع

 االحياق النفسي وأثر  على الفرد واألسرة يف عصر القلق 

2 4 

 4 2 ظل وسائل التواصل االجتماعي والتقدم التكنولوجيضوابط التواصل النفسي اآلمن يف 
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 0لقبول والرف وسائل التواصل االجتماعي وانتشارها يف وسط الشباب املامعي بني ا
 واحللول(-)األسباب

 الذكاء االصطناعي وآاثر  النفسية اإلجيابية والسلبية على الفرد واجملتمع

 من موضوعات حلقة حبث يف التعلم دكتورا  

2 4 

 أمهية التفكري الناقد يف ظل تعدد مصادر املعرفة وسهولة احلصول عليها 

 العالج(-ظاهرة التنمر )األسباب 

2 4 

 القياس النفسي والبحث العلمي يف ظل التقدم التكنولوجي اهلائل

 املعتقدات املعرفية يف ظل تنوع مصادر املعلومات واملعارف

2 4 

 4 2 علم النفس عرب الثقايف يف ظل عصر العوملة 

 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

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

 

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

 .املناسبة التعلم جماالت يف املطلوب حسب للقياس قابلة تكون حبيث املقرر، تعلم مبخرجات املدول مبلء قم: أوال   -
 .املستهدفة التعلم خمرجات ومع معها تتسق و التقييم طرق تناسب اليت التدريس اسياتي يات ضع: اثنيا   -
 تقييمها وطرق املستهدفة املقرر تعلم خمرجات تتسق أن وجيب بدقة، التعلم خمرجات وتقومي قياس على تساعد اليت املناسبة التقييم طرق ضع: اثلثا   -

 جماالت من جمال كل  يف تعلم خمرجات مقرر كل  يتضمن أن يلزم ال أنه مالحظة مع متكاملة، وتعليم تعلم عملية معا   لتشكل تدريسها واسياتي يات
 .التعلم

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 اسرتاتيجيات للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات

 للمقرر التدريس
 التقومي طرق

 املعرفة 1
 كتابة مقال احلوار واملناقشة حيدد أمهية علم النفس يف ظل التغريات املستمرة يف العصر احلديث 1-1

 كتابة مقال واملناقشةاحلوار  يوضح أسس اختاذ القرار النفسي يف ظل التغريات اجملتمعية املعاصرة 1-2

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

 تكليف منزيل العرض الفعال

يفسر احلاجة إىل تنمية قدرة أفراد اجملتمع على التواصل اآلمن يف ظل  1-4
 التطورات التكنولوجية املتالحقة

 تكليف منزيل العرض الفعال

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

 املعرفية املهارات 2
يقيح املهارات اليت جيب إكساهبا ألفراد اجملتمع ملواجهة التأثريات السلبية  2-1

 للتكنولوجيا احليثة 
 نشاط عملي التعلم التعاوي

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

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

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

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة حيدد مسؤولياته جتا  أفراد اجملتمع يف ظل التغريات املتالحقة 3-2

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
يظهر مهارات التواصل اآلمن من خالل وسائل التواصل االجتماعي  4-1

 والتقنية احلديثة
 تطبيقات عملية تطبيقات عملية

يستخدم التقنية احلديثة يف الكشف عن االضطراابت النفسية يف ظل  4-2
 التغريات املتالحقة

 تطبيقات عملية تطبيقات عملية

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
5-1    

5-2    

 

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

 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    
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 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .د

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

 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس. -

 تكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واإللكيوي. -

يعمل القسم على إنشاء وحدة خاصة ابإلرشاد النفسي لتقدمي اإلرشادات والتوجيهات واالستشارات  -
 النفسية  للطالب 

 ب األكادمييةيوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطال -

 
 التعّلم مصادر .ه

 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1

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

 (. علم النفس املعاصر: التيارات واملدارس. دار الن اح املديدة: الدار البيضاء2012غريب، عبد الكرمي )

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

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

 النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع : القاهرة.(. علم النفس املعاصر. دار 2000امللي ي، حلمي )

Jo Mercier, D. F. & Mitchell, W. H. (2016). The Origins of 
Contemporary Psychology. Wentworth. NY 
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 :(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 اإلنينت ومواقع اإللكيونية املواد أدرج. 3

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

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

 

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

 

 

 املطلوبة املرافق .و
 القاعات داخل املقاعد عدد)أي  واملختربات الدراسية القاعات ح م ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

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

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

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

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .3
 املكتبة  املركزية ابملامعة

 

https://www.journals.elsevier.com/contemporary-educational-psychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_Educational_Psychology


 

 نموذج توصيف المقرر

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ز
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسياتي يات .1

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

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

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي خرىأ اسياتي يات .2
 * املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر واالختبار النهائي.

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

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

 :التدريس تطوير إجراءات .3
يتم بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق التدريس احملببة هلم س

 تطوير التدريس

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

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

 :لتطوير  والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .5
 من خالل أداء الطالب يف االختبار الشامل ملرحلة الدكتوراة  -

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

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



 

 نموذج توصيف المقرر

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

 د/ حممد خليفة الشريدة :الربانمج منسق اسم

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

 توصيف مقرر قضاا معاصرة يف علم النفس                      إعداد د/ حممد حممود عبدالوهاب

 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 الرتبية / علم النفس القسم: -لكليةا

 

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

 ساعتان:  . عدد الساعات املعتمدة2 .7
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

 مقررعام –الدكتوراه  .8
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .9

 املستوي )             (  .10
 املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. 5 .11
 ال يوجد .12
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .13
 ، إن ا يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  املقررفرع أو فروع تقدمي . 7 .14
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 مبنى كلية الرتبية .15
 . منط الدراسة املتبع )اخي كل ما ينطبق(:8

 التقليديةقاعات احملاضرات  .و
  

 %60 النسبة:
    

 التعليم اإللكيوي .ز
  

 %20 النسبة:
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنينت( .ح
  

 %20 النسبة:
    

  النسبة:  ابملراسلة .ط
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ي
 

 تعليقات:

 

 األهداف .ث
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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 

 .يتعرف علي تصنيف حاالت االضطراب النفسي 

 يتعرف علي التصنيفات العاملية لالضطرابات النفسية(ICD-10- DSM.) 

 .يقدر و يدرك أهمية التشخيص لالضطرابات النفسية 

  والعقلية االضطراابت النفسيةيتعرف علي اسباب. 

 .يقارن بني االضطرابات النفسية والعقلية 

 فسي. يتعرف علي النظريات النفسية املفسرة لالضطراب الن 

  والعقلية االضطراابت النفسيةيستعرض مناذج من. 

 

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

 .يتم مراجعة مفردات املادة وفقا للتطورات وتوفر املراجع وقواعد املعلومات احلديثة 

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

 .  االستفادة من املؤمترات العلمية واملشاركة فيها 

 .االستفادة من الدراسات  والبحوث املنشورة يف قواعد املعلومات 

 

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

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

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

 . والعقلية االضطراابت النفسيةمن املسببة هلا 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 تصنيف حاالت االضطراب النفسي الشائعة 

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

  والعقلية االضطراابت النفسيةاسباب. 
2 4 

 .2 1 الفروق بني االضطرابات النفسية والعقلية 

  .4 2 النظريات النفسية املفسرة لالضطراب النفسي 

  والعقلية االضطراابت النفسيةمناذج من. 
3 6 

 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

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

 

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

 

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

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

  املقرر الدراسي إىل تنميتهاموجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى . 

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

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

-  
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت خمرجات م
 املعرفة 1
احملاضرات, احلوار والنقاش,  االضطرابات النفسية معرفة وتشخيص 1-1

 البحث العلمي ,ورش العمل .
 الالالال

املناقشات  

التقييمية, 

االختبار 

النصفي,ر 

 النهائي.
 الال

 االضطرابات النفسية الفهم الشامل لتصنيف وتشخيص  1-2

 والنظرايت املفسرة هلا واألسباب املؤدية اليها

 المهارات المعرفية 2
 االضطرابات النفسية سيتمكن الدارس من معرفة وفهم طبيعة 2-1

 ومناذج متنوعة منها

المحاضرات ، المناقشة 
والحوار ، البحث 

 العلمي.

املناقشات 

التقييمية, 

االختبارات 

النصفيةو 

 النهائية.
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها: 3-1

متثل املعرفة املقدمة يف املقرر اساسا للتدريب على التعامل مع 

اصحاب املشكالت وإقامة عالقة ارشادية تقوم علي التعاطف 

الوجداني و مهارات التعامل مع هذه الفئات اليت تعاني من 

 االضطرابات النفسية.

احملاضرات , املناقشة 

 واحلوار , البحث العلمي.

 

املناقشات 

التقييمية, 

ختبارات اال

النصفية 

 النهائية.

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

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

 يف االضطراابت النفسيةمهمة وحمددة 
 

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

 

عمل عروض 
تقدميية وكتابة 
 التقارير العلمية
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت خمرجات م
اءة كما يقوم بشكل اعتيادي البياانت االحصائية ويستخدمها بكف 4-2

الئمة يف حبث امليستخدم كما واسعا من تقنيات املعلومات واالتصاالت 
 القضااي وإيصال النتائج والتوصيات

التدريب علي تبويب 
البياانت االحصائية  وتقييمها  

التدريب علي استخدام -
تقنيات املعلومات 

واالتصاالت يف تناول وحبث 
 القضااي وإيصال النتائج .

تقدمي  تعليقات 
ومناقشات 
علي النتائج 
 االحصائية

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

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 اسبوعيا اسبوعية قصريةواجبات  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
ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي 

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

 مصادر التعّلم .ي
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1



 السعوديةاململكة العربية 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

153 

 

 ( علم االمراض الن2009عبد الرمحن ,حممد السيد. ) اض االعر -فسية والعقلية )االسباب- 

 العالج(القاهرة :مكتبة زهراء الشرق..–التشخيص 

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

 مصر اجلديدة.

 ( 2014غامن , حممد حسن.) والعقلية والسلوكية , القاهرة :مكتبة  االضطرابات النفسية

 االجنلو املصرية.

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

 : دار طيبة للطباعة والنشر.

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

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

 والنشر.

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

DSM4&DSM5 . القاهرة مكتبة االجنلو املصرية 

 

  سييةأدرج املواد املرجعية األسا. 2 
التشخيصية : الدليل التشخيصي واإلحصائي اخلامس لالضطراابت النفسية  ( . احملكات2017عبد الفهيم ، أمحد جماور ).

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

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

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

 لو املصرية.(.الدليل التشخيصي لالضطراابت النمائية العصبية. القاهرة : مكتبة االجن2016عوده،حممد حممد )

 . املواد اإللكيونية ومواقع اإلنينت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

--www.questia.com 

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة عني مشس.-   

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة حلوان.-  

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة األزهر- 

  . جبامعة حلوانمركز االرشاد النفسي  -

 اجلمعية املصرية لعلم النفس.-

 رابطة االخصائيني النفسيني املصرية ) رامن (.-

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

 ال يوجد 

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

 املباي )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .4
 ا واملشار اليها ادناه.دارسا على االقل مع توفر االجهزة الالزمة به 20قاعة دراسية تستوعب 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .5
 حاسبات شخصية, احلاسبات باملكتبة للدخول اىل قواعد املعلومات.

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

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .س

http://www.am.org/iupsys
http://www.questia.com/
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 اسياتي يات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ش
 .االعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة التدريس 

 .االعتماد على املقرتحات املباشرة من الطالب 

 

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

  ملف االجنازportfolio. 

 االنشطة املصاحبة للمقرر 

 

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

 .االستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعديل طرق تقديم املقرر 

 االستاذ لفاعلية الطرق املختلفة واإلبقاء على الفاعل منها. اختبار 

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

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

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

 اجراء اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتالية سنويا.

 تطوير مفردات وحمتوى املقرر ليشمل اهم وأحدث نتائج البحوث.
 



 السعوديةاململكة العربية 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

156 

 

 ................................................................................................ ق الربانمج:اسم منس

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

 دراسي مقرر توصيف منوذج

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

 علم النفس /لرتبية    ا :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ج
 2-0206713 مهين     واملهين  االختيار الرتبوينظرايت : ورمز  الدراسي املقرر اسم .16

 2:املعتمدة الساعات عدد. 2 .17
 اإلرشاد الرتبوي واملهين: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .18

  (الربامج هذ  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 .19
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .20
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .21
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن ا إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .22

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

 % 100 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .ك
    

  :النسبة  اإللكيوي التعليم .ل
    

  :النسبة  (اإلنينت طريق وعن تقليدي) مدمج تعليم .م
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  :النسبة  ابملراسلة .ن

    

  :النسبة  أخرى .س
 

 :تعليقات

 األهداف .ح
 ؟ الرئيس املقرر هدف ما -1

يهدف املقرر إىل تعريف الطلبة أبهم النظرايت يف النمو واالختيار املهين، واملفاهيم املرتبطة هبا، 
واألسس القائمة عليها وإجراءاهتا وتطبيقاهتا، والنقد املوجة لكل نظرية، وابلتايل يطور الطلبة )كمرشدين 

ملسرتشدين على اختيار التخصص متخصصني يف اجملال الرتبوي واملهين( مهاراهتم اإلرشادية ملساعدة ا
 الدراسي أو املهنة اليت تناسب قدراهتم واستعداداهتم ومساعدهتم على حل املشكالت املهنية أوالرتبوية.

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 حباث املديدة يف جمال الدراسة(.والتغيريات يف  احملتوى كنتي ة لألاإلنينت، 

االطالع على أحدث النظرايت يف جمال اإلرشاد املهين والرتبوي، وذلك ابلرجوع للكتب واألحباث 
احلديثة يف اإلرشاد املهين والرتبوي ، عن طريق املواقع االلكرتونية، واملكتبة الرقمية السعودية، ودور 

  ملختلفة، وزايرة املكتبات اجلامعية احمللية والعربية والعاملية.النشر ا
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .خ
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 :للمقرر عام وصف
، واملسلمات واملبادئ املهين والرتبوياالختيار يهتم هذا املقرر بعرض النظرايت القدمية واحلديثة يف 

األساسية هلذه النظرايت، والتطبيقات اخلاصة هبا. والعالقات القائمة بينها واالنتقادات املوجهة هلا، 
 واالستفادة من هذه املعلومات وتفعيلها يف اإلرشاد املهين والرتبوي.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .11
 ساعات التدريس  األسابيععدد  قائمة املوضوعات

 األسس العامة -تناول مجيع النظرايت من حيث )املفاهيم األساسية -تقدمي- 
 خالصة والنقد( -التطبيقات

  ويليامسون وزمالؤه. –نظرية السمات والعوامل 

1 2 

  هوالند. –نظرية الشخصية وبيئة العمل 
  آن رو. –نظرية احلاجات 

1 2 

 كرومبولتز.  -نظرية التعلم االجتماعية االقتصادية 
 لينت، براون، وهاكت. -النظرية املعرفية االجتماعية املهنية 

1 2 

 سوبر. -نظرية دورة احلياة يف النمو املهين 
 جينزبريغ. -النظرية النمائية النفسية 

1 2 

 بلي. -نظرية اختاذ القرار املهين 
 تيدمان. -نظرية احلياة املهنية 

1 2 

 هريشنستون وروث. -نظرية االختيار املهين 
 بريل. -النظرية التحليلية 
 .النظرية املوقفية يف االختيار واختاذ القرار املهين 

1 2 

 2 1 االختبار النصفي 
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 )دويس  -نظرية التناسب بني الشخص والبيئة )التكيف املهين
 ولوفكوست.

 .نظرية معاجلة املعلومات املعرفية 

1 2 

 مايرز_بريقز. -نظرية النمط 
 شلوسبريغ. -نظرية التحول 

1 2 

 رو. -نظرية النمو الشخصي واالختيار املهين 
 هانفسن. -نظرية ختطيط احلياة التكاملية 

1 2 

 كاكرن.  -اإلرشاد املهين القصصي 
 بيتسن. -نظرية أنظمة النمو 

1 2 

 بوردين. -النموذج السيكوديناميكي يف االختيار املهين 
 فيليبس. -العالقة التطورية منوذج 

1 2 

 .2 1 اإلرشاد املهين للنساء 

 .خامتة: مقارنة وتلخيص لكل النظرايت املقدمة 
  وجهة نظر إسالمية تكاملية يف اجملال املهين والرتبوي. لو 

1 2 

 .2 1 االختبار النهائي 

 

 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 33 - 10 - - 23 الفعلية التدريس ساعات
 2 - - - - 2 املعتمدة الساعات

 



 السعوديةاململكة العربية 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

160 

 

 :وعيا  أسب خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .13
 ساعة تدريبية

 

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

 .املناسبة التعلم جماالت يف املطلوب حسب للقياس قابلة تكون حبيث املقرر، تعلم مبخرجات املدول مبلء قم: أوال   -
 .املستهدفة التعلم خمرجات ومع معها تتسق و التقييم طرق تناسب اليت التدريس اسياتي يات ضع: اثنيا   -
 تقييمها وطرق املستهدفة املقرر تعلم خمرجات تتسق أن وجيب بدقة، التعلم خمرجات وتقومي قياس على تساعد اليت املناسبة التقييم طرق ضع: اثلثا   -

 جماالت من جمال كل  يف تعلم خمرجات مقرر كل  يتضمن أن يلزم ال أنه مالحظة مع متكاملة، وتعليم تعلم عملية معا   لتشكل تدريسها واسياتي يات
 .التعلم

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

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

 التقومي طرق

 املعرفة 1
1-
1 

 تكليف منزيل العروض التقدميية لكل نظرية.يعرف املفاهيم األساسية 

1-
2 

 كتابة مقال اخلرائط الذهنية  دد أوجه الشبه واالختالف بني النظرايت املختلفة.

1-
3 

 -تكليف منزيل احلوار املناقشة يتعرف على النظرايت األساسية يف االختيار املهين والرتبوي. 
 االختبارات

1-
4 

كتابة   -االختبارات احلوار واملناقشة مراحل احلياة املختلفة. يتعرف على التطور املهين عرب
 مقال

1-
5 

 نشاط عملي التعلم الفعال يذكر العوامل املؤثرة على اختاذ القرار املهين.
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 املعرفية املهارات 2
2-
1 

 تكليف منزيل التعلم النشط ينتقد النظرايت اإلرشادية املختلفة.

2-
2 

 نشاط عملي العصف الذهين للنظرايت يف اجملال الرتبوي واملهين.يبتكر تطبيقات جديدة 

2-
3 

 نشاط عملي التعلم التعاوين  لل العالقات بني النظرايت

2-
4 

 حبث مشرتك  التعلم التعاوين يستنتج حلول خالقة للمشكالت املهنية والرتبوية.

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
3-
1 

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة املخالف واالنتقادات.يتقبل الرأي 

3-
2 

 تقييم األقران التعلم التعاوين يلتزم ابملهام املكلف هبا يف اجملموعة.

3-
3 

 التقييم الذايت التعلم التعاوين يتحمل قيادة جمموعة.

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
4-
1 

مصادر التعلم اإللكرتوين يف البحث عن نظرايت االختيار املهين يستخدم 
 والرتبوي.

 تكليف منزيل التعلم النشط

4-
2 

 تطبيقات عملية التعلم التعاوين  لل بياانت.

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
 تطبيقات عملية التعلم التعاوين ينفذ برانمج إرشاد مهين أو تربوي  
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5-
1 

 التدريب امليداين التعلم النشط ميارس اإلرشاد املهين والرتبوي يف امليدان 

5-
2 

 تكليف منزيل احلوار واملناقشة  يعمل تقارير علمية حلالة مرضية.

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .15

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

1 

الثاين  وميدانيةتطبيقات عملية 
واخلامس 
 والعاشر

20% 

 %20 السابع اختبار نصفي  2

3 

الثالث  فردية ومجاعيةحبوث علمية 
والثامن والثاين 

 عشر

20% 

 %40 اخلامس عشر اختبار هنائي 4

 
 

 

 

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

 .عضو هيئة تدريسلكل أسبوعية ساعات مكتبية  4توفر  -

 االجتماعي.التواصل  تطبيقاتللتواصل بني عضو هيئة التدريس والطالب عرب  -

 
 التعّلم مصادر .بب

 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1
 . عّمان: دار الفكر. نظرات اإلرشاد والنمو املهين(. 2015أبو عيطة، سهام ) -
. ترمجة حامد الفقي. الكويت: دار 1ج اإلرشاد والعالج النفسينظرات (. 1992ابترسون، س. ه. ) -

 القلم.
. ترمجة حامد الفقي. الكويت: دار 2ج نظرات اإلرشاد والعالج النفسي(. 1992ابترسون، س. ه. ) -

 القلم.
. عامليةاإلرشاد املهين: نشأته، أمهيته، تقنياته، نظراته، جتارب (. 2016محود، حممد عبداحلميد الشيخ ) -

 عّمان: دار املسرية.
 . عّمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.التوجيه املهين ونظراته(. 2014جودت، والعزة، سعيد ) عبداهلادي،

- Andersen, P., & Vandehey, M. (2011). Career Counseling And 
Development In A Global Economy 2nd. USA: Brooks/Cole Cengage 
Learning.  
- Andersen, P., & Vandehey, M. (2005). Career Counseling And 
Development In A Global Economy 1st. USA: Wadsworth Cengage 
Learning. 
- Brown, S., & Lent, R. (2013). Career Development and Counseling: 
Putting Theory and Research to Work 2nd. John Wiley & Sons, Inc. New 
Jersey. 
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- Chan, F., Berven, N., & Thomas, K. (2015). Counseling Theories and 
Techniques for Rehabilitation and Mental Health Professionals 2nd. Springer 
Publishing Company LLC, New York. 
- Cooper, M., & Dryden, W. (2016). The Handbook of Pluralistic 
Counselling and Psychotherapy. London: Sage Publications Ltd.  
- Corey, G. (2009). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy 
8th. USA: Thomson Brooks/Cole. 
- Hough, M. (2014). Counselling Skills and Theory 4th. UK: Hodder 
Education.   
- Ivey, A., D′Andrea, M., & Ivey, M. (2011). Theories of Counseling and 
Psychotherapy: A Multicultural Perspective 7th. USA: Sage Publications, 
Inc.  
- Patton, W., & McMahon, M. (2014). Career Development and Systems 
Theory: Connecting Theory and Practice 3rd. Sense Publishers, 
Rotterdam, Netherlands. 
- Reeves, A. (2018). An Introduction to Counselling and Psychotherapy: 
From Theory to Practice. London: Sage Publications Ltd. 
- Sharf, R. (2013). Applying Career Development Theory to Counseling 
6th. Brooks/Cole, Belmont, USA. 
- Swanson, J., & Fouad, N. (2014). Career Theory and Practice: Learning 
Through Case Studies 3rd. USA: Sage Publications, Inc. 

 (:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد - قائمة يف – أدرج. 2 
 رابطة األخصائيني النفسيني املصرية. -جملة دراسات نفسية -
 جامعة عني مشس. -جملة كلية اليبية -
 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنينت ومواقع اإللكيونية املواد أدرج. 3

 
http://www.employmentcounseling.org/about-neca.html 
https://www.counseling.org/careers/aca-career-central 
https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sp/home_page 
https://www.schoolcounselor.org/ 
http://career.iresearchnet.com/career-development/american-counseling-association/     

http://www.employmentcounseling.org/about-neca.html
https://www.counseling.org/careers/aca-career-central
https://www.ncda.org/aws/NCDA/pt/sp/home_page
https://www.schoolcounselor.org/
http://career.iresearchnet.com/career-development/american-counseling-association/
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https://www.apa.org/ 
https://www.agpa.org/ 
https://www.bacp.co.uk/ 
https://www.bps.org.uk/ 
https://ahpp.org.uk/ 
https://careerprocanada.ca/         
https://www.ccpa-accp.ca/ 
https://www.cpa.ca/aboutCPA/CPAsections/counsellingpsychology 
https://www.iac-irtac.org/ 

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

 املطلوبة املرافق .تت
 القاعات داخل املقاعد عدد)أي  واملختربات الدراسية القاعات ح م ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباي .6

 وجهاز حاسب آيل وسبورة ذكية. Data Showقاعة دراسية جمهزة جبهاز العرض 

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .7
 .سبورة ذكية 
  جهاز العرضData Show . 
 حاسب آيل. 

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .8
 املركزية ابجلامعةاملكتبة 

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ظ

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسياتي يات .6
 استبانة التقومي. -
 استطالع الرأي عن طريق املقابلة. -
 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسياتي يات .7
 تقومي النظائر عن طريق الزمالء يف القسم واالستعانة ابلزمالء من جامعات أخرى. -
 واملختصني يف اجملال.استشارة ذوي اخلربة  -

https://www.apa.org/
https://www.agpa.org/
https://www.bacp.co.uk/
https://www.bps.org.uk/
https://ahpp.org.uk/
https://careerprocanada.ca/
https://www.ccpa-accp.ca/
https://www.cpa.ca/aboutCPA/CPAsections/counsellingpsychology
https://www.iac-irtac.org/
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 :التدريس تطوير إجراءات .8
 استبانة التقومي. -
 استطالع رأي الطلبة حول فاعلية طرق التدريس عن طريق املقابلة. -

 تدريس هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .9
 مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل مستقلني،

  (:أخرى
 تقومي األقران. -
 اإلجناز.ملفات  -

 :لتطوير  والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .10
 حضور املؤمترات العلمية واملشاركة الفعلية هبا. -
 يف اجملال. االطالع على أحدث الكتب -
 التواصل مع مراكز البحوث. -
 يف املكتبة الرقمية السعودية عن موضوعات جديدة يف اجملال.البحث  -

 

 د/ عبدهللا العطاس :الربانمج منسق اسم

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

 

 

 إعداد 

 د. سلوى المجنوني
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 ............جامعة ام القرى..... إسم املؤسسة التعليمية: 1440-..3...-..7...  اتريخ التوصيف:

 .....................علم النفس..................... -.............كلية اليبية................ القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خ
 2-0206714 مهين     علم النفس الصناعي و التنظيمي  اسم املقرر الدراسي ورمز :   .23

 2 . عدد الساعات املعتمدة: 2 .24
 النفس/ االرشاد املهينبرانمج الدكتورا  يف علم . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .25

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

 الثاي. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .26
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .27
 ن وجدت(: . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إ6 .28
 جامعة ام القرى ابلعابدية املقرر، إن ا يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .29

 . منط الدراسة املتبع )اخي كل ما ينطبق(:8
 %90 النسبة: ✔ قاعات احملاضرات التقليدية .ع

    

 %10 النسبة: ✔ التعليم اإللكيوي .ف
    

  النسبة:  )تقليدي وعن طريق اإلنينت(تعليم مدمج  .ص
    

  النسبة:  ابملراسلة .ق
    

   النسبة:  تذكر أخرى .ر
 تعليقات:
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 األهداف .د
بدراسة سلوك اإلنسان يف بيئة  يتوقع من الطالب بعد دراسته للمقرر الدراسي أن يعرف علم النفس الصناعي كفرع تطبيقي يهتم

العمل وحتليل الفرد، وأن يعرف العوامل املؤثرة على اإلنتاج مثل: ل حتليل احلاجات واحلوافز، وحتليالعمل، وأن يكون قادرا  على 
ابلقيم  واحلوادث، وإصاابت العمل، والظروف النفسية ، والرضا الوظيفي واملهين. وأن يعي أمهية االلتزام احلوافز، والتوافق املهين،

 .واألخالق والعالقات اإلنسانية يف الصناعة

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

 النفس الصناعي والتنظيمي. يستجد في مجال علماستخدام تقنية المعلومات ومراجع االنترنت لالطالع على كل ما -

بدأ يشار إليه بأنه علم نفس  ( والذيالهندسيي النفس والتنظيمي)علمزيادة االهتمام بالتخصص الفرعي من علم النفس الصناعي  -

 العوامل اإلنسانية.

 تصاالت في بيئة العملاال االشارة إلى مواضيع ذات صلة بالمقرر مثل التلوث، االهتمام بالموارد البشرية، -

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

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

 وصف عام للمقرر:
هذا المقرر من المقررات المهمة للباحثين في مجال االرشاد المهني بشكل عام، حيث يهتم فيه بدراسة علم النفس الصناعي يعد 

االختصاصي النفسي، تحليل الفرد و العمل، رفع الكفاية اإلنتاجية للعاملين، حل المشكالت التي تحدث التنظيمي و أهدافه وميادينه، دور 

المادية و النفسية و االجتماعية التي تكفل عملية اإلنتاج باقل جهد ووقت وبقدر اكثر من  ففي المجال الصناعي، و تهيئة جميع الظرو

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

 4 2 وعالقته بفروع علم النفس األخرى. علم النفس الصناعي: أمهيته، أهدافه، اترخيه ومستقبله، ميادينه، جماالته،
 2 1 احلاجات واحلوافز: معناها، نظراهتا، وعالقتها ابإلنتاج.

 2 1 طرقه، أدواته.حتليل العمل: 
 2 1 حتليل الفرد، أدواته.

الصحة النفسية يف الصناعة، واالضطراابت ت التوافق املهين: العوامل املؤثرة عليه، قياسه، عالقته ابإلنتاج. مقوما
 اليت تصاحب البطالة.

2 4 

 2 1 املفسرة هلا.النظرات  حوادث وإصاابت العمل: العوامل املسببة هلا، املتغريات املرتبطة هبا،
الوظيفي، إدارة األزمات الصناعية، التلوث،  األمن الصناعي، النظرات السيكولوجية يف األمن الصناعي، األمان

 األمراض املهنية.
2 4 

 2 1 الظروف النفسية وأثرها على اإلنتاج.
 2 1 .الرضا الوظيفي واملهين: العوامل املؤثرة عليه، قياسه، عالقته ابإلنتاج

 2 1 حتمل ضغوط العمل. ضغط العمل: مصادر ، االحياق النفسي كأحد نتائ ه، أساليب الفرد يف
 2 1 العالقات اإلنسانية يف الصناعة، علم النفس اهلندسي.

