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 اخلطة الدراسية: 2 /1 /4

 املتطلب السابقة نوع املقرر اسم املقرر رمز املقرر املستوى
 الساعات احملتسبة

 -عملي -معتمدة )
 (نظري

 
املستوى 

 األول

 2  إجباري قسم قضااي معاصرة يف علم النفس      0206711-2
 2  إجباري قسم  االضطراابت النفسية وتشخيصها  0206712-2
 2  إجباري ختصص نعلم وتعليم ذوي االحتياجات اخلاصة 0206713-2
 2  إجباري ختصص متقدمنظرايت التعلم والتعليم  0206714-2
 2  إجباري ختصص والتعلمالفروق الفردية  0206715-2

 2  كلية اختياري  اإلسالمية  النظرية الرتبوية 020170141-2

املستوى 
 الثاين

   إجباري قسم قراءات يف علم النفس االجيايب 0206721-2
 2  إجباري قسم النمو مدى احلياة 0206722-2
 3  إجباري ختصص اسرتاتيجيات تعليم التفكري 0206723-3
 2  إجباري ختصص علم النفس املعريف 0206724-2
 2  إجباري كلية جنظرية املنه 0206725-2

 السياقات الثقافية واالجتماعية للتعلم 0206726-2
 2  إجباري ختصص والتعليم

   إجباري ختصص بناء أدوات البحث 2-0206622قياس     

املستوى 
 الثالث

 2  إجباري كلية إحصاء استداليل     0206731-2

األساس البيولوجي والفسيولوجي  0206732-2
 2  إجباري ختصص للعمليات العقلية

 2  إجباري ختصص الذكاء : النظرايت وأساليب القياس 0206733-2
 2  إجباري كلية الدافعية والتعلم  0206734-2
 2  إجباري كلية املعاصرة تعليميةال السياسة 0206735-2

 2  كلية اختياري  أساسيات  التقومي الرتبوي  2-0206614تقومي 

 3  كلية اختياري  إدارة شؤون الطالب  2-0205733 إدارة 

املستوى 
 الرابع

 2  كلية اختياري  تصميم البحوث شبه التجريبية 0206741-2
 3  إجباري ختصص بناء الربامج الرتبوية  0206742-3
 2  إجباري ختصص واملوهبة سيكولوجية اإلبداع 0206743-2
 2  إجباري كلية حتليل البياانت ابحلاسب اآليل 0206744-2
نصوص يف علم  نفس التعلم ابللغة  0206745-2

 2  إجباري ختصص االجنليزية 

املستوى 
 اخلامس

 2  إجباري ختصص حلقة حبث يف التعلم 0206751-2
 2  كلية اختياري  تقنيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي  2-020270142تقن

 2  إجباري كلية القيادة الرتبوية  0206752-2
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  :الدراسية توصيف املقررات 4 /1 /4
 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 النمو مدى احلياة  اسم املقرر:  

 2-0206722 رمز املقرر:  

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 القرى أمجامعة  :التعليمية املؤسسة أسم 15/2/1440  :التوصيف اتريخ

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

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .أ
 النمو مدى احلياة  : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .1
 ساعتني : املعتمدة الساعات عدد. 2 .2
  متطلب إجباري جلميع التخصصاتمرحلة الدكتوراه : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .3

 (الربامج هذه بكل قائمة إعداد من بدالً  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 .4
  الثاين (

 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .5
  ال توجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .6
 : التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .7
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 (:ينطبق ما كل  اخرت) املتبع الدراسة منط. 8

 %60 :النسبة نعم التقليدية احملاضرات قاعات .أ
    

 %20 :النسبة نعم اإللكرتول التعليم .ب
    

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

 - :النسبة ال ابملراسلة .د
    

 - :النسبة ال أخرى .ه
 

 :تعليقات

 

 

 األهداف .ب
 . 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  إدراك 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
  اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

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

 الدورايت اخلاصة بعلم نفس النمو وبناء على ذلك حندث املصادر وطرق التدريس املتبعة .والكتب و 
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .ج
 :للمقرر عام وصف

يقدم املقرر معلومات هامة عن النمو ومظاهره املختلفة اجلسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية واللغوية  وصف عام للمقرر:
والنظرايت احلديثة يف هذا اجملال وقوانني النمو اخلاصة والعوامل املؤثرة يف النمو وطرق البحث العلمية  يف دراسة النمو 

 ني حىت الشيخوخة . ومعلومات خاصة عن مراحل النمو منذ مرحلة اجلن
  

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .1
  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 6 

املتأخرة ومظاهر  –املتوسطة  –واملراهقة املبكرة  –مرحلة املراهقة بصفة عامة 

 وأهم املشكالت اخلاصة باملراهقني  –النمو فيها 
3 6 

 4 1 وأهم مشكالتها . –ومظاهر النمو املختلفة فيها  –مرحلة الرشد 

 4 1 مرحلة الشيخوخة ومظاهر النمو فيها وأهم مشكالتها .
 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

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

 

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

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 التدريس اسرتاتيجيات

 للمقرر
 التقومي طرق

 املعرفة 1
يتعرف الطالب على مفهوم النمو اإلنساني  وطرق البحث  1-1

 . اخلاصة به
املشاركات   التعليم التعاونيأسلوب 

والنقاش اجلاد 

يف 

 .احملاضرات
يتعرف الطالب على نظريات النمو املختلفة والعوامل املؤثرة  1-2

   يف النمو وأهم قوانينه ..
عرض البور بوينت  أسلوب احملاضرة                                        
و عرض البحوث 

. 
مراحل النمو  وحيدد خصائص كل يتعرف الطالب على   1-3

  مرحلة ، وأهم مشكالتها
 االختبارات  أسلوب املناقشة
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 املعرفية املهارات 2
يدرك ويفهم الطالب مفهوم النمو اإلنساني وتطوره  2-1

 .التارخيي وطرق البحث فيه ونظرياته املختلفة
 اختبار دوري  . احملاضرة واحلوار والنقاش

 العوامل املؤثرة يف النمو وقوانينه العامة  .يدرك الطالب  2-2

   
 اختبار نصفي  العصف الذهين .

واهم   يدرك الطالب مراحل النمو خالل دورة احلياة 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 قاعة  4-1

 الدرس والكلية واجملتمع .

اختبار قدرة   أسلوب التعليم التعاوني

الطالب على 

العمل 

اجلماعي  مع 

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

 إنتاج ملف االجناز .
اختبار قدرة 

الطالب علي 

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

  اآللي املختلفة احلاسب
جيع وتش  التعلم الذاتي

  استخدام االنرتنت
تقييم فردي 

 . لكل طالب
تنمية قدرة الطالب على تطبيق بعض مهارات التعامل مع   5-2

 األجهزة التعليمية املختلفة . 

تقييم فردي   أسلوب املناقشة

.  لكل طالب
. 

 

 
 :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

 %10 طول الفصل . احلضور واملشاركة اإلجيابية 1

 %20  االختبار النصفي 2

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

 السادس

10%  

األسبوع  االختبار النهائي . 4

  األخري

60%  

 
 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(.  