 

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

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32  4   28 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

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

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .18
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 ساعة اسبوعيا 28
 

 

 للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم  .19
  دد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء املدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف أوال   -
 : ضع اسياتي يات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
واسياتي يات تدريسها لتشكل معا  ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

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

 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
 املشاركة يف احملاضرات املناقشة و احلوار املقصود بعلم النفس الصناعي والتنظيمي. 1-1
 املشاركة يف احملاضرات التعلم التعاوي نظرات احلاجات واحلوافز املختلفة. 1-2
 كتابة مقال حل املشكالت حتليل العمل والفردو  التوافق املهين 1-3

 املهارات املعرفية 2
 املشاركة يف املناقشات. املناقشة و احلوار التفكري العلمي و  الناقد 2-1
 واجب فردي التعلم التعاوي حل املشكالت بطريقة ابداعية 2-2
 عرض ملوضوع مقرر حل املشكالت التحليل و النقد 2-3

و  اختيار يتضمن أسئلة مقالية العصف الذهين كتابة التقارير 
 موضوعية

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 واجب فردي التعلم الذايت االعتماد على الذات يف التعلم.- 3-1
 واجب مجاعي التعلم التعاوي حتمل املسؤولية يف املهام املوكلة إليه - 3-2
 كتابة مقال التعلم الذايت التعامل مع األشخاص ذوي العاهات. - 3-3
 املشاركة يف املناقشات املناقشة و احلوار اختاذ القرار املناسب. - 4-3
 تطبيق املهارات االجتماعية واجلماعية كمهارة االقتسام، االتصال، املشاركة، - 5-3

 التعاون مع اآلخرين والعمل كفريق.
 زارة مصنع مع كتابة تقرير لعب االدوار

 واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات  4
 عروض تقدميية اعداد وكتابة تقارير علمية تقنية االتصاالت واملعلومات. 4-1
عروض توضيحية وتعليقات  تبويب البياانت اإلحصائية وتقييمها األساليب االحصائية 4-2

ومناقشات على النتائج 
 االحصائية

مراجعة  مهارات االتصال: إعادة صياغة، وصف السلوك، وصف املشاعر، 
 االنطباع

 التقارير كتابة تقارير

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 املالحظة املناقشة و احلوار احلوار مع الزمالء 5-1
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 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  التخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 اختبارات شفهية عروض توضيحية استخدام املوسوعات 5-2

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

1 
 كل حماضرات احلضور

 الفصل الدراسي
5% 

2 
 كل حماضرات املشاركة

 الفصل الدراسي
5% 

 %10 األسبوع الرابع واجب فردي 3
 %10 األسبوع السادس واجب فردي 4
 %20 األسبوع الثامن اختبار نصفي 5

6 
كل حماضرات الفصل  عرض ملوضوعات املقرر

 الدراسي
20% 

 %30 األسبوع الرابع عشر حبث ميداي 

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ساعات موزعة خالل األسبوع6عدد الساعات املكتبية 

 

 مصادر التعّلم .ثث
 الكتب املقررة املطلوبة: أدرج

 حلمي، عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع. . املدخل إىل علم النفس الصناعي والتنظيمي، ترمجة فارس(1999(رجييو، ي. روانلد

 (. علم النفس الصناعي، عمان: دار البداية.2018احلويلي، عزام) -
 : دار الفكر انشرون و موزعوننالتنظيمي، عما(. علم النفس الصناعي و 2016اهلذال، عويد سلطان املشعان) -
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والتنظيمي، الطبعة الثانية، الراض: مكتبة  . علم النفس الصناعي(2009)الشربيين، زكرا؛ دمنهوري، رشاد؛ مطحنة، السيد -
 الشقري.

ق، الطبعة الثالثة، والتنظيمي: بني النظرية والتطبي علم النفس الصناعي (2008)اسني، محدي؛ عسكر، علي؛ املوسوي، حسن -
 والتوزيع. عمان: مكتبة الفالح للنشر

Aamodt. Michael. G. Industrial/organizational psychology: an applied approach, -
.edition, Cengage learning publication, USA (2015) th8 

century: an introduction  stLandy. Frank. J.& Conte. Jeffrey. M. Work in the 21 -
edition, Wily publication, USA   THto industrial and organizational psychology, 5

(2016). 

-Spector. Paul. E. Industrial and organizational psychology:Reserch and 
. edition, Wiley publication, USA (2016) thpractice,7 

 د املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(. أدرج املوا2 

 .علم النفس الصناعي: حبوث عربية وعاملية، بريوت:دار النهضة العربية.(1985)ابو النيل، حممود السيد

 .اختيار األفراد، القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية.(د.ت.)دسوقي، كمال -

 الصناعي، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.. علم النفس (2008)املشعان، عويد سلطان -

.علم النفس الصناعي والتنظيمي، (1430ب)عبد املبار، عادل بن صالح؛ القحطاي، حممد بن ميك؛ السبيعي، سعود بن ثال -
 الراض: دار اخلرجيي للنشر والتوزيع. 

 للطباعة والنشر والتوزيع. .علم النفس الصناعي، اإلسكندرية: مؤسسة رؤية( 2009 )عبد الرمحن، حسن حممد -

 املعارف. . حوادث العمل يف ضوء علم ا لنفس، القاهرة: دار(د.ت.)عوض، عباس حممود -

 .سيكولوجية التلوث، بريوت: دار الراتب املامعية.(د.ت.)العيسوي، عبد الرمحن -
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 عية.املام العيسوي، عبد الرمحن(د.ت.). سيكولوجية ا لعمل والعمال، بريوت: دار الراتب -

Riggio. Ronald E..Introducation to Industrial and Organizational Psychology. 
6th Edition, Pearson, USA (2012) 

Irving B. Weiner, Neal W. Schmitt, & Scott. Highhouse. Handbook of 
edition,  thpsychology, industrial, and organizational psychology(Volume 12), 12

Wiley publication, USA(2012).  

 املواد اإللكيونية ومواقع اإلنينت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .80
http://www.darah.org.sa/bohos/6.htm 

http://www.acofps.com/vb/showthread.php?t=7730 
http://www.siop.org / 

Organizational Psychology: Perspectives on Science and Practice(IOP)        
The industrial organizational psychological (TIP). 

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

 

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

 
 املرافق املطلوبة .جج

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

 املباي )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .9
 طالب على األقل مع توفر األجهزة الالزمة هبا و املشار اليها ادان  20قاعة دراسية تستوعب

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .10
 كمبيوتر متصل ابلسبورة الذكية و االنينتأجهزة  

 بروجكي( -أجهزة العرض الراسي ) االوفرهيد
 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .11
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 احاسبات املوجودة يف مكتبة الكلية -حاسبات شخصية
 
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ع
 اسياتي يات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .غ

 االطالع على تقييم الطالبات للمقرر من خالل موقع املامعة
 

 اسياتي يات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ف
 التدريس ابلقسم.النقاش مع أعضاء هيئة -
 تقرير املقرر -

 إجراءات تطوير التدريس: .ز
 حضور دورات وورش عمل يف جمال طرق التدريس واسياتي ياته.-
 االطالع على ما يست د يف جمال علم النفس الصناعي والتنظيمي. -
 واليكيز على االجيابيات السلبيات،االستفادة من تقييم الطالبات للمقرر لتاليف  -

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

 مستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 عشوائية وحساب مدى ارتباط درجاته بدرجات أستاذ املادةاالستعانة أبستاذ اخر لتصحيح عينة  .س

 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير : .ش
 االطالع على جتارب املامعات االخرى-
 رِبط حمتوى املقرر مبعايري املودة واالعتماد االكادميي-

 

 بن أمحد العطاس  د. علدهللا اسم منسق الربانمج:

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

 إعداد
 عبدهللا بن أمحد العطاس     أ. مسري بن ساا املهين
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 مقرر دراسي توصيف منوذج

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

 علم النفس /كلية الرتبية   القسم: /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ذ
  2-0206623 نفس  نظرايت التعلم والتعليم: اسم املقرر الدراسي ورمز  . 1

 ثالث ساعاتاملعتمدة:  الساعات . عدد2 .30
برنامج الماجستير في تخصصات علم النفس/ الدراسي:  املقرر ضمنه يقدم الربامج( الذي . الربانمج )أو3 .31

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

 مرحلة الماجستير. –وى الثاني المست: 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
 كلية التربية للبنات بالزاهر.: موقع تقدمي املقرر، إن ا يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية. 7 .35

 ينطبق(: ما كل  املتبع )اخي الدراسة . منط8

 %70 النسبة: √ التقليدية احملاضرات قاعات .ش
    

  النسبة:  اإللكيوي التعليم .ت
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .خ
    

  النسبة:  أخرى .ذ
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 تعليقات:

 

 

 األهداف .ر
 الرئيس؟ املقرر هدف ما -1

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

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

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

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

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

 في موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.

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

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

 إلجراء التعديالت المناسبة.

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

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

 .(CIQ)، ومقياس التحري الناقد LEARNونموذج 

  العلمية والتغذية المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات

 الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب.

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

 

 

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

مقدمة عامة تشمل مفهوم المعرفة والعلم والطريقة العلمية -1

وخطوات التفكير العلمي و معنى البحث العلمي ومفهوم النظرية 

 وفوائدها وخصائصها ومعايير الحكم عليها ومقارنتها.

 

2 

 

3 

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

 مفهوم التعليم وعالقة التعلم بالتعليم وكذلك الفروق بينهما

2 3 

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

 3 1 نظرية األشراط الكالسيكي عند بافلوف وتطبيقاتها التربوية-4

 3 1 نظرية التعلم اإلجرائي عند سكنر وتطبيقاتها التربوية -5

 3 1 نظرية التعلم عند جثري وتطبيقاتها التربوية -6

 3 1 نظرية التعلم عند هل وتطبيقاتها التربوية-7

 3 1 نظرية التعلم القصدي عند تولمان وتطبيقاتها التربوية -8

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

 3 1 نظرية التعلم االجتماعي عند باندورا وتطبيقاتها التربوية -10

 3 1 نظرية أوزبل للتعلم المعرفي وتطبيقاتها التربوية -11

 3 1 نظرية بياجيه في النمو المعرفي وتطبيقاتها التربوية -12

 3 1 نظرية برونر في النمو المعرفي وتطبيقاتها التربوية -13

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

 اجملموع أخرى تطبيق استديو

ساعة 3 - - - 48 الفعلية التدريس ساعات
 اختبار

48 

 3 - - - - 3 املعتمدة الساعات
 

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

 

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

 : قم مبلء املدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 : ضع اسياتي يات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على اثلثا   -

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

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
 التدريس اسرتاتيجيات

 للمقرر
 التقومي طرق

 املعرفة 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 

قاء المحاضرة واإلل - مفهوم كل من المعرفة والعلم والنظريةيُعرف  1-1

باستخدام جهاز 

 عارض البيانات.

 المناقشة والحوار  -

 المناقشات الصفية. -

التقارير والبحوث  -

 العلمية.
 يحدد خطوات الطريقة العلمية والتفكير العلمي. 1-2

 يصف مفهومي التعلم والتعليم والعالقة بينهما. 1-3
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نظريات التعلم الكالسيكية يستعرض مختلف  1-4

 والحديثة.

 خرائط المفاهيم -

التدريس بحل  -

 المشكالت

التدريس ذو المعنى  -

باستخدام المنظمات 

المتقدمة وتنشيط 

 المعرفة السابقة.

التدريس الفردي  -

بالرجوع إلى المكتبة 

ومواقع االنترنت 

إلثراء المعلومات 

 حول النظريات.

 

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

 لعروض الصفية. -

االختبارات)من نوع  -

االختيار من متعدد 

 والمقالي القصير(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم

األنشطة ومهام 

 .األداء

 .التطبيقات التربوية للنظريات التعلميحدد  1-5

  

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

التدريس بحل -

 المشكالت.

 الحوار وطرح األسئلة -

 البحث واالستنتاج.

إحددددددى طدرائدق الدتددعددلددم -

القددددائمددددة على مركزيددددة 

الددمددتددعددلددم مددثدددددل الددتددعددلددم 

الددتددعددددداونددي، أو الددتددعددلددم 

النشددددددددددط، المعتمددة على 

تصدددميم مهام األداء وفقا 

 لسياق الحياة.

 المناقشات الصفية. -

 كتابة التقارير العلمية. -

الواجبات الفردية  -

 والجماعية.

االختبارات ) بحيث تمثل  -

 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.

يبتكر حالل مشكالت التعلم والنسيان بطريقة  2-3

وفق القوانين والتطبيقات التربوية لنظريات إبداعية 

 التعلم والتعليم.

 APAيكتب البحوث العلمية والتقارير وفق نظام  

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

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

 ووضوح.يتجاوب مع اآلخرين بفاعلية  3-2
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تنفيذ واجبات فردية  - يتعاون مع زمالئه  في الواجبات الجماعية. 

تتطلب االعتماد على 

االنترنت والرجوع إلى 

 المكتبة.

 لعب األدوار المناظرة -

تنفيذ مشاريع بحث  -

 جماعية

 دراسة الحالة -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.

التقويم الدددددذاتي، وتقويم -
األقران وتقوم األسددددددددددتدددداذ 

 باستخدام:
قددداعددددة أداء وصددددددددددفيددددة  -

(Rubric)  لدددددتدددددقدددددويدددددم
 األنشطة ومهام األداء.

قددداعددددة أداء وصددددددددددفيددددة  -
(Rubric)  لدددددتدددددقدددددويدددددم

مددددهدددددارات الددددعدددددالقددددددات 
 الشخصية.

قددداعددددة أداء وصددددددددددفيددددة  -
(Rubric)  لدددددتدددددقدددددويدددددم

مدددددددهدددددددارات تدددددددحدددددددمدددددددل 
المسددددددددددؤوليددددة، والعمددددل 

 ضمن فريق.
حقيبة إنجاز تجمع جميع 

األنشطة والنتاجات 

 وأدوات التقويم

يتحمل المسؤولية األخالقية ويعتمد على الذات فيما يسند  

 إليه من عروض وبحوث علمية .

يستمع إلى الفكر المخالف دون تشنج ويرد عليه  

 بموضوعية.

يلتزم بالسلوك المسؤول الذي يتوافق مع أخالقيات مهنة  

 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

العروض الصفية  -

 power pointباستخدام 

ومقاطع الفيديو ذات 

 العالقة.

 المناقشات الصفية . -

 المناقشات الصفية. -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.

التقويم الدددددذاتي، وتقويم -
األقران وتقوم األسددددددددددتدددداذ 

 باستخدام:
قددداعددددة أداء وصددددددددددفيددددة  -

(Rubric)  لدددددتدددددقدددددويدددددم
 األنشطة ومهام األداء.

قددداعددددة أداء وصددددددددددفيددددة  -
(Rubric)  لدددددتدددددقدددددويدددددم

ون مع مشروعا بحثيا بمفرده أو بالتعا يصيغ 

 مجموعته ألحدى النظريات.

 ريرا وافيا عنها، ويعرضه في الصف.تق ويعد

 التغذية الراجعة من أستاذه وأقرانهويستخدم 

 لتحسين جودة العمل.

بمفرده أو يستخدم فيه مشروعا بحثيا يصيغ  

حد المشكالت بالتعاون مع مجموعته لتحليل أ

 الصفية أو التعليمية.
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 را وافيا عنها ، ويعرضه في الصف.تقري يعدو 

تغذية الراجعة من أستاذه وأقرانه الويستخدم 

 .لتحسين جودة العمل

 

مددددهدددددارات الددددعدددددالقددددددات 
 الشخصية.

قددداعددددة أداء وصددددددددددفيددددة  -
(Rubric)  لدددددتدددددقدددددويدددددم

مدددددددهدددددددارات تدددددددحدددددددمدددددددل 
المسددددددددددؤوليددددة، والعمددددل 

 ضمن فريق.
حددقدديددبدددددة إنددجددددداز تددجددمددع  -

جدددددمددددديدددددع األنشدددددددددددددددطددددددة 
والدددددندددددتددددداجدددددات وأدوات 

 التقويم

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

 

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

 لتسليمه
 التقييم من نسبته
 النهائي

 %10 طوال الفصل  بأخالقيات الطالب/ المعلمالحوار والمناقشة وااللتزام  1

 %10 طوال الفصل الواجبات البيتية/ التطبيقية 2

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

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

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

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .س

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

مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلباتهم وجود ساعات  -
 واستفساراتهم وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.
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يس تكوين مجموعة واتساب لكل مقرر يضاف لها جميع الطالب في المقرر مع عضو هيئة التدر -
 للنقاشات وتقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.

د الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقديم تزوي -
 اإلرشاد األكاديمي.

 
 التعّلم مصادر .حح

 املطلوبة: املقررة الكتب –قائمة  يف–. أدرج1

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

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

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

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

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

 للجامعات النشر دار

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

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

 عمليات معرفيه  –( سيكولوجيه التعلم ) نظريات 2012)  عواطف محمد محمد حسانيين– 
 قدرات عقليه ( , المكتبة األكاديمية

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

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

  , سارنوف , مدنيك , وهوارد , بوليو , واليزبيث , لوفتس ترجمه ) محمد عمادالدين اسماعيل
 ( التعلم , دار الشروق  1973محمد عثمان نجاتي ( ) 

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

 سلسلة عالم المعرفة.  ، الكويت:10هنا، العدد 

 

 ا:. أدرج املواد اإللكيونية ومواقع اإلنينت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. 3

http://www.APA.org 

liupsyshttp://www.am.org 

http://www.hayatnafs.com 

http://www.apa.org/
http://www.am.org/
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 :ةمواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمأدرج أي . 4

 البرامج التعليمية في مجال التعلم والتعليم

 

 املطلوبة املرافق .خخ
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك ح م القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 

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

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

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

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

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ق
 اسياتي يات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: -1
 

 حلقة نقاش مع الطالبات حول ما ورد في المقرر. -

 تقييم مستوى البحوث العلمية والتقارير. -

 (Rubric)قاعدة أداء وصفية  الطالب باستخدام تقويم -

 نتائج الطالبات على االختبار النهائي. -

 اسياتي يات 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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مثل تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تت -

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

 قدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.مما ي

 وورش عمل حول التدريس الفعال وجودته. االلتحاق بدورات/ -

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

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

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

 في هذه الجامعة، ومقارنة الدرجات النهائية للطلبة في الجامعتين.

 

 عة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير :ِصف إجراءات التخطيط للمراج -5
 عام للمقرر.ذاتي تقييم -

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

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

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

 التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية.

 

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

 14...../...../.... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

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

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

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

 . 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
الطالب يف مقر اجلامعة يف العابدية، والطالبات املقرر، إن ا يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .41

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

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ض

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكيوي .ظ

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

  النسبة:  ابملراسلة .أأ

  النسبة:  تذكر أخرى .بب
 

 ال يوجد  تعليقات:
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 األهداف .س

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

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

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

 التعليمية.

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

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

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

  وي لل امعة وإاتحة الفرصة للطالب للتعلم الذايت.إدراج املادة التعليمية على املوقع االلكي 
  وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة. 
 يف الشخصية وعلم النفس تش يع أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي، وطالب مرحلة املاجستري 

قياح االجتماعي إلجراء دراسات تقوميية جتريبية ملعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثر  يف تطوير معارف ومهارات طالب الدراسات العليا وا
 إجراءات للتطوير.

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

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

 وصف عام للمقرر:

علم النفس االجيايب ومفهومه ونشأته ومسلماته األساسية، وأهدافه وأمهية للفرد واجملتمع، ومستوايت علم يتناول املقرر 
النفس االجيايب، ووظائفه، وأهم موضوعاته، والنظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس االجيايب، وعالقتة ابالنفعاالت االجيابية 
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مطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايب واسس ومبادئ واجراءات التطبيق لعلم والسعادة، والقياس يف علم النفس االجيايب، و 
 النفس االجيايب يف العملية التعليمية.

 
 

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

 2 1 املفهوم والنشأة واملسلمات األساسيةعلم النفس االجيايب: 

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

2 4 

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

مباثية ، والذكاء الوجداي ، واإل وحب احلياةواالنفعاالت اإلجيابية ، وتقدير الذات ، 
)النفاذ لآلخر( ، والتعلق ، والتسامح ، والفكاهة ، واالمتنان ، واحلكم اخللقي ، وجودة 

 .احلياة

2 4 

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

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

واإلبداع ، واحلكمة ،  والتفاؤل، والكفاءة الذاتية، وحل املشكالت ، ووجهة الضبط ،
والش اعة ، واالنفعاالت اإلجيابية ، وتقدير الذات ، واحلب ، والذكاء الوجداي ، 

)النفاذ لآلخر( ، والتعلق ، والتسامح ، والفكاهة ، واالمتنان ، واحلكم اخللقي  والغمباثية
 .  ، السعادة ، الرضا عن احلياة، وجودة احلياة

2 4 

االت املهنية والتعددية تطبيقات القياس من منظور علم النفس اإلجيايب يف بعض اجمل
 .تيسر منو القوي اإلنسانيةقاييس متغريات السياق ) البيئة( اليت قد وم الثقافية،

2 4 

 2 1 مبادئ واجراءات التطبيق لعلم النفس االجيايب يف العملية التعليمية
   

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30  6   24 ساعات التدريس الفعلية
 2  2   2 الساعات املعتمدة

 

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

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .23
 .ساعتان أسبوعيا 

 

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

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

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

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
احملــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــــرة واإللـــــــــــقـــــــــــاء  - بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف على: 

ابســــــــــــــتخدام جهاز عارض 
ــــــــــــاانت، واحلـــــــــــــوار  ـــــــــــــي ـــــــــــــب اـل
واملـنــــــــــاقشــــــــــــــــــــــــــــــة املـوجــهـــــــــــة 
اهلــــــــــادف، واألنشـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــة 
التطبيقيـــــــــة ومهـــــــــام األداء 

 وفق سياق احلياة.
 العصف الذهين. -

االختبارات القصـــــــــــــــــــرية  -
 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
 عالقة علم النفس االجيايب ابالنفعاالت االجيابية والسعادة. 1-6
 مطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايب 1-7
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اسرتاتيجيات التدريس  وطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار ال م
 للمقرر

 طرق التقومي

اســتخدام أســلوب التعليم  - النظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس االجيايب  1-8
موضـــــــــوعات علم  ألســـــــــس النظرية والتطبيقات امليدانية ملقاييسا 9-1 والتعاويناجلماعي 

  النفس االجيايب
 املهارات املعرفية 2

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

إحــــــــــدى طــــرائــــق الــــتــــعــــلــــم  -
اـلقــــــــــاـئمــــــــــة عـلــى مـركــزيـــــــــــة 
املــــتــــعــــلــــم مــــثــــــــــل الــــتــــعـــــلـــــم 
الــــــتــــــعــــــــــاوين، أو الــــــتــــــعــــــلــــــم 

 النشط.
 .البحث واالستنتاج -
 احلوار واملناقشة. -

 

تقومي األنشـــطة واملهام  -
 والتكليفات.

 املالحظة .  -
 .األحباث واألعمال -
 .االختبارات -

 .بني مستوايت علم النفس االجيايب، ووظائفه مييزأن  2-2
أن يوضــــــــــــــــح كيفية ارشــــــــــــــــاد كل فئة من فئات ذوي االحتياجات  2-3

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

أن يفرق بني النظرايت املفســــرة ملوضــــوعات علم النفس االجيايب  
 املختلفة.

بعض أن يبني كيفيــة تطبيق مقــاييس علم النفس االجيــايب يف  2-7
 .الثقافيةاحلاالت املهنية والتعددية 

 .أن يطبق بعض مقاييس علم النفس االجيايب 2-8
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يتعامل بثبات وحســـاســـية مع القضـــااي األخالقية املعقدة ويصـــدر  3-1

 أحكاما عادلة وصحيحة.

التعلم التعــــــــــاوين، أو التعلم 
عــلــى اـلنشـــــــــــــــــــــط، املـعــتمــــــــــدة 

 التطبيقات العملية

ــقـــومي الــــــــــذايت، وتـــقـــومي  الــــت
ــاذ  األقران وتقوم األســـــــــــــــــــــت
لألنشـــــــــــــــطة ومهام األداء، 

ــعـــالقــــــــــات  و مـــهــــــــــارات اـل
مهارات  ، والشـــــــــــخصـــــــــــية

، والعمل حتمل املســــــــؤولية
 ضمن فريق. 

يســــــــــــهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات  3-2
 إذا أسندت إليهاألخرى، وميارس دور القيادة املؤثر 

 أقرانه يف جمموعة العمليوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل  3-3
يشـــارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشـــطة ومشـــاريع  3-4

 اجملموعات األخرى.
يف أداء العمل املكلف به ضـــمن الفريق الذي  يتحمل املســـؤولية 3-5

 يعمل معه، وينجزه يف وقته احملدد.
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اسرتاتيجيات التدريس  وطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار ال م
 للمقرر

 طرق التقومي

ة أبســـــــــــــــــــــلوب يتفـــاعـــل مع أقرانـــه يف اجملموعـــة، ويقرتح آراء هـــادفـــ 3-6
 مناسب.

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

التعلم التعــــــــــاوين، أو التعلم 
النشــــــــــــــــــــط، املعتمـــدة على 
مــــهــــــــــارات الــــطــــــــــالــــــــــب يف 

واالتصــــــــــــــــــــــــــــــال التعــــــــــامــــــــــل 
 استخدام احلاسب اآليل و 

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

املتوفرة  واالتصال
 .ابجلامعة

التقومي الذايت، وتقومي  -
 األقران وتقوم األستاذ 

حقيبة إجناز نمع مجيع  -
 األنشطة

-  

 مهارات التعامل مع التقنية املعلوماتية أن يتقن الطالب 4-2
 العلمي أســـــــــــــــــــــالـيب االتصـــــــــــــــــــــال مبراكز البحـث أن يتقن الطـاـلب 4-3

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

النفس االجيــــــايب ونظرايتــــــه أو القيــــــاس يف علم النفس االجيــــــايب، 
تقريرا وافيا عن املشــــروع، ويعرضــــه يف القاعة الدراســـــية، ويكتب 

ويتلقى التغذية الراجعة من اســــــــــــــــــــتاذه وأقرانه، ويدافع عن وجهة 
 نظره حبجج منطقية مقبولة.

أفكـاره بطريقـة تزـيد من فعـالـية الرســـــــــــــــــــــاـلة اليت  الطـاـلب ينظمأن 4-5
 .توصيلهايريد 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   يوجد ال 

 

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25
األسبوع احملدد  مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار،  م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 12و  5 اختبارات قصرية  1
 %15 8 اختبار نصفي  2
 %25 16 اختبار هنائي 3
 %50 األسابيعمجيع  واملشاريع البحثية والتكليفاتميع األنشطة حقيبة االجنازات جل 4

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

جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلباهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد وجود ساعات مكتبية يف  -
 األكادميي هلم.

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

 لربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقدمي االرشاد األكادميي.تزويد الطالب اب -
 مصادر التعّلم .دد

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
، ومناذج من قضاايه. نشأته وتطوره" علم النفس اإلجيايب (2016) مسعد عاطف  الشربيينو  ؛حممد السعيد ،أبو حالوة -

 .الكتبالقاهرة: عامل 
(. سيكولوجية السعادة. ترمجة فيصل عبد القادر يونس، مراجعة شوقي جالل، سلسلة عامل املعرفة 1993أرجايل، مايكل ) -

 للثقافة والفنون واآلداب. الوطين(، الكويت: اجمللس 175)
دار  :عمانتطبيقاته(.  -أهدافه -)نشأته علم النفس االجيايب .(2016) الرضا عبد ،التميمي ؛رائدةمحيد ؛ و م ابتسا ،الزويين -

 ر.ء للنشصفا
 (. علم النفس االجيايب للجميع. القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.2011سالمة يونس، مرعي ) -
وعالء كفايف وعزيزة السيد وفيصل يونس وفادية علون ترمجة صفاء األعصر )(. السعادة احلقيقية. 2005سليجمان، مارتن ) -

 . القاهرة: دار العني للنشر.وسهري غباشي(
، ومرفت صفاء األعسر ترمجة)لنفس اإلجيايب: مناذج ومقاييس القياس يف علم ا( 2014) ك. ر.   سنايدر  ،شني، لوبيز -

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

 

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

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

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

- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION DIVISION 

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

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

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

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

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

-  

 واالرشاد النفسي . االجيايب الرجوع إىل بعض اجملالت والدورايت العلمية املتخصصة يف جمال علم النفس وعلم النفس -
 . املواد اإللكيونية ومواقع اإلنينت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

WWW.apa.org   موقع الجمعية النفسية األمريكية 

psycinfo 

www.apa.org/pubs/databases/access/direct.aspx 
www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo 

www.questia.com 
 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

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

 
 املرافق املطلوبة .ذذ

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .12
 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 

 
 تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر   .13

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

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .14
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ك
 اسياتي يات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

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

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

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

 واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها. االستشارة يف التدريس، و النظراء )األقران( يف التدريس
بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة  .ن

 والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
، وكذلك مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني -

 يف القسم. جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريسبرانمج  التقدير الوصفية ضمن
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير :

وهو برانمج يهتم بتكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من  تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس -
أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من خالل إجراء األحباث 

 والدراسات الرمسية وغري الرمسية.
 

 
 

       اسم منسق الربانمج:
  التاريخ سعيد حسن هايند./  التوقيع:
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 دراسي مقرر توصيف منوذج

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

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

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ش
 2-0206722 نفسالنمو مدى احلياة  : ورمز  الدراسي املقرر اسم .42

 ساعتني : املعتمدة الساعات عدد. 2 .43
  مرحلة الدكتوراه متطلب إجباري جلميع التخصصات: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .44

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

الفصل الدراسي األول لبدء الطالب الدراسة ) املستوى : 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 ا إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .48

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

 %60 :النسبة نعم التقليدية احملاضرات قاعات .جج
    

 %20 :النسبة نعم اإللكيوي التعليم .دد
    

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

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

 :تعليقات

 

 األهداف .ص
 . النمو النفس لعلم التارخيي والتطور ومفهومها النمو عملية على التعرف ؟ الرئيس املقرر هدف ما -1
 . املختلفة النمو ونظرايت اجملال هذا يف املختلفة البحث طرق مساعدة الطالب على فهم و

و دراسة مشكالت النمو يف كل مرحلة من مراحل   النمو وقوانني النمو يف املؤثرة العوامل ادراك  و           
 احلادثة والتغريات خصائصها وأهم مظاهرها ومعرفة احلياة دورة طوال املختلفة النمو مراحل على التعرف والنمو.

  . مرحلة كل  يف

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

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

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

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .ذ
 :للمقرر عام وصف
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يقدم املقرر معلومات هامة عن النمو ومظاهر  املختلفة املسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية واللغوية  وصف عام للمقرر:
والنظرات احلديثة يف هذا اجملال وقوانني النمو اخلاصة والعوامل املؤثرة يف النمو وطرق البحث العلمية  يف دراسة النمو 

 حىت الشيخوخة .  نيمرحلة املنومعلومات خاصة عن مراحل النمو منذ 
 

 

 

 

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

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

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

 3 1 عامل الطفل حديث الوالدة –مرحلة اجلنني 

 3 1 مرحلة الرضيع 

 متأخرة (  –متوسطة  –مرحلة الطفولة ) مبكرة 

 وأهم مشاكل هذه املراحل  –مظاهر النمو املختلفة فيها 

3 9 

املتأخرة  –املتوسطة  –واملراهقة املبكرة  –مرحلة املراهقة بصفة عامة 

 وأهم املشكالت اخلاصة باملراهقني  –ومظاهر النمو فيها 

3 9 

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

 3 1 مرحلة الشيخوخة ومظاهر النمو فيها وأهم مشكالتها .

 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 :أسبوعيا   خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .28
 

 

 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات .29
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول  دد

 .املناسبة التعلم جماالت يف املطلوب حسب للقياس قابلة تكون حبيث املقرر، تعلم مبخرجات املدول مبلء قم: أوال   -
 .املستهدفة التعلم خمرجات ومع معها تتسق و التقييم طرق تناسب اليت التدريس اسياتي يات ضع: اثنيا   -
 تقييمها وطرق املستهدفة املقرر تعلم خمرجات تتسق أن وجيب بدقة، التعلم خمرجات وتقومي قياس على تساعد اليت املناسبة التقييم طرق ضع: اثلثا   -

 جماالت من جمال كل  يف تعلم خمرجات مقرر كل  يتضمن أن يلزم ال أنه مالحظة مع متكاملة، وتعليم تعلم عملية معا   لتشكل تدريسها واسياتي يات
 .التعلم

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 التدريس اسرتاتيجيات

 للمقرر
 التقومي طرق

 املعرفة 1
وطرق ساني  على مفهوم النمو اإلن الطالب يتعرف 1-1

 . البحث اخلاصة به
املشاركات   التعليم التعاونيأسلوب 

النقاش و

اجلاد يف 

 .احملاضرات
على نظريات النمو املختلفة الطالب يتعرف  1-2

   .. والعوامل املؤثرة يف النمو وأهم قوانينه

 عرض البور أسلوب احملاضرة                                        
 بوينت و
البحوث عرض 

. 
 حل النمو  وحيددمرا يتعرف الطالب على  1-3

  , وأهم مشكالتهالة خصائص كل مرح

 االختبارات  أسلوب املناقشة

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

 .ياته املختلفةالتارخيي وطرق البحث فيه ونظر

احملاضرة واحلوار 

 . والنقاش

 اختبار دوري 

ؤثرة يف النمو وقوانينه العوامل امل الطالب كيدر 2-2

 العامة  .

   

 اختبار نصفي  العصف الذهين .

واهم   مراحل النمو خالل دورة احلياةالطالب ك يدر 2-3
 . مشكالهتا واقرتاح احللول هلا

وتشجيع   التعلم الذاتي
 استخدام االنرتنت 

 ا ختبار هنائي

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
املناقشات الفردية  . واالستفادة منها احرتام آراء الزمالء 3-1

واجلماعية بني الطالب 

حتملهم للتأكد من 

  املسئولية

فردي تقييم 

لكل طالب 

من خالل 

النقاش 

 واملشاركة
 ن من  الزمالء وتقديراآلخريرأي احرتام  3-2

 . تهم ومشاعرهماركا مش

تقسيم الطالب إىل 

والعمل معها  جمموعات

 من خالل ورش العمل .

  

تقييم 

مجاعي 

لألعمال 

يت تقدمها ال

جمموعات 

 العمل .

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

 قاعة الدرس والكلية واجملتمع .

قدرة اختبار   أسلوب التعليم التعاوني

لطالب على ا

العمل 

 اجلماعي 

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

 .يف إنتاج ملف االجناز 

قدرة اختبار 

لطالب علي ا

 .ذلك
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 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
تنمية قدرة الطالب على تطبيق مهارات التعامل مع  5-1

  اآللي املختلفة برامج احلاسب

وتشجيع   التعلم الذاتي
  استخدام االنرتنت

فردي تقييم 

 لكل طالب
. 

تنمية قدرة الطالب على تطبيق بعض مهارات   5-2

  التعامل مع األجهزة التعليمية املختلفة .

فردي تقييم   أسلوب املناقشة

 لكل طالب
. . 

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .30

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %10 طول الفصل . احلضور واملشاركة اإلجيابية 1

األسبوع  من البحوث اليت يعدها الطالب ويطرحها على زمالئه يف احملاضرات . 2

 السادس

30%  

األسبوع  االختبار النهائي . 3

  األخري

60%  

 
 

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

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 ( ساعات أسبوعيًا بواقع ساعتني يوميًا .8* الساعات املكتبية )

 * من خالل املوقع اإللكرتوني للمحاضر . 

 * من خالل اهلاتف اجلوال للمحاضر او استخدام الواتـس اب 

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

 
 التعّلم مصادر .رر

 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1
 ،االسكندرية ، دار املعرفة اجلامعية االسكندرية.1علم نفس الطفل )دراسة حديثة اجلزء االول (،ط .(2009(أمحد   هالنيال ، مايس -1
 الرايض ، مكتبة الرشد .، 1(.علم نفس النمو ،ط2009محام ، فادية كامل  ) -2
 ، االردن.  1( .علم نفس النمو )دورة حياة االنسان ( ، ط2014ملحم ،سامي حممد  ) -3
 (.منو االنسان من مرحلة اجلنني ايل مرحلة املسنني.القاهرة :مكتبة االجنلو املصرية..2014أبو حطب ، فؤاد )-4
 : مكتبة املتنيب.  ( . علم نفس النمو. الدمام2012أبو لطيفة ،لؤي حسن )-5
(. علم نفس النمو)ماقبل امليالد وحىت الشيخوخة( الدمام : مكتبة 2017أبو سيف ،حسام أمحد القحطاين ، عبدا هلل صاحل )-6

 املتنيب.
 (.علم نفس النمو .الرايض : أشبليا للنشر والتوزيع.2000خميمر ، هشام حممد إبراهيم)-7
 (:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد - قائمة يف – أدرج. 2 
 جملة جامعة أم القرى للبحوث الرتبوية والنفسية . -2جملة دراسات نفسية .  -1  

 اجمللة املصرية  للدراسات النفسية . -  3

  
 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنينت ومواقع اإللكيونية 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 :املدجمة واألسطواانت الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4

 
 املطلوبة املرافق .زز

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

 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباي .15
  النفس علم معمل.       *  احملاضرات ح رات*   . التعليمية املرافق* 
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 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .16
 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .17

 . واإلنرتنت الذكية ابلسبورة متصل كمبيوتر  أجهزة* 
 ( . بروجكرت – األوفرهيد)  الرأسي العرض أجهزة* 
 . شو الداات* 
 
 

 

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ه
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسياتي يات .11

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

  * االستبيانات .                                        * املقاييس.

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسياتي يات .12
نوية اليت تعدها اإلدارة * تقارير الكفاية الس     * 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 .

  . * تبادل اخلربات الداخلية واخلارجية لتقديم بعض مفردات املقرر كأعضاء زائرين 
 تدريس هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .14

 (:أخرى مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل مستقلني،
* فحص الواجبات والدرجات واالختبارات من قبل عضو هيئة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطالب 

.  
 :لتطوير  والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .15

* احلصول على املعلومات احلديثة للمقرر من املصادر األساسية يف علم النفس من خالل الروابط 

 املباشرة للمواقع .

 * تبادل اخلربات مع أساتذة زائرين متخصصني يف نفس اجملال .

 * التشاور مع زمالء التخصص فيما يستجد من تطوير وحتسني املقرر الدراسي كل عام .
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  ر مع زمالء التخصص .نشطة واجلوانب التطبيقية للمقر* االتفاق على األ
 

أ.د  :الربانمج منسق اسم
 هشام حممد ابراهيم خميمر

 

 2/14401/.15 التاريخ هشام حممد إبراهيم خميمر   .أ.د :التوقيع
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي
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 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-3-10اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض
 2-0206723 مهين     االرشاد اجلماعي الرتبوي واملهين. اسم املقرر الدراسي ورمز : 1

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .49
 2-0206723مهين   إرشاد تربوي ومهين     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 هذ  الربامج(

 . 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
الطالب يف مقر اجلامعة يف العابدية، والطالبات املقرر، إن ا يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .54

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

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .حح

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكيوي .طط

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

  النسبة:  ابملراسلة .كك

  النسبة:  تذكر أخرى .لل
 

 ال يوجد  تعليقات:

 
 األهداف .ط
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 الرئيس؟ما هدف املقرر  -1

، يف االرشاد الرتبوي واملهين رشاديةوأنواع اجلماعات اال الرتبوي واملهين علي مفهوم االرشاد اجلماعي الطالب يتعرفأن 
 ماعي، ومراحل تكوين اجلماعة اإلرشاديةوتطبيقاهتا يف اإلرشاد اجل الرتبوي واملهينوأساسيات اإلرشاد اجلماعي ونظرايت اإلرشاد 

أساليب بناء الثقة بني األعضاء يف و ، ابجلماعة االرشادية حتديد منوذج العمل اجلمعي لألعضاءي واملهين ، و يف االرشاد الرتبو 
 الرتبوي واملهين. حل املشكالت يف اإلرشاد اجلماعي، و اجلماعة اإلرشادية، التعامل 

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

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

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

  وين للجامعة وإاتحة الفرصة للطالب للتعلم الذايت.إدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرت 
  وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة. 
 بية ملعرفة نواحي القوة والضعف تشجيع أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف االرشاد الرتبوي واملهين إلجراء دراسات تقوميية نري

 للمقرر وأثره يف تطوير معارف ومهارات طالب الدراسات العليا واقرتاح إجراءات للتطوير.

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

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

 وصف عام للمقرر:
اجلماعي ومهارات قائد اجملموعة، يتناول املقرر مصطلح اإلرشاد اجلماعي، وأنواع اجلماعات، وأساسيات اإلرشاد 

 ونظرايت اإلرشاد واالختيار الرتبوي واملهين وتطبيقاهتا يف اإلرشاد اجلماعي.
 
 
 
 
 
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .31
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 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
 الفروق بين التوجيه الجماعي،  -أهمية دراسة طرق اإلرشاد المتعددة -: تعدد طرق اإلرشاد النفسي مقدمة عن اإلرشاد الجماعي

أنواع  -عيوب اإلرشاد الجماعي -الحاجة إلى اإلرشاد الجماعي -تعريف اإلرشاد الجماعي -واإلرشاد الجماعي، والعالج النفسي الجماعي
المشكالت  -بين استخدام اإلرشاد الفردي واإلرشاد الجماعي  -اإلرشاد الجماعي استخدام -أسس ومبادئ اإلرشاد الجماعي -الجماعات

 التي يستخدم معها  اإلرشاد الفردي، أو اإلرشاد الجماعي.

2 4 
 الصفات الشخصية  -أنماط القيادة في اإلرشاد الجماعي -قيادة المجموعة اإلرشادية -فعالية الجماعة: أساسيات اإلرشاد الجماعي

-7االنفتاحية.-6االقتناع بجدوى اإلرشاد الجماعي.-5مودة اآلخرين واالهتمام بهم.-4القدوة.-3الشجاعة.-2الحضور.-1المجموعة:لقائد 
الرغبة في الحصول على خبرات -10قوة الشخصية.-9القدرة على التغلب على هجوم اآلخرين.-8إدراك القائد للجانب الثقافي له.  

الرغبة  -15االبتكارية. -14االحساس بالفكاهة والمرح. -13القدرة على تكوين العالقة اإلرشادية.  -12اإلدراك الذاتي. -11جديدة.

 والتفاني في معرفة ما هو جديد في العمل اإلرشادي.
1 2 

 3المجموعة.إعادة ما تحدث عنه عضو  -2اإلنصات الجيد.-1: مهارات قائد المجموعة: أساسيات اإلرشاد الجماعي-

-12التسهيل.-11التقمص الوجداني. -10المساندة.-9التغذية الراجعة. -8المواجهة. -7التفسير.-6إلقاء األسئلة.-5التلخيص. -4التوضيح.
التعامل مع صمت وسكوت -16الحماية. -15. التحدث عن النفس.14تقديم االقتراحات.-13التعرف على مشاعر األعضاء وتحديدها.

    البدء واإلنهاء.-20تحديد األهداف.-19التعرف على السلوك غير اللفظي وتفسيره.-18د. الص-17األعضاء.

3 6 
 االعالن عن خدمة اإلرشاد الجماعي -تكوين المجموعة اإلرشادية : اإلجراءات األساسية لتكوين المجموعة اإلرشادية-

تحديد  –تحديد العدد المناسب لألعضاء  –تحديد مدي االنسجام بين أعضاء المجموعة  -اختيار األفراد المناسبين لاللتحاق بالمجموعة
التمهيد إلعداد أعضاء -سات ومدتها ومكانهاتحديد عددا لجل -تحديد نوع إقبال األعضاء علي اإلرشاد الجماعي –طريقة المشاركة 

 المجموعة.

1 2 
 أوالً: شعور -أهم مشكالت هذه المرحلة –: مرحلة البداية "االستكشاف" المرحلة األولى :مراحل عملية اإلرشاد الجماعي :

األعضاء بالقلق. ثانياً: عدم التركيز في الحديث عن الوقت الحاضر. ثالثاً: انخفاض معدل الثقة في هذه المرحلة. رابعاً: التعرف على 
ادساً: افتتاح الجلسة اإلرشادية. األهداف وتوضيحها.. خامساً: مساعدة أعضاء المجموعة اإلرشادية على االستفادة من اإلرشاد الجماعي. س

 سابعاً: إنهاء الجلسة اإلرشادية.
الصراع -4النزوع نحو الضبط والتحكم.-3الدفاع والمقاومة.-2القلق.-1مرحلة االنتقال أو التحول: خصائص هذه المرحلة: المرحلة الثانية: 

الصمت والحاجة إلى -1التي تواجه المجموعة اإلرشادية:المشكالت  –تحدي قائد المجموعة ومواجهته. -6المواجهة.-5داخل المجموعة.

النظرة الخاطئة نحو قائد -7االعتمادية.-6السلوك العدواني.-5تخفيف اآلالم. -4تقديم النصح.-3السلوك االحتكاري.-2المشاركة.
 وين العالقة اإلرشادية.العوامل المساعدة لتك -أهمية العالقة اإلرشادية -موقف قائد المجموعة في هذه المرحلة -المجموعة.

العوامل المساعدة على نجاح  -خصائص هذه المرحلة -التالحم بين أعضاء المجموعة -مرحلة األداء" العمل واإلنتاج" المرحلة الثالثة:

-6ث التغير.التعهد"الوعد" بإحدا-5التجريب.-4األمل.-3التقمص الوجداني واالهتمام.-2الثقةوالتقبل.-1العمل اإلرشادي في هذه المرحلة:
استخدام  -13الشعور بالقوة.-12التغذية والرجعية.-11المواجهة.-10التحدث عن النفس. -9التكوين المعرفي.-8التنفيس.-7حدوث األلفة. 

 الفكاهة.

 التعامل مع مشاعر األعضاء.-1عوامل انهاء العمل اإلرشادي الجماعي:-المرحلة النهائية:  المرحلة الرابعة:
اعتبارات مهمة في -إكمال المهام غير المنجزة.-4استخدام التغذية الرجعية البناءة. -3ر المجموعة على كل عضو فيها.تقويم مدى تأثي-2

 الجلسات الفردية للمتابعة. -جلسة)جلسات( المتابعة -العملية اإلرشادي

4 8 

 مهني مثل: نظرية اإلرشاد الجماعي استثمار نظريات اإلرشاد واالختيار ال :نظريات اإلرشاد واالختيار المهني الجماعي

العالجي عند أدلر،  نظرية تحليل التفاعل )بيرن(، نظرية الذات لإلرشاد الجماعي،  نظرية العالج السلوكي المعرفي، نظرية العالج 

 ية آن رو ، نظرية بالو.الجشتالتي، النظرية العقالنية االنفعالية السلوكية،  نظرية العالج الواقعي، نظرية هوالند، نظرية جيزبرج، نظر

1 2 

 تقدديم نمداذج ميددانيددة : تطبيقات نظريات اإلرشاااااااااااد واالختيار المهني الجماعي في المجال التربوي والمهني

لبعض البرامج اإلرشدددددادية الجماعية التي تتناول المشدددددكالت في مجال اإلرشددددداد التربوي والمهني وفق أحدى نظريات اإلرشددددداد واالختيار 

 المهني الجماعي، وتحديد أسس تكوين المجموعة اإلرشادية وعدد الجلسة )جلسات( اإلرشادية ومراحلها 
4 8 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .32
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32  8   24 الفعليةساعات التدريس 
 2  2   2 الساعات املعتمدة

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .33
 .ساعتان أسبوعيا 

 

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

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

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

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

اسرتاتيجيات التدريس  للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
احملاضرة واحلوار واملناقشة  - بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف على: 

واإللقاء ابســــــتخدام جهاز 
عـــارض البيـــاانت، واحلوار 
واملـنــــــــــاقشــــــــــــــــــــــــــــــة املـوجــهـــــــــــة 
اهلــــــــــادف، واألنشـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــة 
التطبيقيـــــــــة ومهـــــــــام األداء 

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

 التعاوين

كتــابــة مقــالــة االختبــارات  -
القصــــــــــــــــــــرية والنصــــــــــــــــــــفيـــــــــة 

 واخلتامية.
 املنزلية.الواجبات  -
 

 يوضح مفهوم اإلرشاد اجلماعي وأنواعه، ومميزاته وعيوبه 1-1
 يف اجملموعة اإلرشاديةيوضح فعالية اجلماعة، وأمناط القيادة  1-2
 يعرف صفات ومهارات قائد اجملموعة اإلرشادية 1-3

 يوضح أسس تكوين اجملموعة اإلرشادية 
 يوضح مراحل عملية اإلرشاد اجلماعي. 1-4
 نظرايت اإلرشاد واالختيار املهين يف اإلرشاد اجلماعي.يطبق  1-5
املشــــــــــــــــكالت الرتبوية واملهنية اليت يتناوهلا االرشــــــــــــــــاد  يفســـــــــــــــر 1-6

 اجلماعي الرتبوي واملهين
 املهارات املعرفية 2

   :القدرة على أنبنهاية املقرر يتوقع من الطالب  
بني التوجيه اجلماعي، واإلرشـــــــــــــــــــــاد اجلماعي، والعالج  يقارن بني 2-1

 النفسي اجلماعي
إحــــــــــدى طــــرائــــق الــــتــــعــــلــــم  -

مـركــزيـــــــــــة اـلقــــــــــاـئمــــــــــة عـلــى 
املــــتــــعــــلــــم مــــثــــــــــل الــــتــــعـــــلـــــم 

تقومي األنشـــــــــــــــــــطة واملهام  -
 والتكليفات.

 يفرق بني مميزات وعيوب االرشاد اجلماعي 2-2 املالحظة .  -
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اسرتاتيجيات التدريس  وطين للمؤهالتللمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الخمرجات التعلم  م
 للمقرر

 طرق التقومي

اد اجلماعي يف بني املشـــــــــــكالت املختلفة اليت يتناوهلا االرشـــــــــــ مييز 2-3
 اجملال الرتبوي واملهين.

الــــــتــــــعــــــــــاوين، أو الــــــتــــــعــــــلــــــم 
 النشط.

 .البحث واالستنتاج -
 احلوار واملناقشة. -

 

 .األحباث واألعمال -
 .االختبارات -

 يوضح األسس التطبيقية لإلرشاد اجلماعي 2-4
أن يطبق طريقة االرشاد اجلماعي لدى بعض احلاالت اليت حتتاج  2-5

 .إىل إرشاد مجاعي
تطبيقها يف يصــــــــــنف نظرايت اإلرشــــــــــاد واالختيار املهين حســــــــــب  2-6

 .اإلرشاد اجلماعي الرتبوي واملهين
يشــــــــرح كيفية تطبيق طريقة االرشــــــــاد اجلماعي يف العملية الرتبوية  2-7

 واملهنية
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يتعامل بثبات وحســـاســـية مع القضـــااي األخالقية املعقدة ويصـــدر  3-1

 أحكاما عادلة وصحيحة.

التعلم القــائمــة  إحــدى طرائق
على مركزيــــــــــة املتعلم مثـــــــــــل 
التعلم التعــــــــــاوين، أو التعلم 
اـلنشـــــــــــــــــــــط، املـعــتمــــــــــدة عــلــى 
تصــــــــــــــــــــميم مهـــام األداء وفقـــا 

 لسياق احلياة.

الــــــتــــــقــــــومي الــــــــــذايت، وتــــــقــــــومي 
األقـران وـتقـوم األســـــــــــــــــــــتــــــــــاذ 
 لألنشـــــــــــــــطة ومهام األداء، و
مـــــــــــــهـــــــــــــارات الـــــــــــــعـــــــــــــالقـــــــــــــات 

مهارات  ، والشــــــــــــــــــــخصــــــــــــــــــــية
، والعمــل حتمـل املســــــــــــــــــــؤولـية

 ضمن فريق. 

يســــــــــــهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات  3-2
 األخرى، وميارس دور القيادة املؤثر 

 أقرانه يف جمموعة العمليوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل  3-3
ابلتعلم املعــايري احلــاليــة اخلــاصــــــــــــــــــــــة  تعــديــل خــذ زمــام املبــادرة يف  3-4

 .إذا احتيج لذلكوالتقومي 
يقوم أداء أقراـنه يف جمموعـات التعلم األخرى يف ضــــــــــــــــــــوء قـاعــدة  3-5

 أداء وصفية يتم تصميمها لتقومي مهمة األداء.
يشـــارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشـــطة ومشـــاريع  3-6

 اجملموعات األخرى.
يف أداء العمل املكلف به ضـــمن الفريق الذي  يتحمل املســـؤولية 3-7

 يعمل معه، وينجزه يف وقته احملدد.
 

يتفـــاعـــل مع أقرانـــه يف اجملموعـــة، ويقرتح آراء هـــادفـــة أبســـــــــــــــــــــلوب  3-8
 مناسب.

 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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اسرتاتيجيات التدريس  وطين للمؤهالتللمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الخمرجات التعلم  م
 للمقرر

 طرق التقومي

 0املعلوماتأوعية مهارات البحث يف  أن يتقن الطالب 4-1

إحــدى طرائق التعلم القــائمــة 
على مركزيــــــــــة املتعلم مثـــــــــــل 
التعلم التعــــــــــاوين، أو التعلم 
اـلنشـــــــــــــــــــــط، املـعــتمــــــــــدة عــلــى 
تصــــــــــــــــــــميم مهـــام األداء وفقـــا 

 لسياق احلياة.
اســتخدام احلاســب 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 نمع مجيع  -
 األنشطة

-  

 وماتيةمهارات التعامل مع التقنية املعل أن يتقن الطالب 4-2
أســـــــــاليب االتصـــــــــال مبراكز البحث واملســـــــــئولني  أن يتقن الطالب 4-3

 0للحصول على املعلومات
أن يســـــــــــــــتخدم الطالب احلاســـــــــــــــب اآليل يف تطبيق الطرق احلديثة  4-4

للكشـــــــــــــــف عن ذوي االحتياجات اخلاصـــــــــــــــة لتحديد أي الربامج 
 .االرشادية مناسبة هلا

الطــالــب مشــــــــــــــــــــروعــا تطبيقي لتطبيق طريقــة االرشــــــــــــــــــــــاد ينجز أن  4-5
اجلماعي الرتبوي واملهين مع جمموعة حتتاج لإلرشـــــــــــــــــــاد اجلماعي، 
ويعرضــه يف القاعة الدراســية، ويتلقى التغذية الراجعة من اســتاذه 

 وأقرانه، ويدافع عن وجهة نظره حبجج منطقية مقبولة.
أفكـاره بطريقـة تزـيد من فعـالـية الرســـــــــــــــــــــاـلة اليت  الطـاـلب ينظمأن 4-6

 .توصيلهايريد 
 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

   ال يوجد 
 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 12و  5 اختبارات قصرية  1
 %15 8 اختبار نصفي  2
 %25 16 اختبار هنائي 3

4 
مهارات العالقات واملشـــــــــــــــــــــاريع واألنشــــــــــــــــــــطة و ميع األنشــــــــــــــــــــطة والنتاجات حقيبة االجناز جل

)متوســـط تقدير مهارات االتصـــال ومهارات تقنية املعلومات و  الشـــخصـــية وحتمل املســـؤولية
 قواعد األداء املستخدمة لتقوميها من قبل الذات واألقران واألستاذ(.

 %50 مجيع األسابيع

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ض



 السعوديةاململكة العربية 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

209 

 

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

مع طلباهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد  وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل -
 األكادميي هلم.

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

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

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 (.تعديل السلوك اإلنساني. عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع.2011أبو أسعد، أمحد عبداللطيف.)

لدى الراشدين. (. برامج عالجية يف ختفيف حدة اضطراب الشخصية النرجسية 2010أنسام بظاظو، مصطفى.)

 اإلسكندرية: املكتب اجلامعي احلديث.

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

 .دار املريخ للنشر : الرياض .تعديل السلوك البشري .ترمجة فيصل حممد الزراد .(1992).بيتش هارولد 

 (. مقدمة يف اإلرشاد اجلماعي. مكة املكرمة: مطابع بهادر.2001مجل الليل ،حممد جعفر) -

 (. أساسيات اإلرشاد النفسي.  جدة: خوارزم العلمية للنشر والتوزيع. 2009الليل، حممد جعفر.)  مجل

. الدليل االرشادي العملي للمرشدين والعاملني مع الشباب-لتوجيه واالرشاد (.ا2017احلراحشة، سامل محود ) -

 عمان: دار اخلليج.

العالج اجلماعي"بناء الربامج اإلرشادية". جدة:  دار املستقبل (. مقدمة يف برامج اإلرشاد و2003اخلواجا، عبدالفتاح.)

 للنشر    

 (. الدليل العملي يف اإلرشاد والعالج النفسي. عمان: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.  2010الدحادحه، باسم حممد.)  

از العاملية للنشر (. اإلرشاد النفسي وفق نظرية العالج الواقعي. الكويت:  اجن2008الرشيدي، بشري صاحل.)

 والتوزيع.

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

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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  .شر والتوزيعالفكر للطباعة والن دار. عمان: نفسينظريات االرشاد والعالج ال .(2008الزيود ،نادر فهمي )

 .دار الكتاب احلديثة : القاهرة .العملية االرشادية .(194).ابراهيم سعفان،حممد

 . عمان: دار الثقافة للنشرلتوجيه املهين ونظرياتها (.2014) سعيد حسين ،والعزة ،عبد اهلادي جودت عزت -

 نشر.(. عمان: الرضوان للحراكها ) االرشاد اجلمعي –سيكولوجية اجلماعات تشكيلها (.2013عبد اهلادي، نبيل ) -

 فكر.  دار ال . عمان: العملية االرشادية .(2013)عبداهلل، حممد قاسم.

 . عمان: دار الثقافة والنشريل املرشد الرتبوي يف املدرسةدل (.2006) سعيد حسينالعزة  -

 (. اإلرشاد اجلماعي العالجي. عمان: الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع. 2000العزة، سعيد حسين.)

 ع.(. اإلرشاد النفسي أساليبه وفنياته. عمان: الدار العلمية الدولية للنشر والتوزي2001العزة، سعيد حسين.)

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

 (. العملية اإلرشادية. الرياض:  دار الزهراء.2012علي، حممد حممود، مصطفى علي حممد.)

موعات املمارسات والتطبيقات. ترمجة سيف الدين اجمل .(2013)كوري، ماريان، كوري، جريالد، سندي، كوري.

 فكر.   دار ال ريقي، عمان:ز

 : مكة املكرمة ترمجة طالب خفاجي، .رشاد والعالج النفسي بني النظرية والتطبيقإلا .(1405).دلكوري،جريا

 . مكتبة الفيصلية

سامح اخلفش، عمان: دار الفكر  ترمجة. رشاد والعالج النفسيإلايف النظرية والتطبيق  .(2011).دلكوري،جريا

 للنشر والتوزيع. 

 -النظريات -(. اإلرشاد النفسي اجلماعي. األسس2014حممد، هشام إبراهيم عبداهلل، خوجة، خدجية حممد أمني.)

 الربامج.   

 . عمان: دار احلامد للنشراإلرشاد النفسي والرتبوي(. 2013)فاطمة عبد الرحيم ، النوايسة -

-Shulman, Lawrence.(2011). Dynamics and Skills of Group Counseling. Cengage Learning. USA.  

- Ed E. Jacobs, Robert L. Masson, Riley L. Harvill, Christine J.Schimmel (2012). Group Counseling: Strategies and 

Skills. Brooks/Cole, Cengage Learning .USA. 

https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF+%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D8%A9%22
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Lawrence+Shulman%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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- Patterson ,C.H.(1986) .Theories of counseling and psychotherapy,4 ed.N.Y;Harper& Row                                                                                                   

 - Ellis , A.(1990).A Rational and Irrational Beliefs in Counseling Psychology.Journal of  

Rational Emotive and CognitiveBehavior Therapy,8,3                                                           

- Gladding, Samuel T. (1994). Effective Group Counseling. Greensboro, NC: ERIC/CASS. 

-corey, Gerald .(2012). Theory and Practice of Group Counseling. . Brooks/Cole, Cengage Learning .USA. 

 

 

 املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد 2 
 الرجوع إىل بعض اجملالت املتخصصة يف جمال علم النفس ، واليت حتتوي على دراسات حول االرشاد الرتبوي واملهين.  -

- Journal of Applied Psychology 

- Journal of Vocational Behavior 

-         - Journal of School Counseling       

 . املواد اإللكيونية ومواقع اإلنينت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
WWW.apa.org   موقع الجمعية النفسية األمريكية 

    ACA(    ghttp://www.counseling.or( لإلرشاد النفسي األمريكيةالجمعية 

     http://www.bps.org.uk  النفس لعلم البريطانية الجمعية
 /https://www.schoolcounselor.orgالجمعية األمريكية لإلرشاد المدرسي 

www.apa.org/pubs/databases/access/direct.aspx 
www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo 

www.questia.com 

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

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

 املرافق املطلوبة .شش
متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك ح م القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنّي 

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

https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Gerald+Corey%22
http://www.apa.org/
http://www.counseling.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
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 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 
 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .19
 Data Showجهاز عارض البياانت 

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .20
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .و
 اسياتي يات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

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

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

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

واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس  االستشارة يف التدريس، و بني النظراء )األقران( يف التدريس
 طويرها.وت

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

، وكذلك مراجعة معايري حقائب اإلجناز عضاء هيئة تدريس مستقلنيتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أ -
 يف القسم. جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريسومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج 

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

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

 
 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 ..............جامعة ام القرى....... إسم املؤسسة التعليمية: 1440-.02...-..13...  اتريخ التوصيف:

 ........................................علم النفس.. -............................اليبية...... القسم: -لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
  2-0206724 مهين   قراءات يف حمددات االختيار اليبوي و املهين اسم املقرر الدراسي ورمز :  .55
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .56
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .1

 االرشاد اليبوي واملهينبرانمج الدكتورا  يف                              
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذ  الربامج(

 الثاي. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .2
 ال يوجد    . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .3
 ال يوجد  . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .4
 جامعة ام القرى ابلعزيزية و العابديةاملقرر، إن ا يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .5

 د العطاسد/ عبد هللا بن أمح اسم منسق الربانمج:

 17/3/1440 التاريخ  التوقيع:

 هاين سعيد حسن               د. عبدهللا بن أمحد العطاسد. 
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 . منط الدراسة املتبع )اخي كل ما ينطبق(:8
 %100 النسبة: ✓ قاعات احملاضرات التقليدية .مم

    

  النسبة:  التعليم اإللكيوي .نن
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنينت( .سس
    

  النسبة:  ابملراسلة .عع
    

   النسبة:  تذكر أخرى .فف

 تعليقات:
 

 األهداف .ع
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 معرفة مفهوم االختيار اليبوي وأهدافه. -1
 معرفة الطالب للعوامل املؤثرة يف االختيارات املهنية. -2
 اكتساب الطالب القدرة للتطبيقات املمكنة يف جمال التوجيه اليبوي. -3
 فهم الشخصية والسلوك االنساي.   -4
 معرفة حمددات الشخصية والسلوك االنساي. -5
 توضيح حمددات االختيار اليبوي واملهين. -6
 -شرح احملددات البيولوجية والفسيولوجية واليت تشمل: -7

الختيار واملهين، واالعاقة البدنية وعالقتها اب ) القدرات العقلية، احملددات املنسية، الفروق البدنية واملسمية وأثرها يف اختيار اليبوي
 اليبوي واملهين، االعاقات العقلية وأثرها يف االختيار اليبوي واملهين(.

 مقارنةاحملددات االجتماعية واليت تشمل) أثر األسرة، الثقافة، اجملتمع والظروف االجتماعية يف اختيارات األدوار املهنية(.-د
 شل اهلوية املهنية(.التمييزللعوامل الشخصية اليت تشمل) امليول واالستعدادات، ت-ذ
 
 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنينت، والتغيريات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
  يف احملتوى كنتي ة لألحباث املديدة يف جمال الدراسة(.  
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 االختيار اليبوي واملهين. االستفادة من األحباث التطبيقية يف جمال -1
 الدورات(. -اجملالت –البحث املستمر يف املديد من املعارف واملعلومات.   كتب  -2
 االستفادة من مواقع االنينت املرتبطة مبوضوعات املقرر.  -3
 . PowerPointاستخدام أسلوب العرض  -4
 اجملال.حتديث حمتوى املقرر بناء على التطورات احلديثة يف  -5
 حتديث مصادر التعلم للمقرر .  -6
 العمل على تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس مع املامعات العربية والعاملية. -7
 تطبيق مهارات التفكري اإلبداعي يف حل املشكالت. -8
 التعرف على احللول والت ارب لدى اآلخرين عن طريق البحث يف الشبكة العنكبوتية -9

 .................................................... .................... جهة التحكيممالحظات 
 الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليلوصف املقرر الدراسي  .د

 وصف عام للمقرر:
هذا المقرر مهم للباحثين في مجال علم النفس بشكل عام و االرشاد المهني بشكل خاص، حيث يتناول في هذا المقرر الشخصية يعتبر 

الفسيولوجية، و والسلوك اإلنساني، مفهوم االختيار التربوي و المهني، ومحددات االختيار المهني و التربوي، و المحددات البيولوجية و 

 أيضا يتناول هذا المقرر المحددات االجتماعية و العوامل الشخصية.