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

 * من خالل املوقع اإللكرتوني للمحاضر . 

 استخدام الواتـس اب  أو* من خالل اهلاتف اجلوال للمحاضر 

  مثل املكتبة واحلاسب اآللي واإلنرتنت . –* فتح مرافق الكلية 
 ابلقسم. األكادميي اإلرشادمن خالل وحدة *
 .مع بداية كل عام دراسي األكادميييتم توزيع الطالب  علي أعضاء هيئة التدريس لإلرشاد *
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 التعّلم مصادر .ه

 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1

 .اإلسكندرية, دار املعرفة اجلامعية  اإلسكندرية,1علم نفس الطفل )دراسة حديثة اجلزء االول (,ط .(2009(أمحد   هالنيال , مايس -1

 الرايض , مكتبة الرشد ., 1(.علم نفس النمو ,ط2009محام , فادية كامل  ) -2

 .األردن,   1( , ط اإلنسان( .علم نفس النمو )دورة حياة 2014ملحم ,سامي حممد  ) -3

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

 : مكتبة املتنيب.  ( . علم نفس النمو. الدمام2012أبو لطيفة ,لؤي حسن )-5

قبل امليالد وحىت الشيخوخة( الدمام : مكتبة  (. علم نفس النمو)ما2017أبو 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 جعيةاملر  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 اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج. 3

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

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

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

 * اجلمعية املصرية لعلم النفس .
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  .) رامن (األخصائيني النفسيني  رابطة* 

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

 

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

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املبال .1
  النفس علم معمل.       *  احملاضرات حجرات*   . التعليمية املرافق* 

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .2
 . واإلنرتنت الذكية ابلسبورة متصل كمبيوتر  أجهزة

 ( . بروجكرت – األوفرهيد)  الرأسي العرض أجهزة* 

  . شو الداات* 

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .3
 . واإلنرتنت الذكية ابلسبورة متصل كمبيوتر  أجهزة

 ( . بروجكرت – األوفرهيد)  الرأسي العرض أجهزة* 

  . شو الداات* 

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ز

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .1
 * تغذية مراجعة مباشرة من خالل عملية التعلم يف هذا املقرر .

  * املقاييس.                             * االستبيانات .           
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 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .2
* تقارير الكفاية السنوية اليت تعدها اإلدارة      تقويم الطالب لعضو هيئة التدريس استبانه*      

 بالقسم 

 :التدريس تطوير إجراءات  .3
 لعضو هيئة التدريس .* التدريب املستمر   

 * 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 .4
 مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني،

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

.  

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .5
* 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 .

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

  * االتفاق على األنشطة واجلوانب التطبيقية للمقرر مع زمالء التخصص .
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 اسم منسق الربانمج: د.حممد خليفة الشريدة
 

  التوقيع:

 توصيف املقرر الدراسي
 

 األساس البيولوجي الفسيولوجي للعمليات العقلية اسم املقرر:  

 2-0206732 رمز املقرر:  

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 .....جامعة أم القرى...........:اسم املؤسسة التعليمية 15/2/1440اتريخ التصنيف:

 علم النفس...........................................:القسم               الرتبية    لكلية  /   ا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ت
 األساس البيولوجي الفسيولوجي للعمليات العقلية: اسم املقرر الدراسي ورمزه. 1 .8
 ساعتان: عدد الساعات املعتمدة. 2 .9

 دكتوراه علم نفس التعلم: الذي يقدم ضمنها ملقرر الدراسي( أو الربامج) الربانمج. 3 .10
 (الربامج هذه بكل قائمة إعداد من بدالً  هذا بنّي  برامج، عدة يف عام مقرر وجود حال يف)

 املستوى الثالث: السنة أ واملستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. 4 .11
 علم النفس الفسيولوجي(:إن وجدت) املتطلبات السابقة هلذا املقرر. 5 .12
 ال يوجد (: إن وجدت) املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر. 6 .13
 الزاهر-جامعة أم القرى العابدية : الرئيس للمؤسسة التعليميةموقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر . 7 .14
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 (:ينطبق ما كل  اخرت) املتبع الدراسة منط. 8

 %80 :النسبة 80 التقليدية احملاضرات قاعات .و
    

 %10 :النسبة 10 اإللكرتول التعليم .ز
    

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

  :النسبة  ابملراسلة .ط
    

  :النسبة  أخرى .ي
 

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

 0تفسري العمليات العقلية العليا يف فهم و ن يوظف الطالب مفاهيم علم النفس العصيبإ ىلإيهدف املقرر 

 ويُتوقع يف هناية هذا دراسة املقرر أن يكون  الطالب قادرا على:
 األساليب احلديثة يف دراسة علم النفس العصيبمعرفة  -
 حتديد موقع العمليات العقلية املعرفية يف الدماغ  -
 بناء تصور مقرتح مستقبلي عن عالقة املخ البشري ابلسلوك  -
 حتديد وظائف النصفني الكرويني يف الدماغ -
 معرفة طرق البحث والتشخيص يف علم النفس العصيب  -
 تشريح اجلهاز العصيبمعرفة األساليب احلديثة يف  -
 تصنيف إصاابت اجلهاز العصيب -
 مقاييس تقييم الوظائف النفسية العصبية استخدام  -

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

االستعانة ابملواقع االلكرتونية املتخصصة بتشريح الدماغ والتعرف على أحدث املوضوعات , االطالع على اجملالت 
احلديثة لتطوير املقرر الدراسي واالستفادة من املواقع  املراجع الدماغ, واستخدامالعلمية ذات العالقة أبحباث 

 لبةلتواصل بني أستاذ املقرر والطااللكرتونية يف تطوير مهارات الطلبة البحثية , واستخدام برامج تقنية االتصاالت ل
الستعانة ابلشبكة ملعلومات وا, وكذلك استخدام مصادر البحث وقواعد اومناقشه كل ما يتعلق ابملقرر عرضيف 

يف التواصل مع مراكز األحباث واملكتبات الرقمية لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة  العنكبوتية
 يف جمال تشريح اجلهاز العصيب.