 

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

 4 2 الشخصية و السلوك االنساي

 4 2 حمددات الشخصية والسلوك االنساي 

 2 1 مفهوم االختيار اليبوي واملهين.

 2 1 حمددات االختيار اليبوي واملهين

احملددات البيولوجية والفسيولوجية )القدرات العقلية، احملددات املنسية، الفروق البدنية 
واملسمية وأثرها يف اختيار اليبوي واملهين، واالعاقة البدنية وعالقتها ابالختيار اليبوي 

 ر اليبوي واملهين(.واملهين، االعاقات العقلية وأثرها يف االختيا

3 6 

احملددات االجتماعية )أثر األسرة، الثقافة، اجملتمع والظروف االجتماعية يف اختيارات 
 األدوار املهنية(.

3 6 

 4 2 العوامل الشخصية )امليول واالستعدادات، تشل اهلوية املهنية(.
 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .37
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     2 ساعات التدريس الفعلية
 28     2 الساعات املعتمدة

 

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

 هبا الطالب خالل أسبوعيا :( اليت يقوم الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .38
 ساعتني اسبوعيا

 

 
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .39
  دد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء املدول أوال   -
 : ضع اسياتي يات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسياتي يات تدريسها لتشكل معا   : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة،اثلثا   -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر  م
 املعرفة 1
 معرفة مفهوم الشخصية وأثرها على السلوك االنساي. - 1-1

 نسايالشخصية وعالقتها ابلسلوك اال تمعرفة حمددا
 واجب فردي املناقشة و احلوار

 كتابة تقرير املناقشة و احلوار املهينمفهوم وحمددات االختيار اليبوي و  1-2
 واجب فردي التعلم الذايت مقارنة احملددات البيولوجية و الفيسولوجية 1-3

 كتابة حبث البحث و االستقصاء شرح العوامل الشخصية املؤثرة على االختيار اليبوي و املهين 
 املهارات املعرفية 2
 يالقدرة على التفكري اإلبداع - 2-1

 .القدرة على حل املشكالت_ 
 التفاعل اثناء احملاضرات معايشة مواقف افياضية

الربط بني املعرفة املكتسبة والتطبيق العملي من خالل التقارير التحليلية بني  2-2
 االختيار الرتبوي واملهين.

 املشاركة يف احملاضرة احملاضرات
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التوفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهخمرجات التعلم للمقرر  م
 كتابة تقرير االدوارتبادل  القدرة على الربط بني الشخصية واملهنة. 2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تقييم فردي اسياتي ية التعليم الفعال الواجبات اجلماعية 3-1
 تقييم مجاعي اسياتي ية التعلم التعاوي العمل اجلماعي 3-2

 املالحظة التعليم ابلنشاط و املشاركة تطبيق مبادئ العالقات اإلنسانية مع االخرين 
 تقييم فردي العصف الذهين مهارة التعلم الذايت 
 املشاركة يف صنع القرار البحث و االستقصاء إدارة فريق العمل و احملافظة على جناح املهمة 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 يواجب فرد التعلم الذايت األساليب االحصائية 4-1
 العمل املماعي التعلم التعاوي استخدام احلاسب االيل 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 واجب فردي املناقشة و احلوار رسم خريطة ذهنية 5-1
 االعمال املماعية التعلم التعاوي توظيف الباانت االحصائية 5-2

 

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

 
 
 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .40
األسبوع احملدد  شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

1 
 حتضري الدرس واملشاركة واملناقشة. 

 
خالل الفصل 

 الدراسي
15% 

2 
الزارات امليدانية، وكتابة تقرير عنها وحتليله، والوقوف على اإلجيابيات والسلبيات، من وجهة نظر الطالب 

 ومناقشتها فيما كتبت.
خالل الفصل 

 الدراسي
35% 

3 
خالل الفصل  التطبيق العملي: عرض مقاطع من فيديو عن بع  العمال أثناء عملهم، وحتليلها ومناقشتها.

 الدراسي
15% 

 %35 السادس كتابة البحث، ومناقشته. 4

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

(.  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع  
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عأن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبو  - 
املوال( -االتصال ابلدكتور عن طريق )الربيد اإللكيويوسائل -  

 الساعات املكتبية احملددة ألعضاء هيئة التدريس.
 مصادر التعّلم .صص

 -الكتب املقررة املطلوبة: -1
 ( علم النفس املهين. الراض: دار الزهراء للنشر و التوزيع2013سليم، عبدالعزيز)-

 . -عمان مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع - -علم النفس املهين بني النظرية والتطبيق2001-القاسم، بديع حممود مبارك -1        

دور التعليم املامعي يف تنمية اجتاهات الطالب يف بع  األمناط السلوكية والفكرية الدارجة ألبعاد الشخصية  1417-الثبييت، عبدهللا عائ  -2        
  - -ملعاملةا

 . -دار النهضة العربية -القاهرة-نظراهتا-قياسها -سيكولوجية الشخصية: حمدداهتا 1978-غنيم، سيد حممد -3        

 دار النهضة للطباعة والنشر. -القاهرة -السلوك االنساي يف العمل: دراسة العالقات االنسانية والسلوك التنظيمي 1990ديفيز، كيت. -4        

 دار املعارف. -القاهرة -علم النفس الصناعي التنظيمي 1988-طه، فرج عبد القادر -5       

W. Bruce Walsh., Mark L. Savickas, & Paul J. Hartung. Handbook of vocational psychology: 
Theory, research, and practice. 4th edition, Routledge Publisher, USA(2013) 

Crites. John Orr. Vocational psychology:The study of vocational behavior and development. 
1st edition, McGraw-Hill publisher, USA(1969) 

 -املراجع الرئيسة:  -2

عمان مكتبة -الشخصيةسيكولوجية مبتوري االطراف: فقدان أحد أعضاء املسم وعالقته ببع  مسات  2004-فرحان، السيد حممد حممد -1       
 . -الزهراء

 . -مكتبة النهضة -القاهرة -دراسات سيكولوجية يف مستوى الطموح والشخصية 1990-عبدالفتاح، كاميليا ابراهيم -2       

 املكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع. -ال -الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية 1999-شاذيل، عبد احلميد -3      
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 مكتبة املصطفى اإللكيونية. -سيكولوجية العمل والعمال -العيسوي، عبد الرمحن حممد -4      

 مكتبة املصطفى اإللكيونية. -سيكولوجية إدارة االعمال وسلوكيات كفاح االنتاج -دسوقي: كمال -5       

 عة والنشر.دار الفكر العربية للطبا - -علم النفس الصناعي2003 -العيسوي، عبد الرمحن -6      

 .-القاهرةمكتبة النهضة املصرية -التوجيه اليبوي واملهين1959هنا، عطيه حممود.  -7     

    1- Brown, D. and Brooks, L. 1996. Career choice and development. Jossey Bass. 

2- Walch, W,B,& Osipow,S.H. 1995.Handbook of vocational psychology; theories. 
Research and practice. New Jersy;  Lawrence Erlbaum  Associations, publishers. 

veruon. G zunker. Career Counseling: Holistic approach,9th edition, Cengage 
learning,2015                                                                                                       
Hodge. Shannon Career in counseling, Springer publishing company,2012 

 

 

 

 املواد اإللكيونية ومواقع اإلنينت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .57
 دورات وجمالت عربية وأجنبية. -  

 ال عرض شرائح تعليمية.  

 ال البحث يف املواقع العلمية على شبكة االنينيت.  

 ال املكتبة الداخلية ابلكلية واملركزية اخلاصة ابملامعة واملكتبات العربية يف املامعات العربية واالجنبية.  

 . املواد اإللكيونية ومواقع اإلنينت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

https://www.hrdf.org.sa/Program/102/Mass_Career_Guidance_?bc=1_11 
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http://subol.sa/ar/career-counselling/ 

https://hrdiscussion.com/hr119597.html 

http://www.almanar.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A 

https://www.thebalancecareers.com/do-you-need-a-career-counselor-525476 

https://www.verywellmind.com/career-counselor-2795645 

https://careersinpsychology.org/start-your-career-counseling-career/ 

 
 

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

 
 

 

 املرافق املطلوبة .ضض
داخل القاعات الدراسية بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك ح م القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد 

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

 .مرحية مقاعد -مناسبة هتوية – جيد  أضاء   ▪
 طالب.ال لعدد املناسبة املقاعد عدد ▪
 تلفة.املخ العرض وأجهزة التعلم بتقنيات مزودة حديثة قاعات ▪

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .22
 .ابألنينيت متصلة ابلكمبيوتر جمهزة حماضرات قاعات ▪
 .املتطورة املعلومات لتحديث املعلومات قواعد على التطبيق ▪

 إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة  .23
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 معلومات من وتصميمه جتهيز  يتم ما لعرض احلديثة التقنية بوسائل جمهزة دراسية قاعات  ▪
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .تت

  -اسياتي يات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 استبياانت على الطالب يف هناية الفصل الدراسي للحصول على تقيم خاص ابملقرر.توزيع 

 حتليل نتائج الطالب يف املقرر.
 تقومي مفردات املقرر عن طريق حتليل مهارات اإلتقان لدى الطالب.

 مناقشة أحباث الطالبات مع بع  أعضاء القسم وتقوميها.
 قبل األستاذ أو القسم: اسياتي يات أخرى لتقومي عملية التدريس من .ز

 الء.      الزم مع النقاش  ▪
 .         الذايت التقييم   ▪
 ىأخر  جامعات قبل من التقييم  ▪

 إجراءات تطوير التدريس: .س
 .      اجملال يف متخصصني مع املقرر مناقشة - ▪
 .          تعليميه ورش ▪
 .مجاعية -فردية مهارات تنمية ▪
 .متخصصة تعليمية السياتي يات تدريبية دورات ▪

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

 .املادة أستاذ قبل من تصحيحها مت اليت األوراق أعمال من عينة مراجعة ▪
 0الطلب أعمال من لعينة القسم من تدريس هيئة عضو قبل من الدرجات أو التصحيح فحص ▪
 آخر تدريس هيئة عضو  مع  دورية بصفة االختبارات أو الواجبات من عينة تصحيح بتبادل املقرر أستاذ قبل من القيام ▪
 مؤسسة تعليمية أخرى .فس املقرر يف لن

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير : .ص
 .اجملال هذا يف جديد هو ما كل  على للتعرف ابملقرر خاصة مواقع على املستمر االطالع ▪
 .التدريس وطريقة املقرر موضوعات حول النظر وجهات تعكس استبياانت خالل من املقرر حول الطالب آراء أخذ  ▪
 .الدراسية اخلطط مراجعة  ▪
 الدراسية يف ضوء التوجهات املعاصرة وحاجات اجملتمع. اخلطط تطوير  ▪
 .املقرر جمال يف املهين والتطّور العمل طبيعة يف التطورات مواكبة  ▪
 .العملية والتطبيقات النظرية املواضيع بني ما التوازن  ▪
 .اجملال هذا يف التدريس هيئة أعضاء بني واآلراء اخلربات تبادل ▪
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 شرية )اإلبداع التقين(.الب اإلمكانيات تطوير  ▪
 .والدويل احمللي األكادميي واالعتماد املودة مبفهوم املقرر ربط  ▪
 .املعرفة ومصادر البحث يف التقنية ابملوانب االهتمام ▪
 .التعليم األداء يف تفعيلها و املامعي التطوير دورات من االستفادة ▪
 مي يف جمال اليبية، وتقنية املعلومات.العل والبحث التفكري اسياتي يات يف املديد متابعة ▪

 

 د. عبدهللا بن أمحد العطاس اسم منسق الربانمج:

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

 د. عبدهللا بن أمحد العطاس     أ. مسري بن ساا املهين
 
 
 
 
 
 
 
 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 ..............جامعة ام القرى....... إسم املؤسسة التعليمية: 1440-.03...-..14...  اتريخ التوصيف:

 ........................................علم النفس.. -............................اليبية...... القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ
 2-0206731 املشكالت املهنية وأساليب مواجهتها      مهيناسم املقرر الدراسي ورمز :   .58

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .59
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .6

 (اإلرشاد اليبوي واملهينبرانمج الدكتورا  يف 

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذ  الربامج(
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 الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .7
 ال يوجد  ملتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. ا5 .8
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .9

 جامعة ام القرى ابلعزيزية و العابديةاملقرر، إن ا يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .10
 ينطبق(:. منط الدراسة املتبع )اخي كل ما 8

 %100 النسبة: ✓ قاعات احملاضرات التقليدية .صص
    

  النسبة:  التعليم اإللكيوي .قق
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .شش
    

  النسبة:  تذكر أخرى .تت
 

 تعليقات:

 األهداف .ف



 السعوديةاململكة العربية 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

224 

 

  ما هدف املقرر الرئيس؟ -3
 المقرر أن يتعرف المتعلم على اآلتي:يتوقع في نهاية      

 ومالمحها المشكلة مفهوم -1

 ( المشكالت) التوافق لسوء العامة األسباب -2

 (مهنية مشكالت – تربوية مشكالت: )المشكالت تصنيف -3

ا . به وااللتحاق, يالدراس المسار نوع باختيار المتعلقة المشكالت: أوالا ) أنواعها – تعريفها: التربوية المشكالت -4 : ثانيا

 (للدراسة التكيف مشكالت

ا . له االعدادو العمل نوع اختيار مشكالت - نوع اختيار مشكالت: أوالا ) أنواعها -تعريفها: المهنية المشكالت -5 : ثانيا

ا  -للعمل التكيف مشكالت  (.العمل عن بالتقاعد المتعقلة المشكالت: ثالثا

 .المهنية للمشكالت المسببة المهنية العوامل -6

 ساليبأ -1(: الضغوط)المشكالت مواجهة أساليب بعض -المواجهة تعريف: المهنية المشكالت مواجهة أساليب -7

 الطرق استخدام -3. المنظمة مستوى على المشكالت مواجهة أساليب -2. الفرد مستوى على المشكالت مواجهة

 .العمل ومتطلبات الفرد خصائص بين للمواءمة العلمية

 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنينت، والتغيريات املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -4

  يف احملتوى كنتي ة لألحباث املديدة يف جمال الدراسة(.  
 

 .اليبوي واملهينرشاد االستفادة من األحباث التطبيقية يف جمال اال -1
 الدورات(. -اجملالت –البحث املستمر يف املديد من املعارف واملعلومات.   كتب  -2
 االستفادة من مواقع االنينت املرتبطة مبوضوعات املقرر.  -3
 . PowerPointاستخدام أسلوب العرض  -4
 حتديث حمتوى املقرر بناء على التطورات احلديثة يف اجملال. -5
 للمقرر . حتديث مصادر التعلم  -6
 العمل على تبادل اخلربات بني أعضاء هيئة التدريس مع املامعات العربية والعاملية -7
 تطبيق مهارات التفكري اإلبداعي يف حل املشكالت. -8
 التعرف على احللول والت ارب لدى اآلخرين عن طريق البحث يف الشبكة العنكبوتية -9

 
 

 

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

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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المقرر الشخصية  هذا المقرر مهم للباحثين في مجال علم النفس بشكل عام و االرشاد المهني بشكل خاص، حيث يتناول في هذايعتبر 

ولوجية و الفسيولوجية، و والسلوك اإلنساني، مفهوم االختيار التربوي و المهني، ومحددات االختيار المهني و التربوي، و المحددات البي

 تناول هذا المقرر المحددات االجتماعية و العوامل الشخصية.أيضا ي

 

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

 2 1 مفهوم املشكلة ومالحمها

 4 2 األسباب العامة لسوء التوافق )املشكالت( 

 2 1 مشكالت مهنية( –تصنيف املشكالت: )مشكالت تربوية 

أنواعها )أوال : املشكالت املتعلقة ابختيار نوع املسار الدراسي،  –املشكالت اليبوية: تعريفها 
 وااللتحاق به. اثنيا : مشكالت التكيف للدراسة(

3 6 

مشكالت اختيار نوع العمل  -أنواعها )أوال : مشكالت اختيار نوع  -املشكالت املهنية: تعريفها
 اثلثا : املشكالت املتعقلة ابلتقاعد عن العمل(. -ت التكيف للعملواالعداد له. اثنيا : مشكال

3 6 

 4 2 العوامل املهنية املسببة للمشكالت املهنية.

بع  أساليب مواجهة  -أساليب مواجهة املشكالت املهنية: تعريف املواجهة
أساليب مواجهة  -2أساليب مواجهة املشكالت على مستوى الفرد.  -1املشكالت)الضغوط(: 

استخدام الطرق العلمية للمواءمة بني خصائص الفرد  -3املشكالت على مستوى املنظمة. 
 ومتطلبات العمل. 

3 6 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .42
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28     2 التدريس الفعليةساعات 
 28     2 الساعات املعتمدة

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :االضايف الذايتالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .43
 ساعتني اسبوعيا

 

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

 مبلء املدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة. : قمأوال   -
 : ضع اسياتي يات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسياتي يات تدريسها لتشكل معا   : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجاتاثلثا   -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات  م
 املعرفة 1
 معرفة مفهوم الشخصية وأثرها على السلوك االنساي. - 1-1

 نسايالشخصية وعالقتها ابلسلوك اال تمعرفة حمددا
 واجب فردي املناقشة و احلوار

 كتابة تقرير املناقشة و احلوار االختيار اليبوي و املهينمفهوم وحمددات  1-2
 واجب فردي التعلم الذايت مقارنة احملددات البيولوجية و الفيسولوجية 1-3

 كتابة حبث البحث و االستقصاء شرح العوامل الشخصية املؤثرة على االختيار اليبوي و املهين 
 املهارات املعرفية 2
 يالتفكري اإلبداعالقدرة على  - 2-1

 ._ القدرة على حل املشكالت
 التفاعل اثناء احملاضرات معايشة مواقف افياضية

الربط بني املعرفة املكتسبة والتطبيق العملي من خالل التقارير التحليلية بني  2-2
 االختيار الرتبوي واملهين.

 املشاركة يف احملاضرة احملاضرات

 كتابة تقرير تبادل االدوار الشخصية واملهنة.القدرة على الربط بني  2-3
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 تقييم فردي اسياتي ية التعليم الفعال الواجبات اجلماعية 3-1
 تقييم مجاعي اسياتي ية التعلم التعاوي العمل اجلماعي 3-2

 املالحظة ابلنشاط و املشاركةالتعليم  تطبيق مبادئ العالقات اإلنسانية مع االخرين 
 تقييم فردي العصف الذهين مهارة التعلم الذايت 
 املشاركة يف صنع القرار البحث و االستقصاء إدارة فريق العمل و احملافظة على جناح املهمة 
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 يواجب فرد الذايتالتعلم  األساليب االحصائية 4-1
 العمل املماعي التعلم التعاوي استخدام احلاسب االيل 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
 واجب فردي املناقشة و احلوار رسم خريطة ذهنية 5-1
 االعمال املماعية التعلم التعاوي توظيف الباانت االحصائية 5-2
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .45
األسبوع احملدد  شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

1 
 حتضري الدرس واملشاركة واملناقشة. 

 
خالل الفصل 

 الدراسي
15% 

2 
الزارات امليدانية، وكتابة تقرير عنها وحتليله، والوقوف على اإلجيابيات والسلبيات، من وجهة نظر الطالب 

 ومناقشتها فيما كتبت.
خالل الفصل 

 الدراسي
35% 

3 
خالل الفصل  التطبيق العملي: عرض مقاطع من فيديو عن بع  العمال أثناء عملهم، وحتليلها ومناقشتها.

 الدراسي
15% 

 %35 السادس كتابة البحث، ومناقشته. 4
5    
6    

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

(.  الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع  
عأن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبو  - 

املوال( -االتصال ابلدكتور عن طريق )الربيد اإللكيويوسائل -  
 الساعات املكتبية احملددة ألعضاء هيئة التدريس.

 مصادر التعّلم .طط
 -الكتب املقررة املطلوبة: -3

 ( علم النفس املهين. الراض: دار الزهراء للنشر و التوزيع2013سليم، عبدالعزيز)-
 . -عمان مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع - -علم النفس املهين بني النظرية والتطبيق2001-القاسم، بديع حممود مبارك -1        
دور التعليم املامعي يف تنمية اجتاهات الطالب يف بع  األمناط السلوكية والفكرية الدارجة ألبعاد الشخصية  1417-الثبييت، عبدهللا عائ  -2        
   -املعاملة

 . -دار النهضة العربية -القاهرة-نظراهتا-قياسها -سيكولوجية الشخصية: حمدداهتا 1978-غنيم، سيد حممد -3        
 دار النهضة للطباعة والنشر. -القاهرة -السلوك االنساي يف العمل: دراسة العالقات االنسانية والسلوك التنظيمي 1990ديفيز، كيت. -4        
 دار املعارف. -القاهرة -علم النفس الصناعي التنظيمي 1988-طه، فرج عبد القادر -5       
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W. Bruce Walsh., Mark L. Savickas, & Paul J. Hartung. Handbook of vocational psychology: 
Theory, research, and practice. 4th edition, Routledge Publisher, USA(2013) 

Crites. John Orr. Vocational psychology:The study of vocational behavior and development. 
1st edition, McGraw-Hill publisher, USA(1969) 

 -املراجع الرئيسة:  -2
عمان مكتبة -سيكولوجية مبتوري االطراف: فقدان أحد أعضاء املسم وعالقته ببع  مسات الشخصية 2004-فرحان، السيد حممد حممد -1       
 . -الزهراء
 . -مكتبة النهضة -القاهرة -دراسات سيكولوجية يف مستوى الطموح والشخصية 1990-عبدالفتاح، كاميليا ابراهيم -2       
 املكتب العلمي للكمبيوتر والنشر والتوزيع. -ال -الصحة النفسية وسيكولوجية الشخصية 1999-شاذيل، عبد احلميد -3      
 مكتبة املصطفى اإللكيونية. -سيكولوجية العمل والعمال -العيسوي، عبد الرمحن حممد -4      
 مكتبة املصطفى اإللكيونية. -سيكولوجية إدارة االعمال وسلوكيات كفاح االنتاج -دسوقي: كمال -5       
 دار الفكر العربية للطباعة والنشر. - -علم النفس الصناعي2003 -العيسوي، عبد الرمحن -6      
 .-هضة املصريةالقاهرةمكتبة الن -التوجيه اليبوي واملهين1959هنا، عطيه حممود.  -7     
    1- Brown, D. and Brooks, L. 1996. Career choice and development. Jossey Bass. 

4- Walch, W,B,& Osipow,S.H. 1995.Handbook of vocational psychology; theories. Research and 
practice. New Jersy;  Lawrence Erlbaum  Associations, publishers. 

veruon. G zunker. Career Counseling: Holistic approach,9th edition, Cengage learning,2015                                                                                                       
Hodge. Shannon Career in counseling, Springer publishing company,2012 

 
 املواد اإللكيونية ومواقع اإلنينت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: .60

 دورات وجمالت عربية وأجنبية. -  
 ال عرض شرائح تعليمية.  
 ال البحث يف املواقع العلمية على شبكة االنينيت.  
 ال املكتبة الداخلية ابلكلية واملركزية اخلاصة ابملامعة واملكتبات العربية يف املامعات العربية واالجنبية.  
 . املواد اإللكيونية ومواقع اإلنينت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

https://www.hrdf.org.sa/Program/102/Mass_Career_Guidance_?bc=1_11 
http://subol.sa/ar/career-counselling/ 

https://hrdiscussion.com/hr119597.html 
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http://www.almanar.jo/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D9%8A%D8%B7-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A 
https://www.thebalancecareers.com/do-you-need-a-career-counselor-525476 

https://www.verywellmind.com/career-counselor-2795645 
https://careersinpsychology.org/start-your-career-counseling-career/ 

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

 
 املرافق املطلوبة .ظظ

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

 املباي )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .24
 .مرحية مقاعد -مناسبة هتوية – جيد  أضاء   ▪
 طالب.ال لعدد املناسبة املقاعد عدد ▪
 تلفة.املخ العرض وأجهزة التعلم بتقنيات مزودة حديثة قاعات ▪

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .25
 .ابألنينيت متصلة ابلكمبيوتر جمهزة حماضرات قاعات ▪
 .املتطورة املعلومات لتحديث املعلومات قواعد على التطبيق ▪

 أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، .26
 معلومات من وتصميمه جتهيز  يتم ما لعرض احلديثة التقنية بوسائل جمهزة دراسية قاعات  ▪
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ثث

  -اسياتي يات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:
 الفصل الدراسي للحصول على تقيم خاص ابملقرر.توزيع استبياانت على الطالب يف هناية 

 حتليل نتائج الطالب يف املقرر.
 تقومي مفردات املقرر عن طريق حتليل مهارات اإلتقان لدى الطالب.

 مناقشة أحباث الطالبات مع بع  أعضاء القسم وتقوميها.
 اسياتي يات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ض

 الء.      الزم مع النقاش  ▪
 .         الذايت التقييم   ▪
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 ىأخر  جامعات قبل من التقييم  ▪
 إجراءات تطوير التدريس: .ط

 .      اجملال يف متخصصني مع املقرر مناقشة - ▪
 .          تعليميه ورش ▪
 .مجاعية -فردية مهارات تنمية ▪
 .متخصصة تعليمية السياتي يات تدريبية دورات ▪

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

 .املادة أستاذ قبل من تصحيحها مت اليت األوراق أعمال من عينة مراجعة ▪
 0الطلب أعمال من لعينة القسم من تدريس هيئة عضو قبل من الدرجات أو التصحيح فحص ▪
 آخر تدريس هيئة عضو  مع  دورية بصفة االختبارات أو الواجبات من عينة تصحيح بتبادل املقرر أستاذ قبل من القيام ▪
 فس املقرر يف مؤسسة تعليمية أخرى .لن

 التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير :ِصف إجراءات  .ع
 .اجملال هذا يف جديد هو ما كل  على للتعرف ابملقرر خاصة مواقع على املستمر االطالع ▪
 .التدريس وطريقة املقرر موضوعات حول النظر وجهات تعكس استبياانت خالل من املقرر حول الطالب آراء أخذ  ▪
 .الدراسية اخلطط مراجعة  ▪
 الدراسية يف ضوء التوجهات املعاصرة وحاجات اجملتمع. اخلطط تطوير  ▪
 .املقرر جمال يف املهين والتطّور العمل طبيعة يف التطورات مواكبة  ▪
 .العملية والتطبيقات النظرية املواضيع بني ما التوازن  ▪
 .اجملال هذا يف التدريس هيئة أعضاء بني واآلراء اخلربات تبادل ▪
 شرية )اإلبداع التقين(.الب اإلمكانيات تطوير  ▪
 .والدويل احمللي األكادميي واالعتماد املودة مبفهوم املقرر ربط  ▪
 .املعرفة ومصادر البحث يف التقنية ابملوانب االهتمام ▪
 .التعليم األداء يف تفعيلها و املامعي التطوير دورات من االستفادة ▪
 مي يف جمال اليبية، وتقنية املعلومات.العل والبحث التفكري اسياتي يات يف املديد متابعة ▪

 

 د. عبدهللا بن أمحد العطاس اسم منسق الربانمج:

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

 بن أمحد العطاس        أ. مسري بن ساا املهيند. عبدهللا 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-3-6اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق
 2-0206732 مهين  اخلاصة للفئات واملهين الرتبوي إلرشادااسم املقرر الدراسي ورمز :   .61
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 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .62
 تربويإرشاد   (النفس علم الدكتوراه :. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي3 .63

 بدال  من إعداد قائمة بكل هذ  الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا  )مهين
 الثالثاملستوى . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .64
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .65
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .66
 جامعة أم القرى / فرع الزاهر  يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرر، إن افرع أو فروع تقدمي . 7 .67
 . منط الدراسة املتبع )اخي كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ثث
    

  النسبة:  التعليم اإللكيوي .خخ
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنينت( .ذذ
    

  النسبة:  ابملراسلة .ضض
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ظظ
 

 تعليقات:

 ال يوجد

 
 األهداف .ك
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

هبدف حتقيق التوافق  ) كيةحر  / عقلية ( اخلاصة للفئات واملهين اليبوي اإلرشاد ومبادئ مفهوم أن يتعرف الطلبة على -

 حركية / عقلية ( اخلاصة للفئات ية العامة واألهداف االنسان واملهين اليبوي اإلرشاد وأهداف أمهية وفهم والصحة النفسية .

 وكذلك كيفية حتويل هذ  األهداف إىل إجراءات ميكن تنفيذها .. )

 والتعرف على األطر النظريةهين وامل اليبوي التوجيه برامج إعداد عند هبا االلتزام جيب اليت اخلطوات وأن يكتسب مهارة  -

كذلك   ي االحتياجات اخلاصة يف جمال ذو  واليت تقوم عليها عمليات التشخيص املناسبة واملهين ليبويا اإلرشاد لنظرات

 .ابلعاديني اخلاصة االحتياجات لذوي املهين اليبوي اإلرشاد متطلبات بني ملقارنةا

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

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

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

  ستخدام أساليب التغذية اب خبصوص املقرر أثناء تدريس املقرر، وذلكمن قبل الطالب التغذية الراجعة احلصول على
 .(CIQ)، ومقياس التحري الناقد LEARN، ومنوذج Plus/Deltaمثل أداة التغذية الراجعة  الراجعة

  ريس وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التد الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة
   .والطالب

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

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ر
 وصف عام للمقرر:
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يعد هذا املقرر املهمة للباحثني يف مفهوم بشكل عام ، حيث يتم فيه دراسة كال من ، وكذلك أساليب املعاملة الوالدية يف منو السلوك 

والشخصية ، وعرض مهارة حل املشكالت األسرية والتفكك العائلي. ويتم فيه أيضاّ دراسة التباين بينهما ، وأسباب هذا التباين ، 

 رات والنماذج اخلاصة والرؤى املختلفة يف مفاهيم النظرية املختلفة اليت قدمت تفسريا لعملية التطبع االجتماعي . كذلك دراسة النظ

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .46
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 1  . اخلاصة االحتياجات لذوي املهين اليبوي التوجيه مفهوم
 

2 

 2 1 . اخلاصة االحتياجات لذوي املهين اليبوي التوجيه وأهداف أمهية
 اإلرشاد اليبوي واملهين لالالال : 
اإلعاقة -اإلعاقة احلركية  –االضطراابت السلوكية والتوحد  –صعوابت التعلم   -البصرية 

  اإلعاقة العقلية (
4 8 

 2 1 . اخلاصة االحتياجات لذوي املناسبة املهن 
 4 2 . واملهنية اليبوية املساعدة تقدمي يف ودورمها واجملتمع األسرة دور

 4 2 اخلاصة االحتياجات لذوي املهين اليبوي التوجيه عن وحاالت مناذج
 4 2  .اخلاصة االحتياجات لذوي املهين اليبوي التوجيه برامج إعداد خطوات
 2 1 . اخلاصة االحتياجات لذوي املهنية التدريبية الدورات

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .47
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 
 استديو

عمل  
ميداين / 
 تدرييب 

 اجملموع أخرى
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أتناء    14 ساعات التدريس الفعلية
 احملاضرات

زارة 
 ميدانية 

16 

 2     2 الساعات املعتمدة
 

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

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .48
 ساعتني أسبوعيا.