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

هدف هذا املقرر إىل تطوير فهم علمي لدى الطالب عن لألساس البيو فسيولوجي للعمليات العقلية املختلفة مثل ي
ان املعرفة املكتسبة والتذكر وحل املشكالت واختاذ القرارات معاجلة املعلومات واحلكم والتعرف والتعلم واختز 

 0واالبتكار
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 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .6
 التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

تطور نظرية علم النفس -النشأة والتطور-علم النفس العصيب من حيث)التعريف
 العصيب

1 4 

-اجلهاز العصــيب املركزي -اجلهاز العصــيب :تشــرحيه ووظائفه :األنســجة العصــبية
 اجلهاز العصيب الطريف( 

2 4 

 النصفني الكرويني :

 هالفصوص اجلداري -الفصوص األمامية  -1

1 2 

 2 1 الفصوص اخللفية -الفصوص الصدغية -2

الوظيفي( دراسات الالتناظر -ختصص وتناظر نصفي الدماغ )الالتناظر التشرحيي
 0نظرايت تفضيل اليد-تفضيل استخدام اليد -ختصص نصفي املخ

1 2 

 1 1 االختبار النصفي

العمليات -اللغة-اإلدراك  -الوظائف العليا للقشرة الدماغية :االنتباه
 0الوظائف التنفيذية-االنفعالية

2 6 

العوامل املؤثرة على  –فسيولوجيا الذاكرة من حيث)مكان الذاكرة يف املخ 
 فسيولوجيا الذاكرة(

1 2 

-األسس الفسيولوجية لعملية التعلم والتفكري )آليات التعلم يف اجلهاز العصيب 
 فسيولوجيا التفكري(

2 2 

 2 1 طرق البحث والتشخيص يف علم النفس العصيب
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 2 1 بطارية واختبارات يف جمال علم النفس العصيب

 2 1 العصيبالتأهيل والعالج النفس 

 1 1 االختبار النهائي

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .7
 معامأل إضافية دروس حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق واستديو 

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

 

 :اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً ( اإلضايف) التعلم الفردي/  عدد ساعات الدراسة .8
 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر

 

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

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

 لتشكل معاً 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 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر التدريس
 التقومي طرق

 املعرفة 1
 ات البحثيةيفللتكا احملاضرة األساليب احلديثة يف دراسة اجلهاز العصيب معرفة  1-1
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 التكليفات البحثية  التعاوينالتعلم  لسلوكتصور مقرتح مستقبلي لبحوث عالقة الدماغ اببناء  1-2

 ات البحثيةيفللتكا احملاضرة+املناقشة حتديد مناطق العمليات العقلية يف النصفني الكرويني 1-3

 املهارات املعرفية 2
 األسئلة الشفهية ةاحلوار واملناقش توضيح طرق دراسة موضوعات علم النفس العصيب 2-1

اضطراابت العمليات تطبيق االختبارات العقلية لتقييم  2-2
 العقلية عند إصابة الدماغ

احملاضرة+ احلوار 
 واملناقشة

 االختبارات 

توضيح العالقة بني إصابة الدماغ واضطراب العمليات  2-3
 العقلية 

احملاضرة+ احلوار 
 واملناقشة

 أنشطة تدريبية 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
العمل اجلماعي ضمن جمموعات إكساب الطالب مهارة  3-1

 تعاونية

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين

 األسئلة الشفهية ةاحلوار واملناقش إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تدريب عملي على استخدام مقاييس تقييم اضطراابت  4-1

 العمليات العقلية 

 أنشطة تدريبية + املناقشة  احملاضرة

 التكليفات البحثية + املناقشةاحملاضرة مهارة التعامل مع مراكز ومصادر املعلومات االلكرتونية 4-2

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
5-1    

5-2    
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 مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي::جدول  .10
األسبوع احملدد  مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشروع مجاعي, كتابة مقال, خطابة, تقدمي شفهي, مالحظة......اخل( م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 خالل الفصل التفاعل و  واملناقشة املشاركة 1

 %10 الرابع االجتاهات احلديثة يف جمال علم النفس العصيبعرض تقارير عن  2

 %10 الثامن عرض وظائف النصفني الكرويني  3

 %15 الثاين عشر مقاييس تقييم اضطراابت العمليات العقلية املعرفيةمشروع مجاعي يف أحد  4

5 
يف كتابة مقال علمي حول إمكانية حتديد أماكن الوظائف العمليات العقلية العليا 

 الدماغ

 %15 خالل الفصل

 %40 اخلامس عشر اختبار هنائي 6

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ذ

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 3التدريس مبعدل  وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة االستشارات واإلرشاد األكادميي
 أسبوعيا, كما يتم ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.

 
 مصادر التعلم .ي

 :املقررة املطلوبة الكتب – قائمة يف–أدرج. 1

 0والتوزيع:القاهرة علم النفس العصيب املعريف ,دار اجلامعات للنشر0(2010)0إبراهيم,سليمان عبدالواحد-

  0مقدمة يف علم النفس العصيب, دار الشروق للنشر والتوزيع:األردن0(2015)0الشقريات, حممد عبدالرمحن-

  0,دار االجنلو املصرية :القاهرة2علم النفس العصيب)األسس وطرق التقييم(ط0(2011)0عبد القوى,سامي-
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 0الفسيولوجي, دار الزهراء :الرايضعلم النفس 0( 2015)0علي,حممود؛علي,ماجدة؛مصطفي,علي-

 0علم النفس العصيب, مكتبة االجنلو املصرية: القاهرة0(2011)0كحلة, ألفت حسني-

 0أساسيات علم النفس الفسيولوجي,دار جرير للنشر والتوزيع:األردن0(2005)0وادي,علي؛اجلنايب,إخالص-

Wilson, B. A, Herbert, C .M & Shiel ,A.(2003).Behavioral 
approaches In Neuropsychological rehabilitation .Psychology Press. 

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

psychology-https://www.simplypsychology.org/biological 

 https://uqu.edu.sa/libالقرى أم جبامعة هللا عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة

 https://www.abegs.orgاخلليج لدول العريب الرتبية مكتب

 page-https://www.gaserc.com/homeاخلليج بدول الرتبوية للبحوث العريب املركز

 /44https://uqu.edu.sa/App/Browser/CatSiteجمالت جامعة ام القرى 

 https://arts.ksu.edu.sa/ar/journalجملة جامعة امللك سعود 

 http://journals.yu.edu.joجمالت جامعة الريموك 

 /814/2932http://jordan.thebeehive.org/contentجمالت جامعة الكويت 

  األردنيةواالجتماعية( اجلامعة  اإلنسانيةجملة دراسات )العلوم 

ohttps://journals.ju.edu.j 

 جملة العلوم الرتبوية

https://jes.ksu.edu.sa/ar 

https://www.simplypsychology.org/biological-psychology
https://uqu.edu.sa/lib
https://www.abegs.org/
https://www.gaserc.com/home-page
https://uqu.edu.sa/App/Browser/CatSite/44
https://arts.ksu.edu.sa/ar/journal
http://journals.yu.edu.jo/
http://jordan.thebeehive.org/content/814/2932
https://journals.ju.edu.jo/
https://jes.ksu.edu.sa/ar
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لة العربية للعلوم الرتبوية والنفسيةجمل  

9I-http://wp.me/P94dJH 

 جامعة القاهرة –جملة العلوم الرتبوية 

http://www.ies.cu.edu.eg 

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

/https://www.arabsciencepedia.org 

https://www.marefa.org 

https://www.sciencedaily.com 

 ر ابط لقواعد بياانت عربية عرب موقع دار املنظومة
http://www.mandumah.com/databases 

قسم علم النفس  –رابط دليل الدورايت العربية اجملانية   
http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/details&i=7 

دية للعلوم الرتبوية و النفسية )جسنت(الصادرة عن اجلمعية السعو ” آفاق“رابط أعداد جملة   
ar-editions-mag-https://gesten.ksu.edu.sa/ar/afaq 