 

 تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .49
  دد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء املدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسياتي يات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق اثنيا   -
ها واسياتي يات تدريسها لتشكل معا  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 ن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضم
 

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 اسرتاتيجيات للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات

 للمقرر التدريس
 التقومي طرق

 املعرفة 1
 وأمهيته اخلاصة االحتياجات لذوي واملهين اليبوي التوجيه - 1-1

 . وأهدافه
 . مهن من يناسبهم وما اخلاصة االحتياجات ذوي فئات -
 لذوي املناسبة املهن توفري يف واجملتمع األسرة مسامهة -

 . اخلاصة االحتياجات
 االحتياجات لذوي مهين تربوي توجيه برامج إعداد خطوات -

 . اخلاصة

 تكليف منزيل  احلوار واملناقشة
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 اليبوي للتوجيه والتطبيقية النظرية املوانب بني الربط القدرة على - 1-2
 االحتياجات اخلاصة . لذوي املهين

 اخلاصة االحتياجات لذوي املختلفة الفئات بني التمييز -
 . املهنية وإمكاانهتا

 

  العرض الفعال

 املعرفية املهارات 2
 نشاط عملي التعلم التعاوي يفرق بني النظرات املختلفة من عدة أوجه للمقارنة. 2-1

 نشاط عملي التعلم التعاوي النظرات املختلفة من وجهة نظر . ينقد 2-2

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة .الفعال التواصل مهارات ممارسةيتعامل بشكل علمي أبداعي  مع  3-1

النظرية يف يعطي تفسريات خمتلفة ويربط بني املفاهيم واملعلومات  3-2
 اإلرشاد اليبوي واملهين ويتقبل اختالف وجهات النظر .

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
يستخدم شبكات االنينت يف البحث عن معلومات التطبيع  4-1

 االجتماعي والتنشئة االجتماعية .
 تطبيقات عملية التعاويالتعلم 

 تطبيقات عملية التعلم النشط األساليب االحصائية  4-2

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
5-1    

5-2    

 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 الفصل  على مدى . احملاضرات حبضور االلتزام 1

ة                                                                       املشاركة واملناقش 2  
 مدار على

 %10 العام

 %20 األسبوع العاشر . احملاضرات حبضور االلتزام 3
 %20 األسبوع الثامن . النصفي االمتحان 4
هناية الفصل  النهائي اختبار 5

 الدراسي
40% 

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ع

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

وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلباهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد  -
 األكادميي هلم.

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

 تزويد الطالب ابلربيد اإللكيوي ورقم املوال اخلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقدمي االرشاد األكادميي. -
 مصادر التعّلم .عع

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

  .الرشد دار : اخلاصة الراض االحتياجات ذوي وعالج تشخيص وضوابط أسس (2009 ) العثمان عبدهللا ابراهيم -
أساسيات التأهيل املهين والرعاية لذوي االحتياجات اخلاصة، 2012) املعايطة ، خليل عبدالرمحن ، القمش ، مصطفى نوري ) -

 عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع . 
 . املسرية دار , عمان , اخلاصة االحتياجات ذوي لألفراد اليبوية ( الربامج2007)  حيىي خولة -
 الواقعني بني والتأهيل الرعاية آفاق املوهوبون (2000 ) منصور عبداجمليد & التوجيري حممد -
 . العبيكان مكتبة : الراض : والعاملي العريب :
 الشرق. زهراء مكتبة القاهرة )أجزاء 4 ( اخلاصة احلاجات ذوي سيكولوجية )م 1999 ( سلمان سيد الرمحن عبد -
 .1، جملد 1االجتماعية ومسات الشخصية ، دار الثقافة والعلمية  ، ط( التنشئة 2002نعيمة ، حممد ، حممد ) -
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 . اخلاصة االحتياجات لذوي املتخصصة االنينت مواقع 
 . املواد اإللكيونية ومواقع اإلنينت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 . اخلاصة االحتياجات لذوي املتخصصة االنينت مواقع -
 . العربية اإلمارات جامعة / اخلاصة اليبية قسم -
 العريب. اخلليج جامعة / اخلاصة اليبية قسم -

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

 موضوعات املقرر.الربجميات احلاسوبية املذكورة يف 
 .املدجمة األقراص على ةاهز ج تعليمية برامج

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

 
 املرافق املطلوبة .غغ

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

 املباي )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .27
 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 

 ا.طالب 20يل يتسع ل آمعمل حاسب 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .28

 Data Showجهاز عارض البياانت 
 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .29
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .جج
 اسياتي يات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .حح

 التدريس واملتمثلة يف:استخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية 
 ورقة الدقيقة الواحدة.

 بريد الكيوي أو رسالة واتساب.
 النقطة األكثر غموضا.
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 موجز يف مجلة واحدة.
 بطاقات التطبيق العملي.

 الراجعة والسريعة ابجتاهني.التغذية 
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة 

 .LEARNمنوذج 
 (.CIQمقياس التحري الناقد )

 اسياتي يات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .خخ
  .تبادل الزارات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس

 .النظراء يف التدريس من قبل االستشارة يف التدريس

 إجراءات تطوير التدريس: .دد
 . أخرى جمتمعات يف اخلاصة االحتياجات ذوي ملؤسسات الزيارات

 .للمادة والعملي النظري اجلانب بني التوازن حتقيق

 . املادة ومتطلبات متغريات يف اجلودة معايري حتقيق
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  .ذذ

 الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من 
، وكذلك مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني

 .يف القسم جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريسبرانمج 
 الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير :ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة 

وهو برانمج يهتم بتكوين جمموعات اليكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة  تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريسأيضا من خالل 
 تحديث من خالل إجراء األحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية.التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير وال

 

 
 إعداد

 د. حنان محجوب
 
 
 

 مقرر دراسي منوذج توصيف

 د. عبدهللا بن أمحد العطاس  :  اسم منسق الربانمج
 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-3-5 اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل
 2-0206733 مهيننصوص يف االرشاد الرتبوي واملهين ابللغة االجنليزية . اسم املقرر الدراسي ورمز : 1

 ساعتان . عدد الساعات املعتمدة: 2 .68
 دكتوراه اإلرشاد الرتبوي واملهين. 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 هذ  الربامج(

 املستوى الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .70
 ال يوجد (1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .71
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .72
الطالب يف مقر اجلامعة يف العابدية، والطالبات املقرر، إن ا يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .73

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

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .غغ

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكيوي .أأأ

  النسبة:  )تقليدي وعن طريق اإلنينت(تعليم مدمج  .ببب

  النسبة:  ابملراسلة .ججج

  النسبة:  تذكر أخرى .ددد
 

 ال يوجد  تعليقات:

 
 األهداف .م
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1 -
نصوص املختارة إىل اللغة العربية، تعريف الطالب ببعض مصطلحات االرشاد الرتبوي املهين ابللغة االجنليزية، وترمجة بعض ال

 ض املقاالت املختصرة ابللغة االجنليزية.بعض املصطلحات يف االرشاد الرتبوي املهين، وتدريبه على كيفية قراءة وكتابة بعإلتقان 

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

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

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

 .إدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتوين للجامعة وإاتحة الفرصة للطالب للتعلم الذايت 
  رات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس وتعديلها يف ضوء التطو  الدورية خلطة املقررو املراجعة املنتظمة

 .والطالب

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

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

 وصف عام للمقرر:

يتناول هذا املقرر مصطلحات االرشاد الرتبوي املهين ابللغة االجنليزية و قراءة خمتارة ابللغة االجنليزية من بعض الكتب 
املتخصصة يف االرشاد الرتبوي واملهين، وملخصات رسائل الدكتوراه ابللغة االجنليزية يف االرشاد الرتبوي املهين وطريقة اعداها 

 بشكل متفن  .

 
 
 
 
 
 
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .51
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات
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 4 2 مصطلحات االرشاد الرتبوي املهين ابللغة االجنليزية

 ملخصات رسائل الدكتوراه ابللغة االجنليزية يف جمال االرشاد الرتبوي املهين  
Diss. Abst. .Int.. 

2 4 

االجنليزية ابستخدام قواميس متخصصة يف علم النفس واالرشاد تدريبات قرائية ابللغة 
 الرتبوي واملهين .

2 4 

قراءة خمتارة من بعض الكتب واملراجع والدورايت املتخصصة يف االرشاد الرتبوي 
 واملهين .

2 4 

تدريبات على كيفية قراءة البحوث والدراسات ابللغة االجنليزية يف جمال االرشاد 
 الرتبوي املهين . 

2 4 

تدريبات على االستجابة املبنية على الفهم لألسئلة السريعة ابللغة االجنليزية يف التوجيه 
 الرتبوي املهين   .

2 4 

املختصرة ابللغة االجنليزية يف جمال تدريبات على كيفية الكتابة إبتقان لبعض املقاالت 
 االرشاد الرتبوي واملهين.

3 6 

 

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

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30  14   16 ساعات التدريس الفعلية
 2  2   2 الساعات املعتمدة

 

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

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .53
 .ساعتان أسبوعيا 
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 واسرتاتيجيات تدريسها طرق قياسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع  .54
  دد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء املدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسياتي يات التدريس اليت اثنيا   -
ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

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

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

 طرق التقومي

 املعرفة 1
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف على:   

احملــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــــرة واإللـــــــــــقـــــــــــاء  -
ابســــــــــــــتخدام جهاز عارض 

 البياانت
احلوار واملناقشـــــــــة املوجهة  -

اهلــــــــــادف، واألنشـــــــــــــــــــــــــطـــــــــــة 
 التطبيقية.

 العصف الذهين. -
اســتخدام أســلوب التعليم  -

 .اجلماعي والتعاوين

االخــتــبــــــــــارات الــقصــــــــــــــــــــــرية 
 والنصفية واخلتامية.

 املنزلية.الواجبات 
 

 مصطلحات االرشاد الرتبوي املهين ابللغة االجنليزية 1-1

طرق ترمجة ملخصات رسائل الدكتوراه ابللغة االجنليزية يف  1-2
 .جمال االرشاد الرتبوي املهين

طرق كتابة ملخصات رسائل الدكتوراه ابللغة االجنليزية يف  1-3
 .جمال االرشاد الرتبوي املهين

اســـــــــــــــــــتخدام القواميس املتخصـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــة يف علم النفس طرق  1-4
 واالرشاد الرتبوي واملهين ابللغة االجنليزية .

كيفية قراءة الكتب واملراجع والدورايت املتخصـــــــــــــــــصـــــــــــــــــة يف  1-5
 االرشاد الرتبوي واملهين ابللغة االجنليزية .

ــابــــة إبتقـــان لبعض املقـــاالت املختصــــــــــــــــــــــرة ابللغــــة  1-6 كيفيــــة الكـت
 جمال االرشاد الرتبوي واملهيناالجنليزية يف 

 املهارات املعرفية 2
إحــــــــــدى طــــرائــــق الــــتــــعــــلــــم  - :القدرة على أن بنهاية املقرر يتوقع من الطالب  

اـلقــــــــــاـئمــــــــــة عـلــى مـركــزيـــــــــــة 
املــــتــــعــــلــــم مــــثــــــــــل الــــتــــعـــــلـــــم 
الــــــتــــــعــــــــــاوين، أو الــــــتــــــعــــــلــــــم 

 النشط.

تقومي األنشـــطة واملهام  -
 والتكليفات.

 املالحظة .  -
 .األحباث واألعمال -
 .االختبارات -

يفرق بني مصـــــــــــــــــــــطلحات االرشـــــــــــــــــــــاد الرتبوي املهين املختلفة  2-1
 ابللغة االجنليزية

طرق كتابة ملخصــــــــــــــــــــات رســــــــــــــــــــائل الدكتوراه ابللغة  يشــــــــــــــــــــرح 2-2
 االجنليزية يف جمال االرشاد الرتبوي املهين
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اسرتاتيجيات التدريس  وطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار ال م
 للمقرر

 طرق التقومي

املتخصـــــصـــــة يبني الطرق الصـــــحيحة يف اســـــتخدام القواميس  2-3
 يف علم النفس واالرشاد الرتبوي واملهين ابللغة االجنليزية.

 .البحث واالستنتاج -
 احلوار واملناقشة. -

يســــــتخرج معاين بعض الكلمات من القواميس املتخصــــــصـــــــة  2-4 
 يف علم النفس واالرشاد الرتبوي واملهين ابللغة االجنليزية.

كيفيـــة القراءة اجليــدة الكتــب واملراجع والــدورايت يشــــــــــــــــــــــرح   2-5
 الرتبوي واملهين ابللغة االجنليزيةاملتخصصة يف االرشاد 

يطبق طرق الكتابة إبتقان لبعض املقاالت املختصــــــــرة ابللغة  2-6
 االجنليزية يف جمال االرشاد الرتبوي واملهين.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
يســــــــــــهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات  3-1

 وميارس دور القيادة املؤثر إذا أسندت إليهاألخرى، 
إحــدى طرائق التعلم القــائمــة 
على مركزيــــــــــة املتعلم مثـــــــــــل 
التعلم التعــــــــــاوين، أو التعلم 
اـلنشـــــــــــــــــــــط، املـعــتمــــــــــدة عــلــى 
تصــــــــــــــــــــميم مهـــام األداء وفقـــا 

 لسياق احلياة.

ــقـــومي الــــــــــذايت، وتـــقـــومي  الــــت
ــاذ  األقران وتقوم األســـــــــــــــــــــت
لألنشـــــــــــــــطة ومهام األداء، 

ــعـــالقــــــــــات  و مـــهــــــــــارات اـل
مهارات  ، والشـــــــــــخصـــــــــــية

، والعمل حتمل املســــــــؤولية
 ضمن فريق. 

 أقرانه يف جمموعة العمليوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل  3-2
يشـــارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشـــطة ومشـــاريع  3-3

 اجملموعات األخرى.
يف أداء العمل املكلف به ضـــمن الفريق الذي  يتحمل املســـؤولية 3-4

 يعمل معه، وينجزه يف وقته احملدد.
يتفـــاعـــل مع أقرانـــه يف اجملموعـــة، ويقرتح آراء هـــادفـــة أبســـــــــــــــــــــلوب  3-5

 مناسب.
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
الكتــــــب واملراجع  البحــــــث عنمهــــــارات  أن يتقن الطــــــالــــــب 4-1

والدورايت املتخصــــــــصـــــــــة يف االرشــــــــاد الرتبوي واملهين ابللغة 
 عرب مواقع االنرتنت االجنليزية

إحــــــــــدى طــــرائــــق الــــتــــعــــلــــم  -
اـلقــــــــــاـئمــــــــــة عـلــى مـركــزيـــــــــــة 
املــــتــــعــــلــــم مــــثــــــــــل الــــتــــعـــــلـــــم 
الــــــتــــــعــــــــــاوين، أو الــــــتــــــعــــــلــــــم 
النشــــــــــــــــــــط، املعتمـــدة على 

ــيـــــــــــة  - مـــواقـــف تــــــــــدريــــب
يطلــب من الطــالــب 
إعدادها وعرضــــــــها، 
ــــــق مجـــــــع  عـــــــن طـــــــرـي
املـــــــــــــــــعـــــــــــــــــلـــــــــــــــــومـــــــــــــــــات 
ابســــــــــــــــــتخدام التقنية 

 مهارات التعامل مع التقنية املعلوماتية أن يتقن الطالب 4-2
أســـــــــاليب االتصـــــــــال مبراكز البحث واملســـــــــئولني  أن يتقن الطالب 4-3

 0للحصول على املعلومات
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اسرتاتيجيات التدريس  وطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار ال م
 للمقرر

 طرق التقومي

حلديثة أن يســـــــــــــــتخدم الطالب احلاســـــــــــــــب اآليل يف تطبيق الطرق ا 4-4
الجنليزية يف لكتابة ملخصـات رسـائل الدكتوراه والبحوث ابللغة ا

 الرتبوي املهينجمال االرشاد 

تصــــــــميم مهام األداء وفقا 
 لسياق احلياة.

اســـتخدام احلاســـب اآليل و  -
 لذلكالربامج املعدة  يف

املتوفرة  واالتصـــــــــــــال
 .ابجلامعة

الــــــــتــــــــقــــــــومي الــــــــــذايت،  -
ــــــــــقـــــــــــومي األقـــــــــــران  وـت

 وتقوم األستاذ 
حقيبة إجناز نمع  -

 مجيع األنشطة

الطالب مشــــــــــــروعا لكتابة نص حبثي ابللغة االجنليزية يف ينجز أن  4-5
جمال اإلرشــــــــــــاد الرتبوي واملهين، ويعرضــــــــــــه يف القاعة الدراســــــــــــية، 

 ويتلقى التغذية الراجعة من استاذه وأقرانه.

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال يوجد 

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .55

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

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

4 

املســـــــــــــتخدمة لتقومي وأدوات التقومي واملشـــــــــــــاريع ميع األنشـــــــــــــطة والنتاجات حقيبة االجناز جل
مهارات االتصـــــــال ومهارات و  العالقات الشـــــــخصـــــــية وحتمل املســـــــؤوليةمهارات األنشـــــــطة و 

)متوسـط تقدير قواعد األداء املسـتخدمة لتقوميها من قبل الذات واألقران تقنية املعلومات 
 واألستاذ(.

 %50 مجيع األسابيع

 
 
 

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

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

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

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

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 عريب ( القاهرة : مكتبة االجنلو –م( معجم املصطلحات العلمية ) اجنليزي 1991الربعي حممود عبدالرمحن ) - -
 العربية. . القاهرة: دار النهضةعريب –اجنليزي  :معجم علم النفس والطب النفسي(. 1988جابر، جابر عبد احلميد ) -

. بريوت: دار الكتب معجم مصطلحات علم النفس ]عريب/إنكليزي/فرنسي[(. 2011)مدحت عبد الرزاق  ،احلجازي -
 العلمية

 . بريوت: دار الكتاب اللبناين.إجنليزي(-فرنسي-معجم مصطلحات علم النفس )عريب(. 2008ساملي، عبد اجمليد ) -
 

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

 .اجملالت والدورايت العلمية املتخصص يف علم النفس ابللغة االجنليزية  وخاصة املرتبطة مبجال االرشاد الرتبوي واملهين  -
 ملخصات رسائل الدكتوراه العاملية  -
- Dissertation, Abstracts International 
 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد 3

WWW.apa.org   موقع الجمعية النفسية األمريكية 

psycinfo 

www.apa.org/pubs/databases/access/direct.aspx 
www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo 

www.jigsaw.orgwww.questia.com 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4

 املقرر.الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات 

 

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

http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
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 املرافق املطلوبة .قق

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .30
 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 

 الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات   .31
 Data Showجهاز عارض البياانت  .32
 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر. .33

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .34
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .رر
 استخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس واملتمثلة يف:

 ورقة الدقيقة الواحدة. -
 بريد الكرتوين أو رسالة واتساب. -
 النقطة األكثر غموضا. -
 موجز يف مجلة واحدة. -
 الراجعة والسريعة ابناهني.التغذية  -

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

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

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

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

 أخرى(:
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، وكذلك مراجعة معايري حقائب اإلجناز تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني -
 يف القسم. جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريسومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج 

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

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

 

 

 

 إعداد 
 هاين سعيد حسند./ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-3-6اتريخ التوصيف:  

 د. عبدهللا بن أمحد العطاس  اسم منسق الربانمج:

 5/3/1440 التاريخ  التوقيع:
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 علم النفس -الرتبيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن
 2-0206733 مهيناختبارات امليول واالستعداد  اسم املقرر الدراسي ورمز :  .74
 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .75
)يف حال وجود مقرر عام يف  )مهين إرشاد تربوي  (النفس علم الدكتورا  :يقدم ضمنه املقرر الدراسي. الربانمج )أو الربامج( الذي 3 .76

 عدة برامج، بنّي هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذ  الربامج(
  املستوى. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .77
 ال يوجد وجدت(:. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن 5 .78
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .79
 جامعة أم القرى / فرع الزاهر املقرر، إن ا يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .80
 . منط الدراسة املتبع )اخي كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ههه
    

  النسبة:  التعليم اإللكيوي .ووو
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنينت( .ززز
    

  النسبة:  ابملراسلة .ححح
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ططط
 

 تعليقات:

 ال يوجد

 
 األهداف .ه
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 معرفة أمهية أساليب القياس يف جمال التوجيه اليبوي املهين . -

 التمييز بني امليول واالستعداد والقدرة . -

 فهم األسس النظرية والتطبيقية الختبار امليول واالستعداد والقدرة . -

 املقارنة بني جماالت التطبيق هلذا النوع من االختبارات . -

 فهم العوامل املؤثرة على نتائج هذا النوع من االختبارات -

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

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

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

  ستخدام أساليب التغذية اب من قبل الطالب خبصوص املقرر أثناء تدريس املقرر، وذلكالتغذية الراجعة على احلصول
 .(CIQ)، ومقياس التحري الناقد LEARN، ومنوذج Plus/Deltaمثل أداة التغذية الراجعة  الراجعة

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

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

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

 وصف عام للمقرر:

يعطي تفسريات خمتلفة ويربط بني املفاهيم واملعلومات النظرية يف امليول واالستعداد كونه   املهمة للباحثني من املقررات يعد هذا املقرر

 ،، حيث يتم فيه دراسة كال من امليول والقدرة والستعداد  ، ويتم فيه أيضاّ دراسة الفروق بينهما وأسباب الفروق  مبشكل عا والقدرة
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 ،كذلك دراسة النظرات التطبيقية الختبار امليول واالستعداد والقدرة   التقومي والقياس النفسي ، وكذلك أساليب القياس يف جمال

 املؤثرة على هذا النوع من االختبارات . وكذلك العوامل 
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .56
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 4 2 مفاهيم امليول واالستعداد والقدرة .

 2 1 مدخل اترخيي لقياس امليول واالستعداد .
 6 3 نظرات امليول واالستعداد وافياضاهتا العلمية .

 4 2 جماالت استخدامات مقاييس امليول واالستعداد يف التوجيه اليبوي واملهين .
 6 3 أنواع اختبارات امليول واالستعدادات ومناذج منها .

 2 1 أساليب بناء اختبارات امليول واالستعداد .
 4 2 بع  مشكالت البحث يف قضاا امليول واالستعداد .

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .57
 

معامل أو  دروس إضافية حماضرات
 استديو

عمل  
ميداين / 
 تدرييب 

 اجملموع أخرى

أتناء    28 التدريس الفعليةساعات 
 احملاضرات

زارة 
 ميدانية 

28 

 2     2 الساعات املعتمدة
 

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

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -الدراسة عدد ساعات  .58
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 ساعتني أسبوعيا.

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .59
 اإلطار الوطين للمؤهالت دد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 

 : قم مبلء املدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 : ضع اسياتي يات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
شكل معا  اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسياتي يات تدريسها لت: ضع طرق التقييم املناسبة اثلثا   -

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

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 اسرتاتيجيات للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات

 للمقرر التدريس
 التقومي طرق

 املعرفة 1
 التمييز بني امليول واالستعدادات والقدرات . - 1-1

 إبراز أوجه الشبه واالختالف بني امليول واالستعدادات . -
 توضيح كيفية توظيف اختبارات امليول واالستعدادات  -
 تربير العالقة بني التخصص وحاجات سوق العمل املهنية . -
توضيح طرق االستخدام السليم الختبارات امليول  -

 واالستعدادات .

 تكليف منزيل  احلوار واملناقشة

بسن امليول  والتطبيقية النظرية املوانب بني الربط القدرة على - 1-2
 واالستعداد والقدرات .

  العرض الفعال

 املعرفية املهارات 2
 نشاط عملي التعلم التعاوي يفرق بني النظرات املختلفة من عدة أوجه للمقارنة. - 2-1

 نشاط عملي التعلم التعاوي ينقد النظرات املختلفة من وجهة نظر . - 2-2

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 القدرة على العمل املماعي و التعاوي . - 3-1

 التعبري عن الرأي وتقبل الرأي اآلخر . -
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة
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 حسن إدارة املوقف . -
 تقبل الفروق النوعية والثقافية .   -
 االهتمام مبشكالت اآلخرين . -

املفاهيم واملعلومات النظرية يف يعطي تفسريات خمتلفة ويربط بني  - 3-2
 امليول واالستعداد والقدرة .

 دراسة احلاالت اليت مت التطبيق عليها . -
 املناقشة يف اخلطوات اليت اتبعت عند تطبيق وسائل القياس . -
 التقرير النهائي لعملية التطبيق امليداي . -

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
 تطبيقات عملية التعلم التعاوي يستخدم شبكات االنينت يف البحث عن معلومات .- 4-1

 تطبيقات عملية التعلم النشط األساليب االحصائية - 4-2

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
5-1    

5-2    

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .60

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 الفصل  على مدى . احملاضرات حبضور االلتزام 1

ة                                                                       املشاركة واملناقش 2  
 مدار على

 العام
10% 

 %20 األسبوع العاشر . احملاضرات حبضور االلتزام 3



 السعوديةاململكة العربية 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

254 

 

 %20 األسبوع الثامن . النصفي االمتحان 4
هناية الفصل  اختبار النهائي 5

 الدراسي
40% 

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ف

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

وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلباهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد  -
 األكادميي هلم.

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

 تزويد الطالب ابلربيد اإللكيوي ورقم املوال اخلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقدمي االرشاد األكادميي. -
 مصادر التعّلم .كك

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

  .( القياس والتقومي النفسي واليبوي ،عمان ، دار حنني للنشر والتوزيع  2011عبسى ، جابر ) الكناي ، ممدوح ، -
 ( أساسيات يف القياس والتقومي ، األردن ، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع .2017الع يلي ، صباح حسني محزة )  -
لنفسي " أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة " ، مصر ، دار ( القياس والتقومي اليبوي وا2115عالم ، صالح الدين حممود )  -

 الفكر العريب . 
 ( القياس يف التقومي اليبوي ،عمان ،  دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،2017عبدالرمحن، أنور حسني )  -
 عمان ،  دار خطاب للنشر والتوزيع ، ( اجتاهات حديثة يف القياس والتقومي اليبوي ، 2017نشوان ، تيسري ، عفانة ، عزو)  -
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(2 
 جملة التقومي والقياس _ املمعية العلمية السعودية للقياس والتقومي .  -
  :salahabunahia.wordpress.comجملة التقومي والقياس النفسي اليبوي  -
 جملة التقومي والقياس النفسي و اليبوي / جامعة األزهر ،غز  . -
 . املواد اإللكيونية ومواقع اإلنينت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 املواقع املتخصصة واخلاصة ابملقاييس واالختبارات النفسية . -
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 واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، . 4
 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 .املدجمة األقراص على ةاهز ج تعليمية برامج

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

 
 املرافق املطلوبة .لل

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

 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباي  .35
 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 

 ا.طالب 20يل يتسع ل آمعمل حاسب 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .36

 Data Showجهاز عارض البياانت 
 يف موضوعات املقرر.الربجميات احلاسوبية املذكورة 

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .37
 ال يوجد

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .صص
 اسياتي يات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ضض

 على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس واملتمثلة يف: استخدام أساليب احلصول
 ورقة الدقيقة الواحدة.

 بريد الكيوي أو رسالة واتساب.
 النقطة األكثر غموضا.
 موجز يف مجلة واحدة.

 بطاقات التطبيق العملي.
 الراجعة والسريعة ابجتاهني.التغذية 

 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة 
 .LEARNمنوذج 

 (.CIQمقياس التحري الناقد )
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 اسياتي يات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .طط
  .تبادل الزارات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس

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

 العمل وماذا يريد أن يكون اخلريج . االست ابة حلاجة سوق -
 حتقيق التوازن بني املانب النظري والعملي . -
تكليف الدارسني بزارات للمصانع واملؤسسات اليت تعتمد على االختبارات يف عملية االنتقاء واالختيار ، ومناقشة ذلك  -

 داخل احملاضرة .
 تطبيق الوسائل االلكيونية احلديثة خلدمة املادة . -

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

، وكذلك مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن هيئة تدريس مستقلنيتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء 
 .يف القسم جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريسبرانمج 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير :
وهو برانمج يهتم بتكوين جمموعات اليكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة  إطار هيئة التدريستكوين جمتمعات التعلم يف أيضا من خالل 

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

 

 إعداد

 د. حنان محبوب
 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 د. عبدهللا بن أمحد العطاس    اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 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 .و
 نفس (  2-0206632إحصاء استداليل ) . اسم املقرر الدراسي ورمز : 1 .81
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .82
االحصاء والبحوث( الدكتوراه  -املاجستري  ) االختبارات واملقاييس. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .83

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

 املستوى الثالث: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .84
 احصاء تطبيقي  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .85
  ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .86
 ال يوجداملقرر، إن ا يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .87

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ييي
    

 - النسبة: - التعليم اإللكيوي .ككك
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنينت( .للل
    

 - النسبة: - ابملراسلة .ممم
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ننن
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 تعليقات:

 

 األهداف .ي
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

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

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

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

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

 وصف عام للمقرر:
طبيقها، يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب ابألساليب االحصائية االستداللية )البارامرتية والالابرامرتية(، وتدريبه على كيفية استخدامها وت -

 املالئم لتحليل البياانت ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نتائجها وتفسريها. يوحتديد األسلوب اإلحصائ

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .61
 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 اناه واحد 

 2 1 حتليل التباين الثنائي يف اناهني أو أكثر 
 2 1 حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة
 2 1 حتليل االلدار وفرضيات استخدامه
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 2 1 اخلطي البسيط  رااللدا
 2 1 االلدار اخلطي املتعدد

 2 1 األساليب اإلحصائية الالابرامرتية 
 2 1 اختبار  مربع كاي 

 2 1 اختبار مان ويتين للعينتني املستقلتني
 2 1 اختبار ويلكوكسون للعينتني املرتبطتني

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

 2 1 مقدمة عن التحليل العاملي االستكشايف والتوكيدي 
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .62
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .63

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .64
  دد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء املدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسياتي يات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع اثنيا   -
ها واسياتي يات تدريسها لتشكل معا  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :القدرة على الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 املعرفة 1
 أن يتعرف على الداللة اإلحصائية والداللة العملية 1-1

احملاضرة ابستخدام العروض  -
 التقدمية.

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

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يتعرف على مقاييس حجم التأثري وفحص الفرضيات اإلحصائية 1-2
 أن يذكر األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3
 أن  دد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-4
 اإلحصائية وكيفية اختبارهاأن يستعرض الفروض  1-5
  .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطمعايري و أن  دد  1-6
أن  دد اخلطوات املتسلسلة منطقيا  للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-7

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2
اإلحصائي األمثل أن يصمم خمطط لسري العمليات لتحديد األسلوب  2-1

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

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

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

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

 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 .وسعيه الستثمارها إجيابيا  أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  3-1

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء 
مهارات  –االتصال 

 –العالقات الشخصية 
، والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(

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

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

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

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

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

 معه، وينجزه يف الوقت احملدد.
، يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبأن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية كل ل مولدةبياانت  أن يعاجل 4-1

 اليت مت دراستها يدواي  

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
ق إلجراءات تطبي

أسلوب إحصائي 
 ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
التقومي الذايت، وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء 

 –مهارات االتصال 
تقنية ت مهارا

املعلومات واملهارات 
 ( العددية

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

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

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  تقريرا وافيا   أن يُعد 4-4
 ليت مت حساهبا يدواي  لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اباحلاسوبية 

مشروعا  حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت مقياس ينجز أن  4-5
)استبانة( يتم تطبيقه فعليا ، ويكتب تقريرا  وافيا  عن املشروع، ويعرضه يف 

 التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.احملاضرة، ويتلقى 
أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد  4-6

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

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

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

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
أو التعلم النشط، املعتمدة على 

وفقا لسياق تصميم مهام األداء 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت استخدام مهارا
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول  .65
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

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

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

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

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

 مصادر التعّلم .مم
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1

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

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

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

 .اجلامعة اجلديدة
 

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

Estimation. London: SAGE Publications.   

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

Introduction. London: SAGE Publications.   

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

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

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

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

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

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

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 . املواد اإللكيونية ومواقع اإلنينت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

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

all/resources/statistics-for-agenda/education 

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

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

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

Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    

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

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

-SPSS 

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

- SAS 

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

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

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

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

 

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

 
 املرافق املطلوبة .نن

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

 متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالبمقعد  20 -
 املباي )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .38

  طالب 20يتسع ـل  طالب، معمل حاسب آيل 20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .39

  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .40

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

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

 اسياتي يات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .قق
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب . – .كك
 املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حمليا  وإقليما . بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .لل
 إجراءات تطوير التدريس: .مم
بني النظراء  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .نن

 ، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.ن( يف التدريس)األقرا
 .من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .هه



 السعوديةاململكة العربية 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

265 

 

  التدريس لالستفادة منها.ىفرتاتيجيات احلديثة عمل تتناول استخدام الطرق واالس ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .وو
وي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت - .يي

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

 مستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ابلقسم.جمتمعات التعلم ج مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانم - .ببب
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .تتت
 .أخرى جبامعات املقرر مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .ثثث
 للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير :ِصف إجراءات التخطيط  .ججج
ير والتحديث تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .ححح

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
ابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  املقرر النظراء )األقران( يف تدريساءات تطويره من قبل مراجعة تقييم املقرر وإجر  - .خخخ

  التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية ، مع  ةات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقا  للمعطي - .ددد

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

Analysis  استنادا  ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، ، نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAE االسرتاتيجيسس التخطيط أل 
 .الوطينلالعتماد 

 

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

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

 
 توصيف مقرر: إحصاء استداليل     

 إعداد:
 د. ايسر عبدهللا حفين حسن     ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أأ
 ( 0206741-2تصميم البحوث شبه التجريبية ) نفس . اسم املقرر الدراسي ورمز : 1 .88
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .89
 الدكتوراه . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .90

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

 املستوى الرابع: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .91
 مناهج وطرق البحث العلمي  هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات السابقة 5 .92
  ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .93
 ال يوجداملقرر، إن ا يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .94

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

 %100 النسبة: √ التقليديةقاعات احملاضرات  .سسس

    

 - النسبة: - التعليم اإللكيوي .ععع
    

 - النسبة: - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنينت( .ففف
    

 - النسبة: - ابملراسلة .صصص
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ققق
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 تعليقات:

 األهداف .بب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 التطبيقية اخلاصة ابلبحوث شبه التجريبيةإكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات 
 

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

 لتطبيقية للبحوث شبه التجريبية يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية.الرتكيز على اجلوانب ا -
 متابعة مصادر املعلومات املختلفة بشأن حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -
  التجريبية.استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابلبحوث شبه  -
 املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب. -

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

 
 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ص

 وصف عام للمقرر:
ومميزاته ومعوقاته، كما يتناول عرضا ألهم املفاهيم واألسس  يتناول املقرر مفهوم املنهج شبه التجرييب ومراحل تطوره ، وأهدافه، وخصائصه -

خمتلفة  أنواع املنهجية اليت يقوم عليها البحث شبه التجرييب حيث يتعرض ملفهوم الضبط التجرييب وأساليبه املختلفة، كما يتم عرض
خطوات بناء هذه التصميمات وحتليل بياانهتا ، مع الرتكيز على اجلانب التطبيقي  من خالل التدريب على شبه التجريبية  للتصميمات

 عمليا وتفسريها.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .66
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

الدراسات  - رتباطيةالدراسات اال -: )الدراسات املسحيةوالنفسية الرتبوية العلوميف  الكمية مقدمة عن أنواع البحوث
 الدراسات التجريبية(. -الدراسات السببية املقارنة  -التارخيية 

2 4 

 2 1  املنهج التجرييب: ) مفهومه، نشأته وتطويره، وأهدافه ، وخصائصه، ومميزاته ، وصعوابته(
 2 1 وخصائصه، ومميزاته(.البحث شبه التجرييب يف العلوم الطبيعية والعلوم السلوكية ) مفهومه، نشأته وتطويره، وأهدافه ، 

 2 1 الضبط والصدق يف البحوث شبه التجريبية
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، معايري التصميم البحثي اجليدتصميم البحوث شبه التجريبية: )املقصود بتصميم البحث، أهداف تصميم البحث، 
، املكوانت األساسية املتضمنة يف تصميم البحث، بعض التجرييبشبه التصميم إعداد مراعاهتا عند  اليت جيبالقواعد 

 القضااي االخالقية عند تصميم البحوث(. 

2 4 

 2 1 (الفرق بني التصاميم التجريبية وشبه التجريبية - مفهوم التصميمات شبه التجريبية) التصميمات شبه التجريبية:
دون جمموعات ضابطة، التصميمات شبه التجريبية اليت ) التصميمات شبه التجريبية ب أنواع التصاميم شبه التجريبية

حتتوي علي جمموعات ضابطة ولكن بدون قياسات قبلية، التصميمات شبه التجريبية اليت حتتوي علي جمموعات ضابطة 
 وكذلك قياسات قبلية(

3 6 

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

 2 1 الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها يف حالة البحوث شبه التجريبية.
 4 2 أساليب حتليل البياانت املالئمة للتصميمات شبه التجريبية

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .67
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .68

 

 التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات  .69
  دد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء املدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب أوال   -
 : ضع اسياتي يات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
واسياتي يات تدريسها لتشكل معا  ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 
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 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  التخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 :علىأن يكون قادرا   الطالب من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1
 أن يتعرف على األطر العلمية للبحوث شبه التجريبية. 1-1

احملاضرة ابستخدام العروض  -
 التقدمية.

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

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 .التصاميم شبه التجريبية.أن يذكر خطوات وإجراءات إعداد  1-2
شبه أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها يف حالة البحوث  1-3

 التجريبية.
 أن يتعرف على التصميمات شبه التجريبية للسالسل الزمنية غري املتصلة 1-4
) التصميمات شبه التجريبية  أنواع التصاميم شبه التجريبيةأن يستعرض  1-5

بدون جمموعات ضابطة، التصميمات شبه التجريبية اليت حتتوي علي 
جمموعات ضابطة ولكن بدون قياسات قبلية، التصميمات شبه التجريبية 

  اليت حتتوي علي جمموعات ضابطة وكذلك قياسات قبلية(
استخدام كل تصميم أن مييز بني أنواع التصميمات شبه التجريبية، وحدود  1-6

 ومشكالته وإمكانية حتسينه.
 .املناسب البحثي التصميماختيار  شروطمعايري و  أن  دد 1-7

 املهارات املعرفية 2
أن  دد الكفاايت واملهارات األساسية لالختيار الصحيح للتصميم البحثي  2-1

 األكثر مالئمة.
 العصف الذهين  -
 االستكشايفاسرتاتيجية التعلم  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

أبنواعها املختلفة أن يستنتج حدود استخدام التصميمات شبه التجريبية  2-2
 لتحديد مىت يستخدم كل منها .

أن  دد األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل البياانت وفقا لكل نوع من  2-3
 أنواع التصميمات شبه التجريبية.

 أن يقيم بعض من  التصميمات شبه التجريبية يف األحباث العلمية 2-4
 أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-5
، حلل مشكالت معقدة فعالمع أقرانه يف اجملموعة على لو أن ينظم العمل  2-6

 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 .وسعيه الستثمارها إجيابيا  أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  3-1

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:

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

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

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

 يتم تصميمها لتقومي مهام األداء.
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 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  التخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
دة ألنشطة ومشاريع أن يبادر يف املشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة جي 3-6

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء 
مهارات  –االتصال 

 –العالقات الشخصية 
، والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(

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

، يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبأن  3-8
 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

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

صياغة املشكالت وكيفية اختيار التصميم شبه التجرييب املالئم لفحص 
 هذه املشكالت وطرق مجع البياانت وحتليلها ومن مث تقييم النتائج.

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

تعاوين، مركزية املتعلم مثل التعلم ال
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 
 ومناقشة نتائجه

 وتفسريها.
التقومي الذايت، وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء 

 –مهارات االتصال 
تقنية ت مهارا

املعلومات واملهارات 
 ( العددية

أن خيتار و دد مشكلة البحث شبه التجرييب، ويصيغ الفروض اإلحصائية  4-2
املنبثقة منها، ويصمم التجارب للتحقق من صحة هذه الفروض ،وعرض 

  النتائج ومناقشتها
كل املناسبة لابستخدام الربجميات احلاسوبية  البحثية بياانتال لل أن  4-3

 تصميم حبثي من التصاميم اليت مت دراستها
يتناول فيه عرضا لنماذج حبثية  شبه نريبية من واقع  تقريرا وافيا   أن يُعد 4-4

البحوث يقوم بتلخيصها وحتليلها ونقدها يف ضوء األهداف اليت ترمي 
 لتحقيقها

مشروعا  حبثيا ابلتعاون مع جمموعته الستخدام تصميم شبه نرييب ينجز أن  4-5
مالئم ملعاجلة بياانت يتم تطبيقها فعليا ، ويكتب تقريرا  وافيا  عن املشروع، 

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

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

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

أن يؤدي الطالب عرضا  لتصميم من التصميمات شبه التجريبية  -
وحتليلها للوقف على أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم تصاميمها يف ضوء 

 األهداف اليت ترمي لتحقيقها  
 

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
أو التعلم النشط، املعتمدة على 

األداء وفقا لسياق تصميم مهام 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

الدقة يف تصميم وتناول 
عناصر املنهجية اليت 
 اختريت لتناول املشكلة.
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .70
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

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

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

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

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

 مصادر التعّلم .هه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

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

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

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

 صالح الدين حممود (. القاهرة : دار الفكر العريب.
 

- Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 
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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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  . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2 
 International Journal of Quantitative and Qualitative Research Methods (IJQQRM)- 

ResearchJournal of Mixed Methods  - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 
- Qualitative Research Journal 

 . املواد اإللكيونية ومواقع اإلنينت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3
 http://journals.sagepub.com/home/mmr 

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

 ijqqrm-methods-research 

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

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qrj- 
- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, 

Theses, Science Direct,  Springer, Wiley Blackwell )    
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
  اإلحصائية على حسب االحتياج :جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر، والربامج  -

-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 

 

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

 املرافق املطلوبة .وو
بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك ح م القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

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

 املباي )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .41
  طالب 20يتسع ـل  طالب، معمل حاسب آيل 20قاعة دراسية تتسع لـ  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .42
 SPSS, SAS, Minitabالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .43
  رقميمعمل علم النفس ال -

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ذذذ
 اسياتي يات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ررر

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

 اسياتي يات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ززز
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب . – .سسس
 املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حمليا  وإقليما . بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .ششش

 إجراءات تطوير التدريس: .صصص
بني النظراء )األقران(  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .ضضض

 ، واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.يف التدريس
 .من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .ططط
 عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. ورشألعضاء هيئة التدريس و حضور دورات تدريبية  - .ظظظ
املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمتوي املقرر بناء  استخدام أحدث الطرق التدريسة - .ععع

     على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.
اء هيئة تدريس مستقلني، إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعض .غغغ

 والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ابلقسم.جمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج  - .ففف
 ابلقسم من ذوي التخصص. أعضاء هيئة تدريس مستقلني بواسطة حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .ققق
 .أخرى جبامعات املقرر مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .ككك
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 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير : .للل
الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث تكوين جمموعات  - .ممم

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة التطوير ابلقسم والكلية واجلامعة،  املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .ننن

  واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج تقرير ، مع  ةحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقا  للمعطيات احلديث - .ههه

 .املقرر والربانمج
 SWOT Analysisحتليل الوضع الراهن تطوير املقرر ابستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب يف االستباانت اليت يقومون بتعبئتها، مع  -

 .الوطينلالعتماد  االسرتاتيجيسس التخطيط أل NAQAAEاستنادا  ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة ، ، نقاط القوة/ نقاط الضعف 
 

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

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

 تصميم البحوث شبه التجريبيةتوصيف مقرر: 
 إعداد:

 د. ايسر عبدهللا حفين حسن        ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منوذج توصيف مقرر دراسي
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 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية اسم ه1440 -2-10  اتريخ التوصيف:

 النفسالرتبية / علم  القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .تت
 0206742-2مهين   اإلرشادية الربامج وختطيط بناء:  . اسم املقرر الدراسي ورمز 1 .95
 ساعتان:  . عدد الساعات املعتمدة2 .96

, بّين هذا بداًل من إعداد قائمة  برامج)يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 إرشاد تربوي ومهين –الدكتوراه        بهذه الربامج(

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .97
 املستوي الرابع

 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .98
 ال يوجد

 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .99
 ، إن ا يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  املقررفرع أو فروع تقدمي . 7 .100
 مبنى كلية الرتبية .101

 . منط الدراسة املتبع )اخي كل ما ينطبق(:8
 %80 النسبة:   قاعات احملاضرات التقليدية .ررر

    

 %20 النسبة:   التعليم اإللكيوي .ششش
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنينت( .تتت
    

  النسبة:  ابملراسلة .ثثث
    

  - النسبة: - تذكر أخرى .خخخ
 تعليقات:
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 األهداف .ثث
 يف هناية هذا املقرر من املتوقع أن يكون املتعلم قادرا  علي أن:            

 إليها احلاجة وأمهية وتعريفها، االرشادية الربامج مفهوم
  وأمهيتها  االرشادية الربامج فوائد .1
 وحمكاهتا االرشادية للربامج العامة األسس .2
  االرشادية للربامج العامة اخلصائص .3
 وتصنيفاهتا االرشادية الربامج أشكال .4
 االرشادية الربامج بناء يف األساسية املتطلبات .5
 االرشادية الربامج تنفيذ يف الرئيسة اخلطوات .6
 واملهين اليبوي اإلرشاد برامج .7
  واملهنية اليبوية اإلرشادية الربامج فعالية عناصر .8
  واملهين اليبوي اإلرشاد برامج جناح على تؤثر اليت والتحدات العقبات .9

  املهين اليبوي االرشاد برامج وتقومي تقييم .10
 واملهين اليبوي اإلرشادي الربانمج وختطيط بناءومهارات  . تطبيقات11       

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

 املقرر الدراسي. استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى -
 توظيف األدوات التقنية يف معاملة حمتوى املقرر. -
مثل  بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادمييةالعلمية املعتمدة االستفادة من املواقع االلكيونية  -

www.questia.com  .وغريها 
 تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما يتعلق ابملقرر.تفعيل  -
 االلكيونية.العربية واألجنبية  استخدام مصادر البحث االلكيوي وقواعد املعلومات -
الحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالستفادة مراكز ااجملالت العلمية، و  االستعانة ابلشبكة العنكبوتية يف التواصل مع -

 .اإلرشاد اليبوي واملهين من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال
 العلمية واملشاركة فيها. توالندوات واللقاءا االستفادة من املؤمترات -

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

وحمكاهتا،  االرشادية للربامج العامة إليها، وفوائدها، وأمهيتها، كما يتناول األسس احلاجة وأمهية وتعريفها، االرشادية الربامج يتضمن املقرر احلايل مفهوم
االرشادية،  الربامج تنفيذ يف الرئيسة االرشادية، واخلطوات الربامج بناء يف األساسية شكاهلا وتصنيفاهتا، واملتطلباتاالرشادية وأ للربامج العامة واخلصائص

 وتقومي واملهين، وتقييم اليبوي اإلرشاد برامج جناح على تؤثر اليت والتحدات واملهين وعناصر فعالية تلك الربامج، والعقبات اليبوي اإلرشاد وبرامج
 واملهين.  اليبوي اإلرشادي الربانمج وختطيط بناء املهين، التدريب على تطبيقات اليبوي االرشاد برامج

 
 
 

http://www.questia.com/
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .71

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 
 التدريس 

  :التغريات  -يف حياة الفردتعريفها، وأمهية احلاجة إليها: الفيات االنتقالية مفهوم البرامج االرشادية
التغريات يف جمال التقدم العلمي  -التغريات اليت طرأت يف جمال العمل -التغريات يف جمال التعليم -األسرية
والقلق العام من الفوضى واجملهول. اعتبارات  -التغري يف عاا االقتصاد واملال -أحداث احلياة الضاغطة -والتقين

 -امج اإلرشادية للمسيشدين. املفاهيم العامة للربامج اإلرشادية: الرسالةمهمة عند تقدمي اخلدمات والرب 
 املبادئ املوجهة. -الفلسفة

1 2 

 حتقيق التوافق  -حتقيق الصحة النفسية –معرفة الذات  -مدخل: فوائد البرامج االرشادية  وأهميتها
 الشخصي والنفسي واالجتماعي واألكادميي واليبوي واملهين.

1 2 

  الركيزة اإلدارية.  -الركيزة اليبوية -الركيزة النفسية أسس عامة للبرامج االرشادية ومحكاتها:وركائز
األسس  -األسس االجتماعية -األسس النفسية واليبوية -األسس العامة للربامج اإلرشادية: األسس العامة

 مج اإلرشادي.األسس األخالقية. حمكات إعداد الربان -األسس الفلسفية -الفيزيولوجية
1 2 

 الدقة  -املوضوعية -التكامل -الشمول -املرونة -:  التخطيط والتنظيمالخصائص العامة للبرامج االرشادية
 -إشراك أكرب عدد ممكن من العاملني يف املؤسسة -جماراة الربامج األخرى من حيث الدقة -وسهولة التطبيق

الواقعية. دور املرشد يف التدخل اإلرشادي: دور   -إمكانية التعميم -وضع مراحل التقومي والتقييم بطريقة سليمة
  مهام املرشد اليبوي واملهين يف العملية اإلرشادية. -دور  يف العمل الوقائي.  -يف اجملتمع

1 2 

 الربامج اإلرشادية حسب األهداف اليت  -الربامج الذاتية واملنه ية: أشكال البرامج االرشادية وتصنيفاتها
وفقا  حلالة  -تصنيف الربامج اإلرشادية: وفقا  للفئات العمرية –الربامج اإلرشادية وفقا  جملاالهتا.  -تسعي إليها

حسب  -ستخدمةتصنيف الربامج حسب الفنيات امل -وفقا  للنظرية اإلرشادية -وفقا  جملاالت اإلرشاد -املسيشد
تصنيف الربامج  -حسب مكان التطبيق -حسب تقنيات االتصال والتواصل -دور كل من املرشد واملسيشد

 وفقا  للمنهج اإلرشادي املتبع)منائي، وقائي، إرشادي وعالجي(  

1 2 

 :ختطيط  -منوالهتفهم نظام احلياة الذي يسري اجملتمع على  المبادئ العامة في بناء البرامج االرشادية
ختطيط السياسية اليت  -مجع املعلومات الالزمة عن املسيشد -حتديد أهداف الربانمج وغااته -الربامج وتفصليها

إلغاء الربانمج كليا   -التقومي املستمر للربانمج -وضوع الربانمج موضع التنفيذ -تتبع يف حتقيق األهداف احملددة
 سومة له.إذا أتكد أنه ال حيقق األهداف املر 

1 2 

  :حتديد أهداف الربانمج -مصادر بناء الربانمجاإلجراءات العملية في بناء وتخطيط البرامج االرشادية- 
 -مكان تطبيق الربانمج وشروطه -املستفيدون من الربانمج وكيفية اختيارهم -اخللفية النظرية والتطبيقية للربانمج

تدريب  -القائمون على تنفيذ الربانمج -العقد اإلرشادي -ة وأخرىمدة الربانمج وطول الفية الفاصلة بني جلس
الفنيات اإلرشادية املستخدمة  -أساليب تقدمي املساعدة اإلرشادية -متويل الربانمج -القائمني على تنفيذ الربانمج

  حتكيم الربانمج وتقوميه. -يف الربانمج

1 2 
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 : مفهوم برامج اإلرشاد اليبوي واملهين يف  برامج اإلرشاد التربوي والمهني في المدرسة
 -فوائد برامج اإلرشاد اليبوي واملهين يف املدرسة -دور املرشد يف تنفيذ الربامج -املدرسة

االنتقال من  -افياضات الربانمج -رسالة الربانمج -فلسفة الربانمج -األساس املنطقي للربامج
معايري برامج اإلرشاد اليبوي  -ؤية الفلسفية للربامجاملهام والر  -التقليدية إىل املمارسة العملية

School  American According to the (ASCA)واملهين وفقا  لل معية األمريكية لإلرشاد املدرسي 

 Counselor 

1 2 

 :الديناميات الفعالة يف اإلرشاد -املرشد الفعال عناصر فعالية برامج اإلرشاد التربوي والمهني-  
 -امللسات التمهيدية الفعالة -اإلرشاد والعالج الفعال -تقنيات التدخل اإلرشادي الفعالة

املكوانت األساسية اخلمسة لإلرشاد الفعال. عناصر تشكل فعالية برانمج إرشادي آمن: 
 تقييم الربانمج.  -الربانمجإجراءات  -إدارة الربانمج -تصميم وختطيط الربانمج

1 2 

 :العالقة بني املرشد   المشكالت  اإلجرائية التي تؤثر على نجاح برامج اإلرشاد التربوي والمهني
طول زمن  -زمن العملية اإلرشادية -التغذية الراجعة واملواجهة يف العملية اإلرشادية -واملسيشد

موقف املدارس اإلرشادية من  -رشادية واألخرىطول الفية الزمنية بني امللسات اإل -اإلرشاد
دور املقاييس والسن  -مصداقية التقارير اللفظية املقدمة من املسيشد -التشخيص النفسي

مكانة  -مكانة األجهزة التقنية يف العملية اإلرشادية -واحلالة االنفعالية يف العملية اإلرشادية
الواجبات املنزلية مشكلة إهناء عملية  -ج النفسيأجهزة التغذية الراجعة البيولوجية يف العال

 مؤشرات جناح وفشل الربانمج اإلرشادي.  -اإلرشاد

1 2 

 :أمهية وأهداف تقييم  -تقييم برامج اإلرشاد  التقييم والتقويم  لبرامج االرشاد التربوي المهني
خصائص  -مناذج تقومي الربامج اإلرشادية -وظائف وأنواع عملية التقومي -الربامج اإلرشادية

طرائق تقييم الربامج  -خطوات تقييم الربامج اإلرشادية -مضمون عملية التقييم -التقييم الناجح
قيود حمتملة عند تقييم  -حتديد فعالية تقييم الربامج -معايري تقييم الربامج اإلرشادية -اإلرشادية

 الرامج اإلرشادية. 

1 2 

 4 2 تطبيقات بناء وتخطيط البرنامج اإلرشادي التربوي والمهني: نماذج ميدانية 

 4 2  التقويم النصفي والنهائي 

 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .72
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - 4 - - 28 ساعات التدريس الفعلية
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 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .73
 اسبوع( 15يف   2ساعة ) 28

 
 
 
 
 
 
 

 اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت  .74

 بنّي لكل من جماالت التعلم املبينة أدان  ما يلي: 

 -  .موجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها 
 - يف  املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.  ستخدمةتوصيف السياتي يات التدريس امل 
 -   .الطرق املتبعة لتقومي الطالب يف املقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم يف هذا اجملال الدراسي 

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م

 املعرفة 1
احلوار واملناقشة، العرض  يوضح مفهوم الربامج اإلرشادية وأمهيتها 1-1

 الفعال
 كتابة مقال

تكليفات 
 منزلية

 خيطط برامج ارشادية يف اجملال اليبوي واملهين. 1-2
  واملهين اليبوي اإلرشاد برامج جناح على تؤثر اليت يعرف التحدات 1-3

 يُقيم برامج اإلرشاد اليبوي واملهين 1-4
 المهارات المعرفية 2

2-1  
 خيطط للربامج اإلرشادية يف اجملال اليبوي واملهين

 
 

 نشاط عملي التعلم التعاوي ، التعلم النشط

 يفرق بني ختطيط الربامج اإلرشادية اليبوية واملهنية 2-2
 الشخصية وحتمل املسؤوليةمهارات العالقات  3
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 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  ؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للم م

ل اليبوي يتعامل بشكل علمي مناسب مع الربامج اإلرشادية يف اجملا 3-1
 واملهين

 

تطبيقات  احملاضرات، احلوار واملناقشة
 عملية

 يقيم عالقة إرشادية مهنية اجيابية مع الفئة املستفيدة من العملية اإلرشادية 3-2
 برامج جناح على تؤثر والتحديثات اليتيعمل على مواجهة العقبات  3-3

 واملهين  اليبوي اإلرشاد
 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يستخدم شبكات االنينت والتواصل االجتماعي يف البحث عن معلومات  4-1

 إرشادية يف اجملال اليبوي واملهين
تطبيقات  التعلم النشط

 عملية

من خالل استثمار بكفاءة  يعاملها البياانت االحصائية و يتعامل مع حتليل  4-2
 النتائج والتوصياتتفسري املالئمة يف الربامج املتخصصة و 

تطبيقات  التعلم النشط
 عملية

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

 الدراسي:جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل  .75
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي، مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 اسبوعيا واجبات وأنشطة اسبوعية قصرية 1

 %10 اسبوعيا مشاركة داخل الفصل  2

 %20 12 تطبيق وعرض عملي  3

 %30 8االسبوع  اختبار نصفية  4

 %30 16االسبوع  اختبار هنائي 5

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ل
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ص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلا -
 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

أسبوعيا، كما يتم ختصيص وسائل للتواصل  ساعتانضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق املدول الزمين للساعات املكتبية لع -
 وفق اخلطوات التالية: االلكيوي املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة

 -وسائل التواصل المتاحة -مكان التواجد -يعلن عن دليل للمقرر لكل مقرر دراسي ففي صفحة عضو هيئة التدريس تتضمن)معلومات عن أستاذ المقرر -

 -نبذة علمية النمو العلمي والمهني لعضو هيئة التدريس -الساعات المكتبية -نماذج لألنشطة والتكليفات -مواعيد المحاضرات باألسابيع -البريد اإللكتروني

 قويم( ومصادر المعرفة المتعلقة بالمقرر والتعليمات، ومعايير الت -وصف للمقرر وأهدافه، ومخرجات التعلم

 واإللكتروني االجتماعيتكوين مجموعة للتواصل بين عضو هيئة التدريس والطالب عبر مواقع التواصل   -

 األكاديميةهم استفساراتلرد على كاديمي بالقسم لاألمرشد إعالم الطالب بأهمية مراجعة ال -

 مصادر التعّلم .يي
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

( . التصميم الناجح لربامج اإلرشاد النفسي املدرسية الشاملة. عمان: دار اإلعصار للنشر 2015)العامسي ،راض انيل  -
 والتوزيع.

 ( .ختطيط وتقييم برامج االرشاد النفسي.سورا : منشورات جامعة دمشق.2009العامسي ،راض انيل )
ا يف اإلرشاد املدرسي. جامعة أم القرى، حقوق (. نظرات التوجيه واإلرشاد النفسي وتطبيقاهت2013احلارثي، صبحي، سعيد) -

 الطبع حمفوظة للمؤلف.
(. برامج التوجيه واإلرشاد النفسي .)النظرية 2015أبو النور ، حممد عبد التواب ، امحد ، امال مجعة عبد املواد، أمحد سعيد) -

 والتطبيق( . الدمام  : مكتبة املتنيب.

( ،سلسلة تنمية مهارات االخصائي النفسي . القاهرة : دار 1لربامج االرشادية ط)(.ا2013عبد العظيم ، محدي عبد هللا ) -
 الثقافة للطباعة والنشر.

 (.برامج االرشاد النفسي) النظرية والتطبيق (، القاهرة :مكتبة دار العلوم .2009الفحل ، نبيل حممد ) -

 يق (. عمان : دار الفكر للطباعة والنشر.(.االرشاد النفسي .) النظرية والتطب2004حسني ،طه عبد العظيم ) -

 (. مقدمة في اإلرشاد النفسي الجماعي. مطابع بهادر: مكة المكرمة.2001جمل الليل، محمد جعفر.)  -

 (. أساسيات اإلرشاد النفسي. خوارزم العلمية للنشر والتوزيع: جدة. 2009جمل الليل، محمد جعفر.)  -

 البرامج.    -النظريات -(. اإلرشاد النفسي الجماعي. األسس2014ة، خديجة محمد أمين.)محمد، هشام إبراهيم عبدهللا، خوج -

 خوارزم العلمية للنشر والتوزيع: جدة.   
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 (. اإلرشاد الجماعي العالجي. الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع: عمان. 2000العزة، سعيد حسني.) -

 ي أساليبه وفنياته. الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع: عمان.(. اإلرشاد النفس2001العزة، سعيد حسني.) -

 (. مقدمة في برامج اإلرشاد والعالج الجماعي"بناء البرامج اإلرشادية". دار المستقبل للنشر    2003الخواجا، عبدالفتاح.) -

 والتوزيع: عنمان.    

 .دار الكتاب الحديثة: القاهرة .العملية االرشادية .(194).سعفان،محمد ابراهيم -

 (. العملية اإلرشادية. دار الزهراء: الرياض.2012علي، محمد محمود، مصطفى علي محمد.) -

 عمان.  :فكردار ال. العملية االرشادية .(2013)عبدهللا، محمد قاسم. -

 سامح الخفش، دار الفكر: عمان.  ترجمة. رشاد والعالج النفسيإلافي النظرية والتطبيق  .(2011).دلكوري،جيرا  -

 . مكة المكرمة. مكتبة الفيصلية ترجمة طالب خفاجي، .رشاد والعالج النفسي بين النظرية والتطبيقإلا .(1405).دلكوري،جيرا -

 (. الدليل العملي في اإلرشاد والعالج النفسي. مكتبة الفالح للنشر والتوزيع: 2010الدحادحه، باسم محمد.) -

  .عمان: دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع. نظريات االرشاد والعالج النفسي .(2008،نادر فهمي )الزيود  -

 (.تعديل السلوك اإلنساني. دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان.2011أبو أسعد، أحمد عبداللطيف.) -

 .الرياض: دار المريخ للنشر .تعديل السلوك البشري .ترجمة فيصل محمد الزراد .(1992).بيتش هارولد  -

(. برامج عالجية في تخفيف حدة اضطراب الشخصية النرجسية لدى الراشدين. المكتب الجامعي الحديث: 2010أنسام بظاظو، مصطفى.) -

 اإلسكندرية.