 رسائل املاجستري والدكتوراه يف اجلامعات الربيطانية :

https://ethos.bl.uk/Home.do 

 0مكتبة رقمية على االنرتنت للبحث الرتبوي واملعلوماتموقع إريك 

https://ies.ed.gov 

 دليل حبث غين أبفضل الروابط واملوارد وأكثرها ارتباطا مبوضوع البحث 

http://wp.me/P94dJH-9I
http://www.ies.cu.edu.eg/
https://www.arabsciencepedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://www.marefa.org/
https://www.sciencedaily.com/
http://www.mandumah.com/databases
http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/details&i=7
https://gesten.ksu.edu.sa/ar/afaq-mag-editions-ar
https://ethos.bl.uk/Home.do
https://ies.ed.gov/
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p://www.academicinfo.nethtt 

 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة

 https://www.edraak.org_منصة أدراك 

 https://www.rwaq.orgرواق للتعليم املفتوح منصة -

 https://www.maharah.netمنصة مهارة -

 https://www.tasmeemme.comموقع تصميمي -

 https://shms.sa/registrationمنصة مشس 

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

 تطبيقات جوجل التعليمية 

 السبورة الذكية.

 الفصول االفرتاضية

 

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

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

 اسرتاتيجيات التعلم والتعليم املناسبةقاعات دراسية جمهزة , وتتوافر هبا طاوالت مستديرة من أجل تفعيل عدد من 

 (:أدوات عرض البياانت,واللوحات الذكية, والربجميات وغريها) مصادر تقنية .5
 أجهزة الداات شو للعروض التقدمييةأجهزة حاسب آيل + 

 (:خاصة,فاذكرها,أو أرفق قائمة هبا خمربيهكان هناك حاجة إىل جتهيزات   إذامثال : حددها) مصادر أخرى .6

http://www.academicinfo.net/
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 توفري شبكة )اإلنرتنت(

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .س

 :اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس .6
 اهليئة الوطنية لتقييم املقرر( استبانهلتقييم املادة وطرق تدريسها. )  استبانه

 :األستاذ أو القسماسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل  .7
 .املشاركني يف تدريس املقرراملناقشة مع أعضاء هيئة التدريس 

 نتائج الطالب 

 ملفات اإلجناز

 ملف تقومي املقرر 

 تقييم األقران

 :إجراءات تطوير التدريس .8
 يف املقرر اوالعمل على توظيفه ل حبوث العمليات العقلية املعرفيةمتابعة ما يستجد يف جما-

 النقاش العلمية.حلقات -

 حضور املؤمترات والندوات العلمية يف جمال تشريح اجلهاز العصيب-

 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.-

 0واألفكاراالجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات-

 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.-

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق : مثل)  إجناز الطالب إجراءات التحقق من معايري-4 .ش
تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات 

 أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
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 . أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسممراجعة عينة عشوائية من -

 .املشاركةوالتبادلفيالتصحيحوالتدقيقبينالزمالءالذينيدرسوننفساملقرر-

 0التبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى-

 لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط -5 .ص
 

  0مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري-

 استشارة الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر حول توزيع املوضوعات وطرق التقومي املتبعة -

  0حتديث مصادر التعلم املرتبطة ابملقرر-

 0آراء املختصني يف جمال علم نفس التعلماالستفادة من -
 

 خليفة الشريدةد/ حممد  :اسم منسق الربانمج

 :التوقيع

 

 14..../...../..... التاريخ

 

 توصيف املقرر الدراسي
   : االضطراابت النفسية وتشخيصها  اسم املقرر  

 2-0206712 رمز املقرر:

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى املؤسسة التعليمية أسم ه1440 -2-15  اتريخ التوصيف:
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 الرتبية / علم النفس القسم: -لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
   االضطراابت النفسية وتشخيصها:  . اسم املقرر الدراسي ورمزه1 .15
 ساعتان:  . عدد الساعات املعتمدة2 .16

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

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

 جلميع التخصصات مقرر عام  –الدكتوراه  .17
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .18

        االولاملستوي  
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .19
 ال يوجد .20
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .21
 ، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  املقررفرع أو فروع تقدمي . 7 .22
 مبنى كلية الرتبية .23

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .ك
  

 %60 النسبة:
    

 التعليم اإللكرتول .ل
  

 %20 النسبة:
    

 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .م
  

 %20 النسبة:
    

  النسبة:  ابملراسلة .ن
    



 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 

 

139 

 

 - النسبة: - تذكر أخرى .س
 

 تعليقات:

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

  والعقلية  االضطراابت النفسيةيتعرف علي مفهوم . 

 االضطراب النفسي. يتعرف علي حجم ظاهرة 

 .يتعرف علي مستويات االضطراب النفسي 

 .يتعرف علي تصنيف حاالت االضطراب النفسي 

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

 .يقدر و يدرك أهمية التشخيص لالضطرابات النفسية 

  والعقلية االضطراابت النفسية أسبابيتعرف علي. 

 الضطرابات النفسية والعقلية.يقارن بني ا 

  .يتعرف علي النظريات النفسية املفسرة لالضطراب النفسي 

  والعقلية االضطراابت النفسيةيستعرض مناذج من. 

 

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

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

 ستفادة من املؤمترات العلمية واملشاركة فيها  .اال 

 .االستفادة من الدراسات  والبحوث املنشورة يف قواعد املعلومات 

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

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

( والعوامل ICD-10- DSM)األمريكيةوفقا لتصنيف منظمة الصحة العاملية ومجعية الطب النفس 

 . والعقلية من االضطراابت النفسيةاملسببة هلا والنظريات املفسرة هلا ومناذج 
 

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

  والعقلية  االضطراابت النفسيةمفهوم . 
1 2 

 .4 1 حجم ظاهرة االضطراب النفسي 

 .2 2 مستويات االضطراب النفسي 

 .4 2 تصنيف حاالت االضطراب النفسي الشائعة 

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

 والعقلية االضطراابت النفسية أسباب. 
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:  .12
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - 3 - - 32 ساعات التدريس الفعلية

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

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:اإلضايفالذايت التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .13
  حماضرتني ختصص لالختبارات. إىل إضافة( أسبوع 14يف   2ساعة ) 28 

 

 وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر  .14

 بّين لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي: 

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

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

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

-  
 Curriculum Mapمنهج املقرر خريطة 

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

احملاضرات، احلوار والنقاش،  االضطرابات النفسية معرفة وتشخيص 1-1

 البحث العلمي ،ورش العمل .
 رترترترت

املناقشات  

التقييمية، 

االختبار 

النصفي،ر 

 النهائي.
 رترت

االضطرابات  الفهم الشامل لتصنيف وتشخيص  1-2

 إليهاوالنظرايت املفسرة هلا واألسباب املؤدية  النفسية

 المهارات المعرفية 2
ومناذج  االضطرابات النفسية معرفة وفهم طبيعة 2-1

 متنوعة منها

المحاضرات ، المناقشة 
والحوار ، البحث 

 العلمي.