 الكويت.(. اإلرشاد النفسي وفق نظرية العالج الواقعي. انجاز العالمية للنشر والتوزيع: 2008الرشيدي، بشير صالح.) -

 عمان.   :فكردار المجموعات الممارسات والتطبيقات. ترجمة سيف الدين زريقي، ال .(2013)كوري، ماريان، كوري، جيرالد، سندي، كوري. -

 (. المقابلة اإلرشادية والعالجية. دار الزهراء: الرياض.2012علي، محمد محمود.) -
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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=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
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-Montana Schoolcounseling program Retrieved Februrary(2014).                                                                    

http:llwww.mtschool    counselor.orglMT_School_Counseling_Program-Model                                                                                                                                                                                    

/Ethical_Standards.html 

 سيةأدرج املواد املرجعية األسا. 2
 http://www.ApA.orgالجمعية األمريكية لعلم النفس .    -

 /https://www.schoolcounselor.orgالجمعية األمريكية لإلرشاد المدرسي  -

 http://www.bps.org.ukالجمعية البريطانية  لعلم النفس .  - 

 /http://www.gesten.org.sa( )جستنالجمعية السعودية للعلوم النفسية والتربوية  -

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

 . .http://cocegypt.8m.com/indexشمس:  عين بجامعة النفسي اإلرشاد مركز -

 رابطة االخصائيين النفسيين المصرية ) رانم (. -  

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب اليبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث اليبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxلك فهد الوطنية  مكتبة امل -
 (Edu Searchقواعد املعلومات اليبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات اليبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكيونية املفتوحة   -

- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 

www.acer.edu.au/library/theses 

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

 املرافق املطلوبة .أأأ

http://www.am.org/iupsys
http://cocegypt.8m.com/index
http://cocegypt.8m.com/index
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واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك ح م القاعات الدراسية 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباي )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .44
اإلرشاد الطالبي التابع لعمادة شؤون الطالب,  مع أهمية دارسني على االقل, ويفضل يف قاعية الربامج اإلرشادية مبركز  10قاعة دراسية تستوعب 

 توفر االجهزة الالزمة بها واملشار اليها ادناه.
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .45

 ذكية وشبكة انينت وخاصية بلوتوثوجهاز حاسب آلي مدمجة مع لوحة  Data Showجهاز العرض 
  ال يوجد مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:

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

 ابلتعاون مع عمادة التطوير واملودة النوعية ابملامعة استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس تقديم  -
جوانب القوة والضعف يف طرق  -معايري التقومي  -أهداف وموضوعات  -التغذية الراجعة املستمرة من املتعلم جتا  حمتوات املقرر تتضمن )دليل املقرر -

 الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. تقيس مدى رضا( التدريس املتبعة
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:

 (واالختبار النهائي.المقارنة بين أداء الطالب في اختبارين أحدهما قبل البدء في تدريس المقرر )من خالل  نتائج الطالب -
 س الت اإلجناز -
ا )من خالل ملف تقومي املقرر  - ا  تحليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية تحليال كميا للوقوف على أثر استراتيجيات التدريس المتبعة في تدريس  ونوعيا

 .(موضوعات المقرر وترتيبها حسب فعاليتها

 تقييم األقران -
 التقييم الذايت -
 داخل القاعة الدراسية.اإلجيايب اللفظي التواصل استخدام أداة لقياس  -

 .أو الزمالء )املعلم املساعد( دعم النظراء -
   ي التخصص الذي يقدم فالحوار والنقاش بين أعضاء هيئة التدريس )من خالل استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر -        

 .(حول أفضل استراتيجيات التدريس.المقرر                

 :إجراءات تطوير التدريس 
بناء على التغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصون ومن الطالب عن طرق التدريس المتبعة واستشارتهم في طرق التدريس المحببة 

 لهم سيتم تطوير التدريس وفق اإلجراءات اآلتية.
  املقرر.استثمار  يف تطوير و دراسات التوجيه اإلسالمي لعلم النفس و متابعة ما يست د يف جمال حبوث 
 س.ملف التدري 
 واحللقات النقاشية املادةالسمينارات العلمية ،. 
  .حضور املؤمترات والندوات التخصصية 
 .ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس 
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  اخلربات )دعم النظراء(.االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل 
  .وسائل التواصل االجتماعي االلكيوي 

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

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

التحقق من من خالل  كم على دقة تقدير انجازات الطالب من خالل االتفاق بين التقييم الذاتي وتقييم زمالئه وعضو هيئة التدريس لهالح
 اخلطوات التالية: 

 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة ملنة خاصة من القسم.  - -
 تدريس من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات مع طاقم  - -

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .أأأأ

 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقرر في كيفية تطويره -

 متابعة الكتب والتقارير الحديثة في الموضوعات التي يتضمنها المقرر. -

 حدث المؤتمرات والندوات واللقاءات التي تهتم بالتصور اإلسالمي للعلوم التربوية والنفسية.متابعة أ -
 

 د. عبدهللا بن أحمد العطاس  اسم منسق الربانمج:

 هال1440-2-15 التاريخ  التوقيع:

 إعداد
 عبدهللا بن أحمد العطاس د.
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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 .جج
 اآليل ابحلاسب البياانت حتليل: ورمز  الدراسي املقرر اسم .102
 ساعتان: املعتمدة الساعات عدد .103
 متطلب إحصاء، ماجستري والتقومي، القياس ماجستري: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج .104

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

 : الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة .105
 االستداليل اإلحصاء التطبيقي، اإلحصاء(: وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات .106
 (: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات .107
 : التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن ا إن املقرر، تقدمي فروع أو فرع .108

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ذذذ
 :100 النسبة% 

    

  النسبة:  التعليم اإللكيوي .ضضض
    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنينت( .ظظظ
    

  النسبة:  ابملراسلة .غغغ
    

   النسبة:   أخرى تذكر .أأأأ
 

 :تعليقات

 يوجد ال

 
 
 األهداف .حح

 الرئيس؟ املقرر هدف ما -1
 للعلوم اإلحصائية الربامج حزمة ابستخدام الكمية األحباث بياانت لتحليل الالزمة العملية املهارات الطالب إكساب

 . SPSSاالجتماعية

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

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

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

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

 وصف عام للمقرر:
 وشاشاهتا وملفاهتا احلزمة قوائم ذلك ويشمل ،SPSSبرامج حزمة ابستخدام اآليل ابحلاسب البياانت حتليل على الطالب تدريب املقرر يتناول

( F) واختبار ،(T) اختبار واجراء البيانية، الرسوم وإعداد الوصفية، اإلحصاءات حلساب اهلامة األوامر أيضا ويشمل للتشغيل، الضرورية
 الداخلية اخليارات استخدام حسن على التأكيد مع املختلفة، الثبات ومعامالت واالحندار االرتباط معامالت وحساب الالابراميية، واالختبارات

 .Syntax انفذة يف األوامر استخدام على الطالب تدريب إىل ابإلضافة الفرعية، للشاشات
 
 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .76
 التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

 واإلحصاءمراجعة عامة ملفاهيم أساسية يف القياس 
 .أنواع املتغريات ومستوات القياس 
 مقاييس النزعة املركزية، مقاييس التشتت، معامالت االرتباط واالحندار 
 .اختبار الفروض 
 . الصدق والثبات 

1 2 

 :SPSSتشغيل 
  قوائم احلزمة: ملفFile التحرير ،Edit العرض ،Viewالبياانت ،Data ،

 .Transformالتحويل 
  امللفات األساسية للحزمة: ملفات البياانتData File ملف املخرجات ،

Output File ملف تكوين األوامر ،Syntax File . 
 .شاشات العرض يف احلزمة: عرض البياانت، عرض املتغريات 

4 8 

 2 1 أساسيات كتابة األوامر
 :Analyzeقائمة 
  األمرReports 
  تطبيقات اإلحصاء الوصفي: األمرDescriptive 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 

2 4 
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 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .76
 التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

 يف تطبيق األوامر. Syntaxملف  استخدام

 Scale األمر:الثبات حساب
 2 1 يف تطبيق األوامر. Syntaxملف  استخدام

 البيانية الرسوم:  Graphقائمة
 2 1 يف تطبيق األوامر. Syntaxملف  استخدام

 

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

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .77
 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
 

 :أسبوعيا   خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف الذايت) الفردي التعلم - الدراسة ساعات عدد .78
 .أسبوعيا  ساعتان

 

 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات .79
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول  دد

 .املناسبة التعلم جماالت يف املطلوب حسب للقياس قابلة تكون حبيث املقرر، تعلم مبخرجات املدول مبلء قم: أوال   -
 .املستهدفة التعلم خمرجات ومع معها تتسق و التقييم طرق تناسب اليت التدريس اسياتي يات ضع: اثنيا   -
 تدريسها واسياتي يات تقييمها وطرق املستهدفة املقرر تعلم خمرجات تتسق أن وجيب بدقة، التعلم خمرجات وتقومي قياس على تساعد اليت املناسبة التقييم طرق ضع: اثلثا   -

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

 التقومي طرق للمقرر التدريس اسرتاتيجيات للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات م
 أن على القدرة الطالب من يتوقع املقرر دراسة بعد 
 املعرفة 1

 احملاضرات .الوصفية اإلحصاءات حلساب املناسبة األوامر خيتار  1 -1
 حل املشكالت

 التعلم الذايت
 

 تكليفات فردية
 اختبار عملي هنائي

 تقرير علميتقدمي 
 .املختلفة والالابراميية الباراميية االختبارات إلجراء املناسبة األوامر خيتار  2 -1
 .الثبات معامل حلساب املناسبة األوامر خيتار  3 -1
 .SPSS برانمج خمرجات يفسر  4 -1
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 التقومي طرق للمقرر التدريس اسرتاتيجيات تللمؤهال الوطين اإلطار جملاالت وفقا   للمقرر التعلم خمرجات م
 املعرفية املهارات 2

 التعلم النشط .SPSS حزمة ابستخدام البياانت ويُعدل ُيدخل  1 -2
 الذايتالتعلم 

 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
 .والالابراميية الباراميية اإلحصائية الفروض اختبارات جيري  4 -2
 .املخرجات انفذة يف األساسية فروضها 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
 .حبثي تقرير يف SPSS برانمج خمرجات يكتب  9 -2

 التعاويالتعلم  .وينفذها Syntax انفذة يف األوامر يكتب  10 -2
 التعلم الذايت

 احملاكاة

 تكليف مجاعي
 تكليفات فردية

 اختبار عملي هنائي
 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3

 النشط التعلم .إليه أسندت إذا املؤثر القيادة دور وميارس أقرانه، مع اهلادف التفاعل عليه يسهل  1 -3
 التعلم التعاوي

 تكليفات فردية
 .أقرانه إىل ذكية بطريقة استنتاجاته يوصل  2 -3 تكليف مجاعي

 .زمالئه ألنشطة جيدة راجعة تغذية ويقدم النقاش، يف يشارك  3 -3
 .مناسب أبسلوب هادفة آراء ويقيح أقرانه، مع يتفاعل  4 -3
 تكليفات فردية النشط التعلم .احملدد وقته يف به املكلف العمل ين ز  5 -3

 علمي تقريرتقدمي 
 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4

 مجاعي تكليف التعلم التعاوي .العمل فريق مع التواصل يف اآليل احلاسب جهاز يستخدم  1 -4
 النشط التعلم .العلمي البحث يف اإللكيونية 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 .80
 شفهي، تقدمي 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  حبث) علمي تقرير تقدمي 4

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

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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 م.مع طلباهتم واستفساراهت وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل -
 توظيف وسائل التواصل االجتماعي )مثل جمموعات الواتساب( يف تقدمي االستشارات للطالب. -
 استخدام الربيد االلكيوي للتواصل بني الطالب وعضو هيئة التدريس. -

 مصادر التعّلم .ببب
 :املطلوبة املقررة الكتب أدرج. 1

 برانمج ابستخدام البياانت حتليل(.  2004) عبدهللا رضا سريع، أبو SPSS. عمان:  دار الفكر . 
 ( 2009شراز، حممد صاحل .)التحليل االحصائي للبياانت ابستخدام برانمجSPSS.مكة: جامعة أم القرى . 

  (2009الزعيب، حممد والطالفحة، عباس .)النظاماإلحصائيSPSS .األردن: دار وائل للنشر . 
  ( 1428عبدالفتاح، عز حسن  .)الراض: مكتبة امللك فهد الوطنيةمقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليلهال . 
 ،اإلحصاء يف مقدمة(. .2008) حممد عدانن وعوض، حممد صبحي (ابستخدام وحتليل مبادئ SPSS) .املسرية دار: عمان. 
 ،اإلحصائي الربانمج ابستخدام اإلحصائية البياانت حتليل(. 2005) مهدي حممود البيايت SPSS (اختبار مع البياانت معاملة 

 . حامد دار: عمان. (النتائج وتفسري التحليل شروط
 (:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد أدرج. 2
 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنينت ومواقع اإللكيونية املواد. 3

 SPSS Survival Manual 

 http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_usin

g_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 

 :املدجمة واألسطواانت الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد. 4
 .SPSS االجتماعية للعلوم اإلحصائية الربامج حزمة

 

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

 
 املطلوبةاملرافق  .تتت

بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك ح م القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات 
 جهاز حاسب آيل20مقعد،  20الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباي .46
 .طالبا 20 ل يتسع آيل حاسب معمل
 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .47

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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 . SPSS االجتماعية للعلوم اإلحصائية الربامج حزمة ،Data Show البياانت عارض جهاز

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  إذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .48
 يوجد ال

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ثثث
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسياتي يات .بببب

 املقرر تقومي
 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسياتي يات .تتتت

 .التدريس يف( األقران) النظراء بني واخلربات الزارات تبادل
 :التدريس تطوير إجراءات .ثثثث

 .فيه الواردة التوصيات على بناء والتطوير وتقييماته املقرر تقرير مراجعة
 هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل) الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .جججج

 مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دورية   بصورة والتبادل مستقلني، تدريس
 (:أخرى

 .مستقلني تدريس هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق
 :لتطوير  والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .حححح

 .فيه الواردة التوصيات على بناء والتطوير وتقييماته املقرر تقرير مراجعة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى :املؤسسة التعليمية اسم هال1440-3-3: اتريخ التوصيف

 علم النفس   /اليبية     :القسم -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .خخ
   2-0206744 ( مهين 1) يف اإلرشاد اليبوي واملهين تدريب عملي اسم املقرر الدراسي ورمز   .109

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .110
  دكتورا  اإلرشاد اليبوي واملهين. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .111

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

 الرابع . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .112
 ال يوجد  املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. 5 .113
 قراءات يف حمددات االختيار املهين. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .114
شطر لعابدية و ملدينة املامعية ابايف جامعة أم القرى املقرر، إن ا يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .115

 .الزاهرالطالبات حبي 
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 . منط الدراسة املتبع )اخي كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية .بببب
 30 :النسبة % 

    

  النسبة:  التعليم اإللكيوي .جججج

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنينت( .دددد
    

  النسبة:  ابملراسلة .هههه
    

تدريب  تذكر أخرى .وووو
 ميداي 

 % 70 النسبة:

 
 تعليقات:

 األهداف .دد
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

دية وتطبيق املوانب النظرية على أرض إىل إاتحة الفرصالالالالالالة للطالب للتدريب امليداي العملي على العملية اإلرشالالالالالالاقرر يهدف امل         
سالالالالالاهم املقرر يف أن يؤمل وي  احمللية. أو الصالالالالالناعية أو اإلداريةاالجتماعية التعليمية أو الواقع، من خالل االلتحاق إبحدى املؤسالالالالالسالالالالالات 

بع  اخلدمات واملهام اإلرشالالادية يف  من خالل التدريب على ممارسالالةيف اإلرشالالاد اليبوي واملهين تنمية شالالخصالالية الدارس وهويته املهنية 
 يها حتت ففعلية يتدرب ( ساعة 45)مخس وأربعون ال تقل عن  واكتساب خربة فعلية، جماالت اإلرشاد املختلفة

 يف هناية دراسة املقرر أن يكون قادرا على:كتوراه ويُتوقع من طالب الد 
يف املؤسسات اليت حتتاج إىل  هيناملو اليبوي اإلرشاد االفياضات االساسية اليت ينبغي أن تراعى يف عملية أن يتعرف املتدرب على  -

 .حتت إشراف مرشدين على رأس العمل ذلك
 مهاراهتم اإلرشادية ابلعمل مع مسيشدين حقيقيني يف الواقع العملي. املتدربّسن أن حيُ  -
 .هيناليبوي و املاجملال  اإلرشادية يفعملية تطبيقات ومهارات اللتنفيذ  وزمنية اقياح خطة عمليةأن يستطيع املتدرب  -
النفسي مثل)املالحظة، القياس د على التقوميية يف اإلرشاد بنوعيه:)وسائل تقوميية ال تعتموسائل التطبيق أن يعتاد املتدرب على  -

ية مثل)مقاييس االستعدادات، وسائل تعتمد على املقاييس النفس -الس ل القصصي، ابلس ل الشخصي اجملمع، املالحظة، واملقابلة
 وامليول، والقدرات، االختيار املهين، القرار املهين(. 

 .يتدرب املتدرب على تنفيذ عمليات دراسة احلالةأن  -
 ( جلسات إرشادية.10أن ُيعد املتدرب جلسات فردية على األقل ) -

 رشادية ( جلسة إ15أن يقوم املتدرب إبعداد برانمج إرشادي مجعي يتضمن جلسات إرشاد مجاعي على األقل )
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   
 لدراسي.استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر ا -
 توظيف األدوات التقنية يف معاملة حمتوى املقرر. -
 بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية.العلمية املعتمدة االستفادة من املواقع االلكيونية  -
 ومناقشه كل ما يتعلق ابملقرر. تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح -
 االلكيونية.العربية واألجنبية  استخدام مصادر البحث االلكيوي وقواعد املعلومات -
مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالستفادة اجملالت العلمية، و  االستعانة ابلشبكة العنكبوتية يف التواصل مع -

 .اإلرشاد اليبوي واملهين  البحوث املتخصصة يف جمالمن مصادر املعلومات يف
 التنسيق مع املؤسسات اليت حتتاج إىل اخصائي يف اإلرشاد النفسي اليبوي واملهين.  -
 مشاركة املتدرب الفعلية يف عملية التوجيه اليبوي والنفسي ورفع املؤسسات اليت يتدرب فيها تقارير سرية عن األداء.  -
 الدراسة يف احلاسب اآليل والتعامل معها بصورة علمية. إدخال احلاالت قيد -
 توظيف اخلرجيني من هذا التخصص.استثمار و التنسيق والتعاون مع مؤسسات اجملتمع على  -
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 دليل الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي ج. 
 عام للمقرر:وصف 
، وهو مبثابة التطبيق اليبوي واملهين ميثل هذا املقرر املانب العملي وامليداي يف إعداد الطالب املرشالالالالالالالالالالالالالالالالالد ملمارسالالالالالالالالالالالالالالالالالة مهنة اإلرشالالالالالالالالالالالالالالالالالاد        

من خالل ممارسالالالالالالالالالالالالالالالالالالة تطبيقات العملي للمعلومات واألطر النظرية اليت درسالالالالالالالالالالالالالالالالالالها الطالب يف املقررات الدراسالالالالالالالالالالالالالالالالالالية والتدريب العملي امليداي 
. وكتابة التقرير النفسالالالي، ويتوقع من الدارس أن تقومي وتشالالالخيص وطرقأسالالالاليب نظرات و العملية اإلرشالالالادية وما يتصالالالل هبا من ومهارات 

اإلرشالالالالالالالالاد ل ة واإلرشالالالالالالالالادية العالجية يف جماالوقائي، ومعرفة ابملسالالالالالالالالتوات النمائية و يتدرب  على تقدمي مهارات اإلرشالالالالالالالالاد الفردي واملماعي و
 اليبوي واملهين.

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .81

 عدد األسابيع قائمة املوضوعات
ساعات 

 )التدريب(التدريس

  أهداف العملية  -جماالت العملية اإلرشادية -اإلرشادية ة: تعريف العمليالعملية اإلرشادية
 -مناذج العملية اإلرشادية -مراحل العملية اإلرشادية  -اإلعداد للعملية اإلرشادية -اإلرشادية

 ي.اإلرشادممارسة العمل أثناء يف تواجه املرشد  الصعوبات التي

1 3 

 :3 1  اليبوي واملهين  ممارسة أخالقيات العمل اإلرشادي الميثاق األخالقي في اإلرشاد 
 :حمددات  -بع  مشكالت التوجيه واإلرشاد املهين اإلرشاد التربوي والمهني والتربية المهنية

    اإلرشاد املهين لذوي االحتياجات اخلاصة. -التوجيه واإلرشاد املهين

1 3 

  مؤسسات تعليمية، مؤسسات اجتماعية، : والمنظمات المختلفةزيارات ومشاهدات ميدانية للمؤسسات
مؤسسات صناعية، مؤسسات إدارية، مؤسسات صحية، مؤسسات عسكرية، مؤسسات 
قضائية، بيوت الرعاا اخلاصة، مراكز أسرية، وحدات اخلدمات اإلرشادية، مراكز رعاية الفئات 

   اخلاصة.

1 3 

 أسابيع يف احدى املؤسسات التدريبية  10: يقضي املتدرب التدريب الميداني في الجهة التدريبية
هبدف اكتساب اخلربة من الواقع وميارس املهام حتت اشراف املؤسسة اليت يتدرب فيها ومتابعة 

  من املشرف على التدريب من املامعة.

11 33 

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .82
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 45 - 33 - - 12 الفعلية )التدريب(ساعات التدريس

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
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 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيا :الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .83
 ساعة عملي( . 30ساعة نظري، و 15ساعة )  45

 
 

 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقا   .84
  دد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 املناسبة.: قم مبلء املدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم أوال   -
 : ضع اسياتي يات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
تدريسها لتشكل معا  ها واسياتي يات : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثا   -

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

 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
  .يعرف مفهوم العملية اإلرشادية ويحدد أهدافها 1-1

 -التعلم التعاوني –المحاضرة 

اقشة واملشاركة املن -التعلم النشط 
أمثلة ومناذج  -املماعية واحلوار

 واقعية من امليدان

األسئلة الشفهية، 
 المالحظة المقننة
 األمثلة التطبيقية
 التكليفات المنزلية

 األعمال الفردية تقويم

 كتابة التقارير
 

يعرف مبادئ الميثاق األخالقي للعاملين في اإلرشاد التربوي والمهني ويذكر  1-2
 عناصر المبادئ .

 بعض مشكالت محددات التوجيه واالختيار المهني.   يوضح 1-3

 أهمية المعلومات في عالم العمل والتربية المهنية.  يعرف 1-4

 املعرفية املهارات 2
 يميز بين نماذج العملية اإلرشادية ويحدد مراحلها.  2-1

 -التعلم التعاوني –التعلم النشط 

 تمثيل األدوار -ورش عمل

 

 -مالحظة األداء
  -األنشطة العملية

 التكليفات المنزلية
 تقويم األعمال الفردية

 كتابة التقارير
 

يتحقق من أهداف العملية اإلرشادية في اإلرشاد التربوي  2-2

 .ةسليمطريقة بوالمهني 

يمارس الميثاق األخالقي للعمل اإلرشادي في المؤسسات  2-3

  المهنية.

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
التدريب  -الحوار والمناقشة يتحرى الدقة في اختيار مجاالت العملية اإلرشادية. 3-1

 على مالحظة سلوك اآلخرين 
األنشطة  -المالحظة

 التغذية -العملية

  الراجعة

يُحدد العوامل المؤدية إلى التوجيه التربوي والمهني  واالختيار  3-2

 المهني.

)المسترشدين عالقات التقبل والقبول مع المستفيدين يستطيع بناء  3-3

 اإلرشادية.من العملية ( 

 االعتماد على الذات في األعمال التي يكلف بها.يظهر  3-4

 يدعم نواحي القوة ويتقبل نواحي الضعف .   3-5

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يقوم بجمع البيانات عن المهن في مجال اإلرشاد التربوي  4-1

 والمهني إلكترونياً. 

التعلم  -الحوار والمناقشة

 -التعلم النشط  -التعاوني

التطبيق  -المالحظة

   العملي 

 يستخدم الوسائل المناسبة لإلرشاد التربوي والمهني. 4-2

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
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 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 التقارير -المالحظة العروض التوضيحية-النمذجة .مهارةتقنيات الحاسوب بيستخدم  5-1

 مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: جدول .85
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

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

 النهائي
 %10 فترة التدريبخالل  المشاركة والمناقشة والمداخالت 1

 %10 األسبوع الرابع التقارير التي كتبت في فترة المالحظة  2

 %30 الثامن -الخامس أداء وانجازات المتعلم ) تقويم اولي (  3

 % 10 فترة التدريبخالل  االلتزام بتعليمات المشرف على التدريب الميداني  4

 %40 السادس عشر تقرير الجهة التدريبية عن المتدرب. 5

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
أسبوعيا، كما يتم تخصيص  ساعتانزمني للساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس بمعدل االستشارات واإلرشاد األكاديمي وفق الجدول ال

 وفق الخطوات التالية: وسائل للتواصل االلكتروني المتزامن باستخدام شبكات التواصل المتاحة والمناسبة

وسائل  -مكان التواجد -ذ المقرريعلن عن دليل للمقرر لكل مقرر دراسي ففي صفحة عضو هيئة التدريس تتضمن)معلومات عن أستا -

نبذة علمية النمو  -الساعات المكتبية -نماذج لألنشطة والتكليفات -مواعيد المحاضرات باألسابيع -البريد اإللكتروني -التواصل المتاحة

والتعليمات، ومعايير  ومصادر المعرفة المتعلقة بالمقرر -وصف للمقرر وأهدافه، ومخرجات التعلم -العلمي والمهني لعضو هيئة التدريس

 التقويم( 

 واإللكتروني االجتماعيتكوين مجموعة للتواصل بين عضو هيئة التدريس والطالب عبر مواقع التواصل  -

 مصادر التعّلم.ججج
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 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 (. اإلشراف يف اإلرشاد النفسي اليبوي. عمان: دار االعصار للنشر والتوزيع. 2016الداهري، صاحل) -
(. التدريب امليداي للطالبات. املرشد يف اليبية العملية يف مرحلة الطفولة املبكرة )ترمجة ندى الربيعة، عزة 2016ماكادو، جني، وبوتناريسكيو، هيلني) -

 دة(، الراض، مكتب اليبية العريب لدول اخلليج.عبدالفتاح، جيهان جو 
(. دليل التدريب امليداي لطالب وطالبات علم 2011دمنهوري، رشاد، الشربيين، زكرا، العقاد، عصام، خوجة، خدجية، الن ار، عالء، خالد، السيد) -

 النفس. جدة: مكتبة الشقري.
 الراض : دار املسلم للنشر والتوزيع.(. دليل املرشد الطاليب. 2001الشناوي، حممد حمروس) -

 (. دليل التدريب املداي. جدة: مكتبة الشقري. 2011األمسري، مشبب بن غرامه، والشهراي، عائ  سعد، وحممود، خالد صاحل)
 (. املشكالت النفسية والسلوكية والدراسية. دمشق: دار الفكر.2008الزعيب، أمحد حممد) -
 ( : العملية اإلرشادية . القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.1995)الشناوي ،حممد حمروس  -
 (. الدليل العملي للمرشدين النفسيني واليبويني.ترمجة اندر الزيود.دار الفكر للطباعة والنشر. عمان.1998جيلدار ، ديفيد) -

واملهنية : مشالالكالت  ارشالالادية . ترمجة سالالبع او لبدة . الناشالالر : مجعية عمال ( االرشالالاد العملي يف امليادين النفسالالية واليبويالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 1980دم ، مجيس )آ -
 االردن . –املطابع االردنية ، عمان 

 (. املرشد العملي ، ترمجة عبدالعزيز الدخيل ، يوسف ابو محيدان وحممالد مال ، مكتب الييب العرب لدول اخلليج ، الراض .1993ايفا، عيسى ) -
 .1990لتعليم ، الكتاب السنوي الثاي ، لوم اليبوية والنفسيه ، التوجيه واالرشاد الطالب يف ااملمعية السعوديه للع

(. اخلدمات اإلرشالالالالادية 2010هشالالالالام، ابراهيم عبدهللا؛ الرشالالالاليدي، خالد حممد؛ محودة، صالالالالفاء غازي؛ الن ار حسالالالالني عبداجمليد؛ الرواجفة، شالالالالاهر خليل)
 علمية: جدة.  لذوي االحتياجات اخلاصة. دار خوارزم ال

 دار الفكر العريب .: التوجيه النفسي واليبوي واملهين، القاهرة . (1412سعد جالل )  -

 والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية 2 
WWW.apa.org   املمعية النفسية األمريكية - 

 /http://www.gesten.org.sa( )جستنالجمعية السعودية للعلوم النفسية والتربوية  -

https://journals.sagepub.com/ -  

1. https://www.apa.org/pubs/journals/hea 
https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-vocational-behavior/vol/109/suppl/ 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب اليبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث اليبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات اليبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات اليبوية    ) -

http://www.apa.org/
http://www.gesten.org.sa/
https://journals.sagepub.com/
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 ت التعليمية االلكيونية املفتوحة  املنصا -
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 

- http://info.sagepub.comr-        
 الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، . 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  - -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس - -
 SPSS  (Statistical package for social sciences) الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية رنامجب - -

 املرافق املطلوبة .ححح
يف ذلك ح م القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية  بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباي .49

 ، وجهاز حاسب آيل، وشبكة االنينت Data Showجمهزة جبهاز العرض قاعة تدريبية لإلرشاد الفرد واملماعي 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .50

  وجهاز حاسب آيل مدجمة مع لوحة ذكية وشبكة انينت وخاصية بلوتوث Data Showجهاز العرض 

 حاجة إىل نهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك  .51
  يف املهة التدريبية. شبكة )اإلنينت( 

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

 ابلتعاون مع عمادة التطوير واملودة النوعية ابملامعة استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس تقدمي  -
جوانب القوة والضعف يف طرق التدريس  -معايري التقومي  -أهداف وموضوعات  -التغذية الراجعة املستمرة من املتعلم جتا  حمتوات املقرر تتضمن )دليل املقرر -

 فهمه واستيعابه وتقبله ملا مت.تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، و ( املتبعة
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
التغذية الراجعة مباشرة من املتدربني وأخذ  -أو الزمالء )املعلم املساعد(  دعم النظراء - التقييم الذايت -تقييم األقران - س الت اإلجناز -

احلوار )من خالل استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر -انطباعاهتم عن الصعوابت واملشكالت اليت واجهتم يف التدريب امليداي 
 .(رر حول أفضل اسياتي يات التدريس.املق التخصص الذي يقدم يفوالنقاش بني أعضاء هيئة التدريس 

 
 إجراءات تطوير التدريس:

http://www.sciencedirect.com/
http://info.sagepub.comr-/
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 طرق التدريس املناسبة هلم سيتم تطوير يفبناء على التغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس املتخصصون ومن الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم 
 التدريس وفق اإلجراءات اآلتية.

 .التدريب امليداي يف اإلرشاد اليبوي واملهينمتابعة ما يست د يف جمال  -
 اختيار املهات التدريبية املناسبة للمتدربني وذو السمعة املهنية امليدة. -
 انتقاء أفضل املدربني املباشرين من ذوي االختصاص يف اإلرشاد النفسي اليبوي واملهين. -
 لعلمية ت اراهتيئة املتدربني قبل التدريب من خالل ورش العمل والسمينا -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ."Peer Counselling" االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء( -
 خماطبة املهات التدريبية مبكرا  والتعرف على جودة اخلدمات والربامج اإلرشادية. -
 إعداد ملف إجناز بكل متدرب. -
 املتابعة املادة للمتدربني من قبل املشرف على التدريب امليداي يف املهات التدريبية.  -

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

مالحظة تكليف الطلبة بعمل التقارير الميدانية, ومن خالل إعداد استمارة تقييم التدريب العملي من خالل حكم على دقة تقدير انجازات المتدربين يتم ال      

رقمه  -اسم املتدرب -الفصل الدراسي -اآليت: العام الدراسيفي اإلرشاد التربوي المهني يقوم بإعدادها المشرف على التدريب الميداني تحتوي على 
 -تقرير عن الزارة أو املهة التدريبية -جمال املهة التدريبية -اسم املهة التدريبية -دكتورا ( -ماجستري -املرحلة)دبلوم -نوع التدريب -جهة التدريب -املامعة

ه تقبل -االنتظام يف التدريب -املهارات اليت أستطاع املتدرب/ املتدربة أن يتعرف عليها –تقييم املشرف على التدريب امليداي )شخصية املتدرب/ املتدربة 
 القيم الذاتية واملهنية اليت استطاع املتدرب/ املتدربة أن يكتسبها.  -لتوجهات املشرف املستوى املعريف واملهاري املهين للمتدرب/ املتدربة(

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 على تدريس املقرر يف كيفية تطوير استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني  -
 لتدريب امليداي يف اإلرشاد اليبوي واملهين.البحوث والدراسات واملؤمترات والندوات واللقاءات اليت هتتم اباملراجع و حدث متابعة أ -
 اختيار املدربني من ذوي االختصاص. -
 إعداد دليل خاص ابلتدريب. -
 واملدرب. حتديد أهداف ومهام وواجبات املتدرب -
 التهيئة املسبقة للمتدربني. -
 إعداد ملفات خاصة بكل متدرب. -

 د. عبدهللا بن أمحد حممد العطاس  اسم منسق الربانمج:

 ه1440-3-10 التاريخ  التوقيع:
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 القرىجامعة أم  اسم املؤسسة التعليمية: ه 1440 / 3 /5 اتريخ التوصيف:

 علم النفس /    اليبية القسم: /لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه -أ           .ذذ
 2-020675 مهين       حلقة حبث يف اإلرشاد اليبوي واملهيناسم املقرر الدراسي ورمز :   .116

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .117
)يف حال وجود  برانمج دكتورا  االرشاد اليبوي واملهين. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .118

  مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذ  الربامج(
 اخلامس  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .119
 ال يوجدبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: . املتطل5 .120
 يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال6 .121
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر. موقع تقدمي املقرر، إن ا يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .122

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

 % 70 النسبة: √ احملاضرات التقليديةقاعات  .زززز
    

  النسبة:  التعليم اإللكيوي .حححح
    

 %30 النسبة: ؇ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنينت( .طططط
    

  النسبة:  ابملراسلة .يييي
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  النسبة:  أخرى .كككك
 

 تعليقات:

 

 األهداف .رر
 ما هدف املقرر الرئيس؟-1

 التعرف على اهم قضاا علم التوجيه واإلرشاد اليبوي واملهين  -1
 التعرف على التوجهات العلمية احلديثة للبحوث العلمية اليت ختص جمال االرشاد اليبوي واملهين  -2
 أعداد املشاريع البحثية املماعية  -3
 القدرة على االستنتاج ومناقشة نتائج البحوث  -4

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنينت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني -ذها يتم تنفي-اذكر إبجياز أي خطط -2
  والتغيريات يف احملتوى كنتي ة لألحباث املديدة يف جمال الدراسة(.  

االستعانة ابملواقع اإللكيونية للم الت العلمية يف التخصص للتعرف على املوضوعات املديدة اليت يتم 
 دراستها أوال أبول وتوظيف شبكة املعلومات.

االتصال بذوي االختصاص يف املامعات احمللية واإلقليمية والعاملية ملعرفة آخر مست دات جمال االرشاد 
 اليبوي واملهين.

 
 الربانمج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل وصف املقرر الدراسي  .ز
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 وصف عام للمقرر:
يعد هذا املقرر من املقررات املهمة للباحثني يف جمال علم النفس بشكل عام واإلرشاد اليبوي واملهين بشكل 
خاص ملا يتضمنه من وسائل هامه يتناوهلا ابلدراسة، وكذلك نظر ا للتقدم املستمر والتدفق اهلائل يف جمال 

 رة لرفع وعي طالب علم النفس بكل ما هو جديد. املعرفة يف التخصص؛ فإن مثة ضرو 

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .86

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس 

 2 1 مفهوم حلقة البحث العلمي  
الصعوابت واملشكالت اليت تواجه البحوث امليدانية والتطبيقية يف جمال االرشاد اليبوي 

 واملهين 
2 4 

األسس النظرية واملعرفية املتعلقة مبوضوعات معاصرة وحديثة مب ال االرشاد اليبوي 
 واملهين 

2 4 

 6 3 مناذج من دراسات ميدانية تطبيقية ونظرية 
 2 1 اختبار نصفي

 4 2 كيفية تصميم مناذج لتقومي الدراسات 
 4 2 املهين .مناقشة حول قضية من قضاا حديثة ومعاصر  االرشاد واليبوي  
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .87
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 28 - - - - 28 ساعات التدريس الفعلية
 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
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 وعيا :أسبعدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل  .88
 ساعات عملي  8ساعة نظري +  20

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .89
  دد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء املدول مبخرجات أوال   -
 : ضع اسياتي يات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أناثلثا   -

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

 
 
 
 

 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
اسرتاتيجيات  اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت 

 التدريس للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 كتابة مقال احلوار واملناقشة مفهوم حلقة البحث ومناه ة  1-1

 كتابة مقال احلوار واملناقشة املشكالت والصعوابت اليت تواجه األحباث  1-2

 تكليف منزيل العرض الفعال األسس النظرية والتطبيقية لألحباث  1-3

عرض مع  مناذج من البحوث النظرية وامليدانية والتطبيقية  
 املناقشة 

 تكليف 

 كتابة مقال املناقشة واحلوار كيفية تصميم مناذج تقومي البحوث  1-4

 املهارات املعرفية 2
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يقيح املهارات اليت جيب إكساهبا لكل فرد عند التقدم للمهن املناسبة  2-1
 مع قدراته وامكاانته 

 نشاط عملي التعلم التعاوي

يتعامل بشكل اجيايب مع مجيع احمليطني به داخل العمل من اجل حتقيق  2-2
 التوافق املهين 

 نشاط عملي التعلم التعاوي

يستخدم التكنولوجيا احلديثة يف التعرف على القضاا املعاصرة  2-3
 واملشكالت اليت تواجه االرشاد اليبوي واملهين 

 تكليف منزيل التعلم النشط

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

 حيدد مسؤولياته جتا  أفراد اجملتمع يف ظل التغريات املتالحقة 3-2

 التعلم الذايت مع القدرة على ممارسة العمل التعاوي وإدارة النقاش واحلوار 

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة

  مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
مهارات التواصل اآلمن من خالل وسائل التواصل االجتماعي يظهر  4-1

 والتقنية احلديثة
 تطبيقات عملية تطبيقات عملية

يستخدم التقنية احلديثة يف الكشف عن االضطراابت النفسية يف ظل  4-2
 التغريات املتالحقة

 تطبيقات عملية تطبيقات عملية

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    

5-2    

 

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .90
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األسبوع احملدد  قدمي شفهي، مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، ت م
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %15 9،  4،  3 تكليفات منزلية  1

 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 15 تقدمي مشروع حبثي  4

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ه

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

 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس. -

 عضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل االجتماعي واإللكيوي.تكوين جمموعة للتواصل بني  -

يعمل القسم على إنشاء وحدة خاصة ابإلرشاد النفسي لتقدمي اإلرشادات والتوجيهات واالستشارات  -
 النفسية للطالب 

 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية -

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

 ( حلقة البحث يف املامعات واملعاهد العليا، القاهرة، دار الفكر العريب.2001زلطه، عبد العزيز )
 (. كيف تكتب حبثا جامعيا، القاهرة: االجنلو. 1985شرف، عبد العزيز وخفاجي، حممد )

علمية لكتابة رسائل املاجستري والدكتورا . القاهرة: (. األسس ال1992سعودي، حممد واخلضريي، حمسن )
 االجنلو.
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 :املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(-يف قائمة  –. أدرج 2 
 . أدرج املواد اإللكيونية ومواقع اإلنينت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل . أدرج أي 4
 املرافق املطلوبة .ددد

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

 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباي  .52
 طالبا   15وجهاز حاسب آيل مبا يسع عدد  Data Showقاعة حماضرات جمهزة جبهاز العرض 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .53
 وجهاز حاسب آيل Data Showجهاز العرض 

 أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر .54
 املكتبة املركزية ابملامعة

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .دددد
 اسياتي يات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .16

 عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بينها تقييم طرق التدريس املتبعة* تقدمي استبانة لتقييم أداء 
 * مطالبة الطالب بكتابة تقرير يتضمن مجيع جوانب القوة والضعف يف طرق التدريس املتبعة.

 اسياتي يات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .17
هائية حتليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر اسياتي يات التدريس * حتليل نتائج االختبارات النصفية والن

 املتبعة يف تدريس موضوعات املقرر وترتيبها حسب فعاليتها.
* احلوار والنقاش بني أعضاء هيئة التدريس يف التخصص الذي يقدم املقرر حول أفضل اسياتي يات 

 التدريس.
 إجراءات تطوير التدريس: .18

اجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق التدريس احملببة هلم سيتم بناء على التغذية الر 
 تطوير التدريس

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .19
ن الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات أو عينة م
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يتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني التقييم الذايت وتقييم زمالئه أخرى(: 
 وعضو هيئة التدريس له

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطوير : .20
 يئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطوير استشارة أعضاء ه -
 متابعة البحوث والكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر. -
 متابعة أعداد البحوث يستخدم فيها الطالب املعلومات الواردة يف املقرر. -

 

 د. عبدهللا بن أمحد العطاس  اسم منسق الربانمج:
 1440.../...2../5.. التاريخ ................................................................ التوقيع:

 إعداد 

 د. سوزان بسيوني
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى :املؤسسة التعليمية اسم هال1440-3-8: اتريخ التوصيف

 علم النفس   /اليبية     :القسم -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .زز
 746( مهين   2) يف اإلرشاد اليبوي واملهين تدريب عملي . اسم املقرر الدراسي ورمز 1 .123
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .124
 اليبوي واملهين دكتورا  اإلرشاد. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .125

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

 اخلامس . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .126
 لمستوات املنه ية لمقررات أغلب على الطالب أن جيتاز  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .127
 السابقة للمستوى الذي تقدم فيه املادة. .128
  ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .129
شطر لعابدية و ملدينة املامعية يف اجامعة أم القرى اباملقرر، إن ا يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .130

 .الزاهرالطالبات حبي 
 . منط الدراسة املتبع )اخي كل ما ينطبق(:8

 قاعات احملاضرات التقليدية
 30 :النسبة % 

    

  النسبة:  التعليم اإللكيوي

    

  النسبة:  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنينت(
    

  النسبة:  ابملراسلة
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تدريب  تذكر أخرى
 ميداي 

 % 70 النسبة:

 
 تعليقات:

 األهداف .سس
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

إىل إاتحة الفرصالالالالالالة للطالب للتدريب امليداي العملي على العملية اإلرشالالالالالالادية وتطبيق املوانب النظرية على أرض قرر يهدف امل         
سالالالالالاهم املقرر يف أن يؤمل وي  احمللية.أو الصالالالالالناعية أو اإلدارية االجتماعية التعليمية أو الواقع، من خالل االلتحاق إبحدى املؤسالالالالالسالالالالالات 

من خالل التدريب على ممارسالالة بع  اخلدمات واملهام اإلرشالالادية يف يف اإلرشالالاد اليبوي واملهين تنمية شالالخصالالية الدارس وهويته املهنية 
 ( ساعة فعلية يتدرب فيها حتت 45)مخس وأربعون ال تقل عن  واكتساب خربة فعلية، جماالت اإلرشاد املختلفة

 يف هناية دراسة املقرر أن يكون قادرا على:كتوراه توقع من طالب الد ويُ 
يف املؤسسات اليت حتتاج إىل  هيناليبوي واملاإلرشاد االفياضات االساسية اليت ينبغي أن تراعى يف عملية أن يتعرف املتدرب على  -

 .حتت إشراف مرشدين على رأس العمل ذلك
 مهاراهتم اإلرشادية ابلعمل مع مسيشدين حقيقيني يف الواقع العملي. املتدربأن حُيّسن  -
 .هيناليبوي و املاإلرشادية يف اجملال عملية تطبيقات ومهارات اللتنفيذ  وزمنية اقياح خطة عمليةأن يستطيع املتدرب  -
النفسي مثل)املالحظة، القياس ة ال تعتمد على التقوميية يف اإلرشاد بنوعيه:)وسائل تقومييوسائل التطبيق أن يعتاد املتدرب على  -

وسائل تعتمد على املقاييس النفسية مثل)مقاييس االستعدادات،  -الس ل القصصي، ابلس ل الشخصي اجملمع، املالحظة، واملقابلة
 وامليول، والقدرات، االختيار املهين، القرار املهين(. 

 .لةأن يتدرب املتدرب على تنفيذ عمليات دراسة احلا -
 ( جلسات إرشادية.10أن ُيعد املتدرب جلسات فردية على األقل ) -

 ( جلسة إرشادية 15أن يقوم املتدرب إبعداد برانمج إرشادي مجعي يتضمن جلسات إرشاد مجاعي على األقل )
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع لتطوير وحتسني املقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.   
 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاملة حمتوى املقرر. -
 بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية.العلمية املعتمدة ملواقع االلكيونية االستفادة من ا -
 تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما يتعلق ابملقرر. -
 االلكيونية.العربية واألجنبية  املعلوماتاستخدام مصادر البحث االلكيوي وقواعد  -
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مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالستفادة اجملالت العلمية، و  االستعانة ابلشبكة العنكبوتية يف التواصل مع -
 .اإلرشاد اليبوي واملهين من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال

 سات اليت حتتاج إىل اخصائي يف اإلرشاد النفسي اليبوي واملهين.التنسيق مع املؤس  -
 مشاركة املتدرب الفعلية يف عملية التوجيه اليبوي والنفسي ورفع املؤسسات اليت يتدرب فيها تقارير سرية عن األداء.  -
 إدخال احلاالت قيد الدراسة يف احلاسب اآليل والتعامل معها بصورة علمية. -
 توظيف اخلرجيني من هذا التخصص.استثمار و التنسيق والتعاون مع مؤسسات اجملتمع على  -

 
 

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

، وهو مبثابة التطبيق اليبوي واملهين وامليداي يف إعداد الطالب املرشالالالالالالالالالالالالالالالالالد ملمارسالالالالالالالالالالالالالالالالالة مهنة اإلرشالالالالالالالالالالالالالالالالالادميثل هذا املقرر املانب العملي         
من خالل ممارسالالالالالالالالالالالالالالالالالالة تطبيقات العملي للمعلومات واألطر النظرية اليت درسالالالالالالالالالالالالالالالالالالها الطالب يف املقررات الدراسالالالالالالالالالالالالالالالالالالية والتدريب العملي امليداي 

. وكتابة التقرير النفسالالالي، ويتوقع من الدارس أن تقومي وتشالالالخيص وطرقأسالالالاليب ت و نظراالعملية اإلرشالالالادية وما يتصالالالل هبا من ومهارات 
اإلرشالالالالالالالالاد ة واإلرشالالالالالالالالادية العالجية يف جمال الوقائي، ومعرفة ابملسالالالالالالالالتوات النمائية و يتدرب  على تقدمي مهارات اإلرشالالالالالالالالاد الفردي واملماعي و

 اليبوي واملهين.
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .91

 عدد األسابيع املوضوعاتقائمة 
ساعات 

 )التدريب(التدريس
 مهارات المهارات اإلرشادية:  -تعريف المهارة اإلرشادية -مفهومي المهارة واإلرشاد: للمرشد المهارات اإلرشادية

 –المهارات المهنية: مهارات المقابلة اإلرشادية  -مهارات معرفية وسلوكية  –مهارات وسمات شخصية  –عامة 

 -بناء وتخطيط البرامج اإلرشادية التربوية والمهنيةمهارة  –وطرق التسجيل مهارة المالحظة -مهارة دراسة الحالة

     مهارة كتابة التقارير النفسية. -تقييم العمل اإلرشادي
1 3 

 من بعض  أنماط المقاومة -أسباب مقاومة المسترشد -مفهوم المقاومة :تعامل مع مقاومة المسترشدمهارات ال

ً: المقاومة  مصادر مقاومة المسترشد: -المسترشدين أوالً: المقاومة الناتجة من المسترشد. ثانياً: المقاومة الناجمة عن المتغيرات البيئية. ثالثا

 االحتراق النفسي لدى المرشد. -استراتيجيات عامة للتعامل مع مقاومة المسترشد –الناجمة عن المرشد. 

1 3 

  مقاييس الميول المهنية والالمهنية،  في اإلرشاد التربوي والمهني.وسائل التقويم والتشخيص التدريب على تطبيق(

مقاييس االستعدادات، ومقياس تقدير الذات، مقياس قلق المستقبل، مقاييس االختيار المهني، والقرار المهني، النضج 

 ليات دراسة الحالة، السيرة الذاتية للمسترشد(المهني. وسيلة المقابلة اإلرشادية وفنياتها، عم

1 3 

 ( في احدى المؤسسات التدريبية بهدف اكتساب أسابيع 10 في الجهة التدريبية )يقضي المتدرب التدريب الميداني

المشرف على التدريب من من الخبرة من الواقع ويمارس المهام تحت اشراف المؤسسة التي يتدرب فيها ومتابعة 

 . الجامعة

12 30 

 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .92
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 45 - 30 - - 15 الفعلية )التدريب(ساعات التدريس
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 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة

 

 الطالب خالل أسبوعيا :( اليت يقوم هبا الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .93
 ( .تدريب عمليساعة  30نظري، وة ساع 9ساعة )  45

 
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .94
  دد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء املدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوال   -
 : ضع اسياتي يات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنيا   -
مي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسياتي يات تدريسها لتشكل معا  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقو اثلثا   -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
  ويفسر نتائجها. المقاييس النفسية في اإلرشاد التربوي والمهنييعرف أهم  1-1

 -التعلم التعاوني –المحاضرة 

اقشة واملشاركة املن -التعلم النشط 
أمثلة ومناذج  -واحلواراملماعية 

 واقعية من امليدان

األسئلة الشفهية، 
 المالحظة المقننة
 األمثلة التطبيقية
 التكليفات المنزلية

 تقويم األعمال الفردية

 كتابة التقارير
 

 .  )فنيات( المقابلة اإلرشادية اجراءاتيوضح  1-2

 ويحدد عملياتها واستخداماتها. مهارة دراسة الحالةيعرف  1-3

 يبني ويخطط للبرامج اإلرشادية التربوية والمهنية 1-4

 املهارات املعرفية 2
يستطيع تطبيق المقاييس النفسية في اإلرشاد التربوي والمهني  2-1

 .ةسليمطريقة ب
 -التعلم التعاوني –التعلم النشط 

 تمثيل األدوار -ورش عمل

 

 -مالحظة األداء
  -األنشطة العملية

 المنزليةالتكليفات 
 تقويم األعمال الفردية

 كتابة التقارير
 

المختلفة في اإلرشاد  التشخيصووسائل التقويم يتحقق من  2-2

 التربوي والمهني.

المناسبة في المجال التربوي والمهني الوسيلة اإلرشادية ي نتقي 2-3

  شخصية وعمر ومشكلة المسترشد.ل

 يصمم برنامج إرشادي جمعي تربوي ومهني  2-4
 -التعلم التعاوني –التعلم النشط 

 تمثيل األدوار -ورش عمل

 

 -مالحظة األداء
  -األنشطة العملية

 التكليفات المنزلية
 تقويم األعمال الفردية

 كتابة التقارير
 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
وسائل التقويم والتشخيص في اإلرشاد يتحرى الدقة في اختيار  3-1

 التربوي والمهني.

التدريب  -الحوار والمناقشة
 على مالحظة سلوك اآلخرين 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقا  جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
ة يتحرى الموضوعية في تفسير نتائج المقاييس النفسية المختلف 3-2

 في مجال اإلرشاد التربوي والمهني.

األنشطة  -المالحظة

 التغذية -العملية

)المسترشدين عالقات التقبل والقبول مع المستفيدين يستطيع بناء  3-3  الراجعة

 من العملية اإلرشادية.( 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
يقوم بجمع البيانات من تطبيق بعض المقاييس النفسية في مجال  4-1

 اإلرشاد التربوي والمهني إلكترونياً. 

التعلم  -الحوار والمناقشة

 -التعلم النشط  -التعاوني

التطبيق  -المالحظة

   العملي 

يستخدم االختبارات النفسية الحاسوبية المقننة في مجال اإلرشاد  4-2

 التربوي والمهني.

يستخدم البرامج الحاسوبية االحصائية في تحليل البيانات وتفسير  4-3

 النتائج. 

 (وجدت النفسية احلركية )إناملهارات  5
 .مهارةتقنيات الحاسوب بيستخدم  5-1

 

 التقارير -المالحظة العروض التوضيحية-النمذجة

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .95
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي شفهي،  م

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 فترة التدريبخالل  المشاركة والمناقشة والمداخالت 1

 %10 األسبوع الرابع التقارير التي كتبت في فترة المالحظة  2

 %30 الثامن -الخامس أداء وانجازات المتعلم ) تقويم اولي (  3

 % 10 فترة التدريبخالل  االلتزام بتعليمات المشرف على التدريب الميداني  4

 %40 السادس عشر تقرير الجهة التدريبية عن المتدرب. 5

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
أسبوعيا، كما يتم تخصيص  ساعتاناالستشارات واإلرشاد األكاديمي وفق الجدول الزمني للساعات المكتبية لعضو هيئة التدريس بمعدل 

 وفق الخطوات التالية: وسائل للتواصل االلكتروني المتزامن باستخدام شبكات التواصل المتاحة والمناسبة

وسائل  -مكان التواجد -صفحة عضو هيئة التدريس تتضمن)معلومات عن أستاذ المقرريعلن عن دليل للمقرر لكل مقرر دراسي ففي  -

نبذة علمية النمو  -الساعات المكتبية -نماذج لألنشطة والتكليفات -مواعيد المحاضرات باألسابيع -البريد اإللكتروني -التواصل المتاحة

ومصادر المعرفة المتعلقة بالمقرر والتعليمات، ومعايير  -جات التعلموصف للمقرر وأهدافه، ومخر -العلمي والمهني لعضو هيئة التدريس

 التقويم( 

 واإللكتروني االجتماعيتكوين مجموعة للتواصل بين عضو هيئة التدريس والطالب عبر مواقع التواصل  -



 السعوديةاململكة العربية 
 وزارة التعليم 
 جامعة أم القرى

 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 
Deanship of Graduate Studies 

 

316 

 

 .األكاديميةهم استفساراتلرد على كاديمي بالقسم لاألمرشد إعالم الطالب بأهمية مراجعة ال -

 
 مصادر التعّلم

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. اإلشراف يف اإلرشاد النفسي اليبوي. عمان: دار االعصار للنشر والتوزيع. 2016الداهري، صاحل) -
املبكرة )ترمجة ندى الربيعة، عزة (. التدريب امليداي للطالبات. املرشد يف اليبية العملية يف مرحلة الطفولة 2016ماكادو، جني، وبوتناريسكيو، هيلني) -

 عبدالفتاح، جيهان جودة(، الراض، مكتب اليبية العريب لدول اخلليج.
 (. تطبيقات دراسة احلالة يف اإلرشاد النفسي واليبوي واملهين. جدة: دار خوارزم العلمية.2018مجل الليل، حممد جعفر، والعطاس عبدهللا أمحد )

 (. أساسيات يف اإلرشاد النفسي. جدة: دار خوارزم العلمية.2009مجل الليل، حممد جعفر) -
 دار املسرية.عمان: (. مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي. 2007ملحم، سامي) -
علم (. دليل التدريب امليداي لطالب وطالبات 2011دمنهوري، رشاد، الشربيين، زكرا، العقاد، عصام، خوجة، خدجية، الن ار، عالء، خالد، السيد) -

 النفس. جدة: مكتبة الشقري.
 (. دليل املرشد الطاليب. الراض : دار املسلم للنشر والتوزيع.2001الشناوي، حممد حمروس) -

 (. دليل التدريب املداي. جدة: مكتبة الشقري. 2011األمسري، مشبب بن غرامه، والشهراي، عائ  سعد، وحممود، خالد صاحل)
(. تقييم ممارسة طلبة التدريب امليداي يف اإلرشاد والصحة النفسية جبامعة مؤتة ملهارات اإلرشاد، 2009، حممد إبراهيم، واحملاميد، شاكر عقلة)السفافسة -

 (. 4العدد) 10من خالل تقديراهتم وتقديرات املرشدين املتعاونني. جملة العلوم اليبوية والنفسية، اجمللد 
(. العملية اإلرشادية. التشخيص. الطرق العالجية. الربامج اإلرشادية. إدارة امللسات والتواصل. القاهرة: دار الكتاب 2005سعفان، حممد أمحد) -

 احلديث.
 (. التشخيص والتقييم يف اإلرشاد. عمان: دار املسرية. 2009أمحد، أبو أسعد، والغرير، أمحد)  -

 كية والدراسية. دمشق: دار الفكر.(. املشكالت النفسية والسلو 2008الزعيب، أمحد حممد)
 ( : العملية اإلرشادية . القاهرة :دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع.1995الشناوي ،حممد حمروس ) -
 (. الدليل العملي للمرشدين النفسيني واليبويني.ترمجة اندر الزيود.دار الفكر للطباعة والنشر. عمان.1998جيلدار ، ديفيد) -

( االرشالالاد العملي يف امليادين النفسالالية واليبويالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة واملهنية : مشالالكالت  ارشالالادية . ترمجة سالالبع او لبدة . الناشالالر : مجعية عمال 1980)دم ، مجيس آ -
 االردن . –املطابع االردنية ، عمان 

 يب العرب لدول اخلليج ، الراض .(. املرشد العملي ، ترمجة عبدالعزيز الدخيل ، يوسف ابو محيدان وحممالد مال ، مكتب الي 1993ايفا، عيسى ) -

 . 1990املمعية السعوديه للعلوم اليبوية والنفسيه ، التوجيه واالرشاد الطالب يف التعليم ، الكتاب السنوي الثاي ، 

 االردن . –. عمان ( الدليل العملي للمرشدين النفسيني واليبويني . ترمجة اندر الزيود . دار الفكر للطباعة والنشر 1998جيلدار ، ديفيد ) -
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(. 1توجهاته املعاصالالالالالالالالالرة )طو (. القياس والتقومي اليبوي والنفسالالالالالالالالالي: أسالالالالالالالالالاسالالالالالالالالالياته وتطبيقاته 2000عالم، صالالالالالالالالالالح الدين حممود ) -
 القاهرة، دار الفكر العريب. 

- Cory, Gerald(1986). Theory and Practice of counseling and Psychotherapy, 3th Edition, 

Brooks/Cole Publishing Company, Monterey, California. 

- Neukug, ed;(2002). Skills and techniques for human service professionals. Brooks/Cole, U.S.A 
- Aiken,L.(2000). Psychological Testing and Assessment (10th Ed.). Allyn & Bacon, USA. 

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

WWW.apa.org   املمعية النفسية األمريكية - 
 . .m.com/index8http://cocegypt.شمس:  عين بجامعة النفسي اإلرشاد مركز -

 /http://www.gesten.org.sa( )جستنالجمعية السعودية للعلوم النفسية والتربوية  -

https://journals.sagepub.com/ -  

2. https://www.apa.org/pubs/journals/hea 
 

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-vocational-behavior/vol/109/suppl/ 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى  -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب اليبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث اليبوية بدول اخلليج  -
 /http://www.cpfdc.gov.saاملشروع الشامل لتطوير مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية   -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات اليبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمات اليبوية    )مركز املصادر واملعلو  -
 املنصات التعليمية االلكيونية املفتوحة   -

- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 

- http://info.sagepub.comr-        
 أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية . 4

 تطبيقات جوجل التعليمية  - -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس - -
 SPSS  (Statistical package for social sciences) الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية رنامجب - -

 املرافق املطلوبة .ذذذ

http://www.apa.org/
http://cocegypt.8m.com/index
http://cocegypt.8m.com/index
http://www.gesten.org.sa/
https://journals.sagepub.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://info.sagepub.comr-/
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املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك ح م القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنّي متطلبات 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباي .55
 ، وجهاز حاسب آيل، وشبكة االنينت Data Showجمهزة جبهاز العرض فرد واملماعي قاعة تدريبية لإلرشاد ال

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .56
  وجهاز حاسب آيل مدجمة مع لوحة ذكية وشبكة انينت وخاصية بلوتوث Data Showجهاز العرض 

 اذا كان هناك حاجة إىل نهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثال   .57
  يف املهة التدريبية. شبكة )اإلنينت( 

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

 ابلتعاون مع عمادة التطوير واملودة النوعية ابملامعة استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس تقدمي  -
جوانب القوة والضعف يف طرق التدريس  -معايري التقومي  -أهداف وموضوعات  -التغذية الراجعة املستمرة من املتعلم جتا  حمتوات املقرر تتضمن )دليل املقرر -

 الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. تقيس مدى رضا( املتبعة
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
التغذية الراجعة مباشرة من املتدربني وأخذ  -أو الزمالء )املعلم املساعد(  دعم النظراء - التقييم الذايت -تقييم األقران - س الت اإلجناز -

احلوار )من خالل استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر -انطباعاهتم عن الصعوابت واملشكالت اليت واجهتم يف التدريب امليداي 
 .(رر حول أفضل اسياتي يات التدريس.املق التخصص الذي يقدم يفوالنقاش بني أعضاء هيئة التدريس 

 إجراءات تطوير التدريس:
هلم سيتم تطوير  بناء على التغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس املتخصصون ومن الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق التدريس املناسبة

 التدريس وفق اإلجراءات اآلتية.
 .التدريب امليداي يف اإلرشاد اليبوي واملهينمتابعة ما يست د يف جمال  -
 اختيار املهات التدريبية املناسبة للمتدربني وذو السمعة املهنية امليدة. -
 انتقاء أفضل املدربني املباشرين من ذوي االختصاص يف اإلرشاد النفسي اليبوي واملهين. -
 لعلمية ت اراهتيئة املتدربني قبل التدريب من خالل ورش العمل والسمينا -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ."Peer Counselling" االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء( -
 خماطبة املهات التدريبية مبكرا  والتعرف على جودة اخلدمات والربامج اإلرشادية. -
 إعداد ملف إجناز بكل متدرب. -
 املتابعة املادة للمتدربني من قبل املشرف على التدريب امليداي يف املهات التدريبية.  -
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إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، 
 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع

المشرفين على الجهات التدريبية من خالل إعداد استمارة تقييم التدريب العملي في اإلرشاد النفسي من خالل حكم على دقة تقدير انجازات المتدربين يتم ال      

 -املرحلة)دبلوم -نوع التدريب -جهة التدريب -رقمه املامعة -اسم املتدرب -الفصل الدراسي -اآليت: العام الدراسيالتربوي المهني تحتوي على 
عالقة  –تقييم مشرف القسم تتضمن)شخصية املتدرب/ املتدربة  -قواعد عامة لالنتظام يف التدريب امليداي -اسم مشرف القسم)وظيفته( -دكتورا ( -ماجستري

االنتظام يف التدريب( تقييم املشرف على التدريب العملي وجتتوي على  -ملتدربة أن ينميهااملهارات اليت أستطاع املتدرب/ ا -املتدرب/ املتدربة مبشرف القسم
 املهارات والقيم اليت استطاع املتدرب/ املتدربة أن ينميها.  -املستوى املهاري املهين للمتدرب/ املتدربة( –تقارير املتدرب/ املتدربة  -اآليت)تقبله لتوجهات املشرف

 طيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخ
 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطوير  -
 متابعة الكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر. -
 واللقاءات اليت هتتم بتقييم التدريب امليداي يف برانمج اإلرشاد اليبوي واملهين.حدث البحوث والدراسات واملؤمترات والندوات متابعة أ -

 د. عبدهللا بن أمحد حممد العطاس  اسم منسق الربانمج:

 ه1440-3-12 التاريخ  التوقيع:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