املناقشات 

التقييمية، 

االختبارات 

 النصفيةو النهائية.
 املسؤولية مهارات العالقات الشخصية وحتمل 3
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 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
ة على حتمل املسؤولية وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدر 3-1

 املطلوب تطويرها:

للتدريب على التعامل  أساسامتثل املعرفة املقدمة يف املقرر 

تقوم علي  إرشاديةاملشكالت وإقامة عالقة  أصحابمع 

التعاطف الوجداني و مهارات التعامل مع هذه الفئات اليت 

 تعاني من االضطرابات النفسية.

ة احملاضرات ، املناقش

واحلوار ، البحث 

 العلمي.

 

املناقشات 

التقييمية، 

االختبارات 

 النصفية النهائية.

 

 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4-1 

 األكادميينييتواصل بفاعلية وابملستوي املالئم مع املتلقني 
واملهنيني واجملتمع ككل من خالل تقارير رمسية وغري رمسية 

ومهنية  مبا يف  أكادمييةوعروض تقدمييه ومن منشورات 
يف ذلك الرسالة العلمية حول قضية مهمة وحمددة 

 االضطراابت النفسية

 وكتابة  إعدادالتدريب علي 
عمل –التقارير العلمية 
التدريب  –عروض تقدميية 

علي كتابة املنشورات 
 العلمية

عمل عروض تقدميية 
وكتابة التقارير 

 العلمية

ويستخدمها  اإلحصائيةيقوم بشكل اعتيادي البياانت  4-2
بكفاءة كما يستخدم كما واسعا من تقنيات املعلومات 
واالتصاالت املالئمة يف حبث القضااي وإيصال النتائج 

 والتوصيات

التدريب علي تبويب 
  اإلحصائيةالبياانت 

التدريب علي -وتقييمها  
استخدام تقنيات املعلومات 
واالتصاالت يف تناول وحبث 

 القضااي وإيصال النتائج .

قدمي  تعليقات ت
علي ومناقشات 

 اإلحصائيةالنتائج 

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

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

 مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 أسبوعيا قصرية أسبوعيةوواجبات  احلضور  1

 %5 أسبوعيا مشاركة داخل الفصل  2
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 طرق التقومي التدريس للمقرراسرتاتيجيات  التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م

 %5  حبث 3

 %20 7 األسبوع اختبار نصفي  4

 %60 16 األسبوع اختبار نهائي 5

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

 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 . أسبوعياساعة  12دل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم مبع األكادمييتوجد ساعات مكتبية لإلرشاد -
 هلم . اإلرشاديةيتم توزيع الطالب مع بداية الفصل الدراسي علي أعضاء هيئة التدريس لتقدمي اخلدمات -
 للقسم . األكادمييللطالب من خالل املرشد  األكادمييابلقسم لتقدمي الدعم  األكادمييتوجد وحدة لإلرشاد -

 مصادر التعّلم .بب
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1

 ( علم 2009عبد الرمحن ،حممد السيد. )التشخيص  - األعراض - األسبابالنفسية والعقلية ) األمراض–

 العالج(القاهرة :مكتبة زهراء الشرق..

 ( 2007عبدا لرمحن ، حممود محودة.)(، القاهرة : مركز الطب النفسي مصر اجلديدة.5النفس ط) إمراض 

 ( 2014غامن ، حممد حسن.) والعقلية والسلوكية ، القاهرة :مكتبة االجنلو املصرية. االضطرابات النفسية 

 ( 2004فايد ،حسني حممد.)  عالجها (، القاهرة : دار طيبة  –أسبابها –السلوكية) تشخيصها االضطرابات

 للطباعة والنشر.

  (2001عبد اهلل ، حممد قاسم .)تيب.النفسية وعالجها .دمشق :دار املك األطفال أمراض 

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

 (تشخيص 2016شليب ،حممد أمحد.)النفسية للراشدين مستمد من  األمراضDSM4&DSM5  القاهرة

 مكتبة االجنلو املصرية .

 

 

  سيةاألساأدرج املواد املرجعية . 2 
( . احملكات التشخيصية : الدليل التشخيصي واإلحصائي اخلامس لالضطراابت النفسية 2017عبد الفهيم , أمحد جماور ).

 .للطب النفسي.الرايض : دار زهراء الشرق األمريكيةالصادر عن اجلمعية 
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(. املراجعة العاشرة للتصنيف الدويل لألمراض . تصنيف 1999لشرق املتوسط ) اإلقليميمنظمه الصحة العاملية  املكتب 
السريرية  ) االكلينيكية( والدالئل التشخيصية  ترمجة وحدة الطب انفسي بكلية  األوصافاالضطراابت النفسية والسلوكية : 

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

 العصبية. القاهرة : مكتبة االجنلو املصرية. اإلمنائية(.الدليل التشخيصي لالضطراابت 2016عوده,حممد حممد )

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

 http://www.bps.org.ukالنفس . اجلمعية الربيطانية  لعلم  - 

 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- 

  . النفسي جبامعة حلوان اإلرشادمركز  -

 اجلمعية املصرية لعلم النفس.-

 رابطة االخصائيني النفسيني املصرية ) رامن (-

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

 ال يوجد 

 املرافق املطلوبة .تت

http://www.am.org/iupsys
http://www.questia.com/
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دد املقاعد داخل القاعات الدراسية عبنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 العرض، واملعامل، وغريها(:املبال )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات  .7
 الالزمة بها واملشار اليها ادناه. األجهزةمع توفر  األقلدارسا على  20قاعة دراسية تستوعب 

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

 أجهزة كمبيوتر متصل ابلسبورة الذكية واإلنرتنت .

 بروجكرت ( . –األوفرهيد  * أجهزة العرض الرأسي )

 * الداات شو .
 

 حاسبات شخصية، احلاسبات باملكتبة للدخول اىل قواعد املعلومات.-

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

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

 .االعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة التدريس 

 .االعتماد على املقرتحات املباشرة من الطالب 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ظ
 ئة التدريس.االعتماد على استمارة تقييم عضو هي 

  ملف االجنازportfolio. 

 املصاحبة للمقرر األنشطة 

 إجراءات تطوير التدريس: .ع
  التعلم والتعليم. أساليباملستمر على احدث  األستاذاطالع 
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 ق تقديم املقرر.االستفادة من مالحظات وتقييم الطالب لتعديل طر 

  لفاعلية الطرق املختلفة واإلبقاء على الفاعل منها. األستاذاختبار 

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

 لتصحيح عينة عشوائية وحساب مدى ارتباط درجاته بدرجات أستاذ املادة. آخربأستاذ 

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

 اختبارات تقييمية ألداء اجملموعات املتتالية سنويا. إجراء

 تطوير مفردات وحمتوى املقرر ليشمل اهم وأحدث نتائج البحوث.
 

 الربانمج:اسم منسق 

 د.حممد خليفة الشريدة

      

 التوقيع

 

 1440-.2-.15 التاريخ

 توصيف املقرر الدراسي
 

  للتعلم والتعليمواالجتماعية السياقات الثقافية  : :   اسم املقرر  

 2-0206726 :رمز املقرر

 دراسي مقرر توصيف منوذج

جامعه أم :التعليمية املؤسسة أسم 1440/..2.../...20..:اتريخ التوصيف
 القرى.......................................
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 ...الرتبية............................................... /علم النفس                ............................................  :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف  .خ
 للتعلم والتعليمواالجتماعية السياقات الثقافية  : : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .24
 ساعتان معتمداتن  :املعتمدة الساعات عدد. 2 .25
 الدكتوراه يف علم النفس: الدراسي ملقررا ضمنها يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .26

 (الربامج هذه بكل قائمة إعداد من بدالً ا هذ بنّي  برامج، عدة يف عام مقرر الوجود يف)

 الثال: الدراسي ملقررهذا ا يف يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .27
 ال يوجد(:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .28
 ال يوجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .29
 الزاهر وغريها(-املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية-: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يفاملقرر، إن مل يكن  تقدمي موقع. 7 .30

 (:كلما ينطبق  اخرت) الدراسة املتبع منط. 8

 %80 :النسبة 80 التقليدية احملاضرات قاعات .ع
    

 %10 :النسبة 10 اإللكرتول التعليم .ف

    

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

    

  :النسبة  ابملراسلة .ق
    

  :النسبة  أخرى .ر
 

 :تعليقات
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 األهداف .د
 

 على طالب الدراسات العليا في نهاية دراسة هذا المقرر أن يكون قادريتوقع من 

 اإلملام ابلنظرايت املفسرة للسياق الثقايف واالجتماعي للتعلم -
التعريف بتأثري  العوامل الثقافية  االجتماعية يف  عمليات التعلم والتعليم مع الرتكز على اجلوانب التطبيقية   -

 للتعلم والتفاعل اجلماعي الصفي واملدرسي من اجل حتسني خمرجات عمليات التعلم.
 

 

تخدام املتزايد لتقنية املعلومات املقرر الدراسي. )مثل االسلتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -1
 أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(. 

 استخدام الكمبيوتر يف العثور على مجيع املواقع اليت قد تساعد يف تطوير -1
 استخدام الشبكة الداخلية للبحث عن أفكار وتطورات جديدة يف هذا اجملال -2
 املقدمةاستخدام الربامج املختلفة اليت تساعدهم على االستفادة من مجيع املواضيع   -3

 

 

 

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

 للمقرر عام وصف
م الفعال، وتفسير يالتعلالتعلم وقة ببيئات الذات الع االجتماعية و الثقافية السياقات المقرر يتناول 

 ،نظريات التعلم االجتماعي لدور البيئة االجتماعية في التعلم وتطبيقاتها التربوية في الغرفة الصفية

 التعلم والتعليم.في عملية  والمؤسسة التعليمية  األسرةودور 
 

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

                                                                                     املقدمة: دور البيئة االجتماعية والثقافية يف عملية التعلم والتعليم:   .1
 مفهوم التعلم والتعليم الفعال 
 ودومها يف عملية التعلم والتعليم  مفهوم الثقافة واجملتمع 

2 4 
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 تعلم والتعليم      العوامل االجتماعية والثقافية املؤثرة يف عملية ال                             
 بيئات التعلم والتعليم الفعال

 الثقافة والتعلم والتعليم: .2
 التعلم والتعليم من منظور ثقايف 

 التعلم مدى احلياة ودوافعه 
   ألقليات والتنوع الثقايف ااخلصوصيات والعموميات الثقافية و

 ابلتعلم والتعليم وعالقته
 جمتمعات التعلم الفعال 

للطالب ودورها يف التعلم  التغري الثقايف واملنظومة القيمية  
 التعلم والتعليم يف عامل متغري 

 

2 4 

 نظرايت يف التعلم االجتماعي: .3
  االجتماعينظرية الربت بندورا يف التعلم 
 فيجوسكي   -النظرية االجتماعية الثقافية 
 Bronfenbrenner  -نظرية النظم االيكولوجية  ●          

3 6 

 األسس النفسية واالجتماعية إلدارة الصف وتنظيمه: (3
 التفاعل االجتماعي الصفي واملدرسي 
 أمناط السلوك الصفي 
 طرق تعديل السلوك الصفي 

 تعديل السلوك الصفيمفاهيم اجتماعية ونفسية يف 

3 6 

 وبنية الصف  السياق الصفي واملدرسي -4
 املناخ الصفي 

 املناخ املدرسي
واملتغريات املتعلقة هبا  العالقة بني الطالب واملدرس  

1 2 

 والعوامل املؤثرة فيها يف التعلم والتعليم األسرةدور   -(5
  األسريةالتنشئة 

  والتعلم والتعليم األسرياملناخ 
  األسريالتواصل والتفكك 

2 4 
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األسريالتكيف والتماسك   

 ( التعلم والتعليم يف بيئات متغرية:6
 التقنيات ووسائل االتصال احلديثة وأثرها التعلم والتعليم 
  االجتماعي وأثرها على التعلم والتعليم التواصل وسائل 

    ●مجاعات الرفاق وأثرها على عمليات التعلم والتعليم

3 6 

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .17
 حماضرات 30

دروس 
 إضافية

 أو معامل
 اجملموع أخرى تطبيق استديو

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

 

 ساعات3:أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .18
 التكليفات اخلاصة ابملقرر إلجنازثالث ساعات 

 

 

 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار ًاجملاالت وفق للمقرر التعلم خمرجات .19
 
 
 

 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

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

 يلزم ال أنه مالحظة متكاملة،مع وتعليم تعلم عملية معاً  لتشكل تدريسها واسرتاتيجيات تقييمها وطرق املستهدفة املقرر
 .التعلم جماالت من جمال كل  يف تعلم خمرجات مقرر كل  تضمن أل
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 للمقرر  التعلم خمرجات جدول

 م
 اإلطار ًاجملاالت وفق للمقرر التعلم خمرجات
 للمؤهالت الوطين

 اسرتاتيجيات
 للمقرر التدريس

 التقومي طرق

 املعرفة 1
1-
1 

أن يفهم الطالب أهمية البعد  .1

االجتماعي في عملية التعلم 

 والتعليم

عروض وشرح 

 ومناقشة 

 

 .  الصفية املناقشات-

 واجلماعية الفردية الواجبات

1-
2 

البعد الثقافي في  أن يفهم الطالب .2

 عملية التعلم والتعليم الفعال.

عروض وشرح 

 ومناقشة 

 

 للنظرايت الصفية العروض-

 االختبارات النصفية والنهائية-

 املهارات املعرفية 2
2-
1 

أن يكون الطالب قادر على توجيه عوامل 

األسرة والمدرسة والصف في ضبط وتوجيه 

 التعلم بفاعلية  عملية

 مناقشة-

حماضرة ابستخدام البور 
 بوينت

 االختبارات

 النصفية والنهائية 

 املناقشة-

 التطبيقات العملية-

2-
2 

أن يسخر الطالب التقنيات ووسائل االتصال 

 الحديثة في عمليات التعلم والتعليم بفعالية.

 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
3-
1 

على العمل ضمن  قدرته ظهر الطالبي أن
 التعاونية جمموعه يف األنشطة

 املالحظة املباشرة للطالبة خالل الفصل الدراسي التعلم التعاول

 الجماعية العروض الصفية المناقشات والمناقشة الحوار االنفعال عن بعيداً  اآلراء تبادل 

 . والفردية

 . والمناقشة الحوار ووضوح بفاعلية اآلخرين مع التواصل 

 القرار اتخاذ

 مالحظة. .والجماعية الفردية الواجبات

 السلوك

 والمناقشة الحوار الذات على واالعتماد الفردية املسؤولية حتمل 

 الحالة دراسة

 . الفردية الواجبات. الفردية العروض-



 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 

 

152 

 

3-
2 

 استمارة تقيم العمل اجلامعي والفردي املناقشات..احملاضرات شةيف احلوار واملناق فدرته ظهر الطالبي أن

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
4-
1 

ظهر الطالب مهارته يف البحث يف شبكة ي أن
وابرز ة دراس االنرتنت عن املواضيع املتعلقة أبمهية

 املستجدات يف هذا اجملال

 

 

التكليفات والتطبيقات 
 املختلفة

عرض ومناقشة املقاالت واملعلومات اليت مت احلصول 
 عليها من االنرتنت

 power pointواستخدام ال 

4-
2 

يف استخدام التقنية  مهارته ظهر الطالبي أن
 احلديثة 

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
5-
1 

  ال يوجد ال يوجد

 
 :لدراسيل االفصل خال الطلبة تقومي مهام جدول .20

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %10 طوال الفصل  املناقشة واحلوار وااللتزام مبعايري السلوك الصفي املرغوب 1

 power point 5-10 25% عن طريقعرض إحدى نظرايت  2

 %25 14-11 النظرايت  تطبيق إحدى  3

 %40 15 (من متعدد ومقايل قصري )اختباراالختبار النهائي 4

 %100 اجملموع 5

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشادد.
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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(.  

كما   أسبوعياساعات  3وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل  يواإلرشاد األكادمياالستشارات 
 .املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة االلكرتولختصيص وسائل للتواصل  يتم

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

 ( نظريات التعلم. دار المسيرة. 2015العتوم/ عدنان والجراح، عبدالناصر والحموري، فراس .) 
 ( علم النفس االجتماعي. 2009العتوم، عدنان .).مكتبة الجامعة، الشارقة 

 Gauyin, M. (2005). Socio cultural Contexts of Learning.  International and Cultural 

Psychology Series pp 11-40, Springer . 

2. Psychology in . 2011)Tyson, P & Elcock, J. (    -
Social Context. Willey 

 والتقارير وغريهاجملالت العلمية ) املواد املرجعية األساسية–يف قائمة–أدرج

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

 https://uqu.edu.sa/libالقرى أم جبامعة هللا عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة

 https://www.abegs.orgاخلليج لدول العريب الرتبية مكتب

 page-https://www.gaserc.com/homeاخلليج بدول الرتبوية للبحوث العريب املركز

 /44https://uqu.edu.sa/App/Browser/CatSiteجمالت جامعة ام القرى 

 https://arts.ksu.edu.sa/ar/journalجملة جامعة امللك سعود 

 http://journals.yu.edu.joجمالت جامعة الريموك 

 /814/2932http://jordan.thebeehive.org/contentجمالت جامعة الكويت 

https://link.springer.com/bookseries/6089
https://link.springer.com/bookseries/6089
https://uqu.edu.sa/lib
https://www.abegs.org/
https://www.gaserc.com/home-page
https://uqu.edu.sa/App/Browser/CatSite/44
https://arts.ksu.edu.sa/ar/journal
http://journals.yu.edu.jo/
http://jordan.thebeehive.org/content/814/2932
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  األردنيةجملة دراسات )العلوم االنسانية واالجتماعية( اجلامعة 

 jjes@yu.edu.jo :Emailبويةاجمللة األردنية يف العلوم الرت 

https://journals.ju.edu.jo 

 والنفسية البحرين  جملة العلوم الرتبوية

https://jes.ksu.edu.sa/ar 

للعلوم الرتبوية والنفسيةلة العربية جمل  

9I-http://wp.me/P94dJH 

 جامعة القاهرة –جملة العلوم الرتبوية 

http://www.ies.cu.edu.eg 

  :وغريها أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي

 :وغريها جتماعيالاالتواصل  ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج. 

/https://www.arabsciencepedia.org 

https://www.marefa.org 

https://www.sciencedaily.com 

 ر ابط لقواعد بياانت عربية عرب موقع دار املنظومة
http://www.mandumah.com/databases 

قسم علم النفس  –رابط دليل الدورايت العربية اجملانية   
http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/details&i=7 

(الصادرة عن اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية و النفسية )جسنت” آفاق“رابط أعداد جملة   

mailto:jjes@yu.edu.jo
https://journals.ju.edu.jo/
https://jes.ksu.edu.sa/ar
http://wp.me/P94dJH-9I
http://www.ies.cu.edu.eg/
https://www.arabsciencepedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://www.marefa.org/
https://www.sciencedaily.com/
http://www.mandumah.com/databases
http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/details&i=7
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ar-editions-mag-https://gesten.ksu.edu.sa/ar/afaq 

 رسائل املاجستري والدكتوراه يف اجلامعات الربيطانية :

https://ethos.bl.uk/Home.do 

 0مكتبة رقمية على االنرتنت للبحث الرتبوي واملعلوماتموقع إريك 

https://ies.ed.gov 

 دليل حبث غين أبفضل الروابط واملوارد وأكثرها ارتباطا مبوضوع البحث 

http://www.academicinfo.net 

 يمية االلكرتونية املفتوحةاملنصات التعل

 https://www.edraak.org_منصة أدراك 

 https://www.rwaq.orgرواق للتعليم املفتوح منصة -

 https://www.maharah.netمنصة مهارة -

 https://www.tasmeemme.comموقع تصميمي -

 https://shms.sa/registrationمنصة مشس 

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

 السياق الثقايف للتعلم ربامج التعليمية يف جمال ال-

 العلمي  تطبيقات جوجل-
 مايكروسوفت أوفيس-

السبورة الذكية-  

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

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة ،وعدد واملختربات الدراسية

https://gesten.ksu.edu.sa/ar/afaq-mag-editions-ar
https://ethos.bl.uk/Home.do
https://ies.ed.gov/
http://www.academicinfo.net/
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 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املبال .8
 قاعات دراسية جمهزة تقنيا-

 معامل القسم والكلية -

 (طالب10)قاعة اجتماعات مبقاعد متحركة سعة-

 (:وغريها والربجميات الذكية، ،واللوحات البياانت عرض أدوات) تقنية مصادر .9
 اخلاصة الشخصية اآليلاحلاسب  أجهزةاستخدام -

 أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر أو التقدميةالداات شو للعروض  أجهزةاستخدام -

 السبورات الذكية-

 (:هبا قائمة وأرفقخاصة، فاذكرها،  خمربيه جتهيزات إىل حاجة هناك كان  إذا مثل: حددها) أخرى مصادر .10
 توفر شبكة االنرتنت

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ف
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .9
 حول ما ورد يف املقرر  الطالب مناقشة -
 مستوى التطبيقات العملية لنظرايت الدافعية يف التعلم واالجناز  -
 تقومي األداء التدريسي استبانهنتائج  -
 نتائج االختبار النهائي -
 ملا مت وتقبلهه واستيعاباملقرر وفهمه  أستاذ أبداء وقناعتهرضا الطالب  تقيس مدى استبانه-

 الراجعةللحصول على التغذية  استبانه -

 عينة من طالب املقررمقابلة -

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .10
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية-

 تقرير رئيس القسم حول أداء عضو هيئة التدريس -
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 حلقة نقاش مع الزميالت اللوايت درسن املقرر سابقاً  -

 نتائج الطالب-

 االجناز سجالت-

 ملف تقومي املقرر-

 تقيم األقران-

 التقييم الذايت-

 :التدريس تطويرل إجراء .11
 يف املقرر توظيفهمتابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم اللغة االجنليزية والعمل على -

 اللتحاق بدورات وورش عمل حول اسرتاتيجيات التدريس الفعال والتقومي-

 ملف التدريس-

 العلميةالسمينارت -

 حضور املؤمترات والندوات التخصصية-

 )دعم النظراء(اخلربات االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل -

 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتول-       

 تدريس هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)الطالب  إجناز معايري من التحقق إجراءات .12
 مؤسسة من تدريس هيئة أعضاءع م الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني،

 (:أخرى
 الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم أعمالتدقيق ومراجعة عينة من -

 أخرىالتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة -

 التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرراملشاركة والتبادل يف -
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 مبثيالهتن يف جامعة الريموك /األردن.  البمقارنة أداء الط-      
النهائية  ومقارنة الدرجاتتوحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس يف جامعة الريموك  -      

 املمنوحة للطالب.
 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .13

 راجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيام

 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر-

 الرتبوياالستفادة من أراء املختصني يف العمل -

ذات الصلة به مثل طرق التدريس اخلاصة وتصميم  مقررات أخرىتعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف -
 وتطوير الدروس والتدريب امليدال

 )العربية واألجنبية(التخصص االطالع على األحباث يف جمال -

 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر-

 رات مماثلة يف جامعات أخرىاملقارنة مبقر -       

 
 

 

 الشريدة خليفة حممدد. . :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

 

 

 

 

 

 

 

 20/2/1440 التاريخ
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 توصيف املقرر الدراسي 
 سيكولوجية اإلبداع واملوهبة:   اسم املقرر  

 2-0206743  رمز املقرر:

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى:التعليمية املؤسسة إسم ه 1440 / 2 /9:التوصيف اتريخ

 علم النفس /.الرتبية    :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ذ
 سيكولوجية اإلبداع واملوهبة:  ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .31
 2: املعتمدة الساعات عدد. 2 .32
 يف ختصص علم النفس التعلم الدكتوراه برانمج: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .33

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

 الرابع:الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .34
 ال يوجد(:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .35
 ال يوجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .36
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل ،إن املقرر تقدمي موقع. 7 .37
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 (:ينطبق ما كل  اخرت) املتبع الدراسة منط. 8

 % 100 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .ش
    

  :النسبة  اإللكرتول التعليم .ت
    

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

  :النسبة  ابملراسلة .خ

    

  :النسبة  أخرى .ذ
 

 :تعليقات

 

 األهداف .ر
 الرئيس؟ املقرر هدف ما -1

واملبدعني وكيفية التعرف عليهم يهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبفاهيم املوهبة واإلبداع وخصائص املوهوبني 
والتعامل معهم، وأهم الربامج الرتبوية اليت تقدم لتنمية املواهب والتفكري اإلبداعي، وأهم الربامج الرتبوية 
اخلاصة ابملبدعني واملوهوبني واالجتاهات العامة يف تربية الطلبة املوهوبني واملبدعني )ما هلا وما عليها(، 

 كالت اإلبداعي، وأهم الربامج العاملية يف تعليم التفكري.ومكوانت منوذج حل املش

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي .  لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
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االستعانة الع على الربامج املستحدثة يف تنمية املوهبة واإلبداع على املستوى العاملي واإلقليمي واحمللي، و اإلط
ابملواقع اإللكرتونية للمجالت العلمية يف املوهبة واإلبداع للتعرف على املوضوعات اجلديدة اليت يتم دراستها 

 أوال أبول.

 

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

تناول هذا املقرر تعريًفا ابلتفكري ومستوايته وأمهيته وأساليبه، وكذلك معلومات عن اإلبداع واملوهبة وطرق ي
ومهارات التعامل معهم، و والربامج الرتبوية اخلاصة هبم،كيفية الكشف عن املبدعني واملوهوبني ومساهتم، 

تنمية اإلبداع واملوهبة لدى املتعلمني،وأهم الربامج العاملية يف تعليم التفكري،واالجتاهات السائدة يف تربية 
 الطلبة املوهوبني واملبدعني )ما هلا وما عليها(.

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .21

 املوضوعات قائمة
 عدد

 األسابيع
 ساعات
 التدريس

 4 2 تعريف التفكري ومستوايته وأمهية تعليمه وأساليبه

 مفاهيم علم نفس املوهبة والتفوق واإلبداع  

مراحل العملية -مكوانت اإلبداع -تطور اإلبداع -مفهوم اإلبداع من حيث : املفهوم
 معوقات اإلبداع – اإلبداعمقاييس  -مهارات التفكري اإلبداعي -اإلبداعية

2 4 

 طرق الكشف عن املوهوبني و املبدعني 

 خصائص ومسات املوهوبني واملبدعني 

2 4 
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 4 2 واملبدعني للموهوبني  اإلرشاديةاخلدمات 

 2 1 اختبار نصفي

 االهتمام ابملوهوبني واملبدعني واملتفوقني عاملياً  أسباب -

مفهوم حل املشكالت اإلبداعي ومكوانت منوذج حل املشكالت اإلبداعي ونظرية -
 تريز للحل اإلبداعي للمشكالت. 

2 4 

برانمج  –برانمج سكامرب  –برانمج كورت  –الربامج العاملية )القبعات الست  -
 تريفنجر(

2 4 

 4 2 التدريب على تطبيق برامج لتنمية املوهبة واإلبداع.

 2 1 هنائياختبار 

 

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .22
 اجملموع أخرى تطبيق واستديو معامأل إضافية دروس حماضرات 

 32 - 6 - - 32 الفعلية التدريس ساعات
 2 - - - - 2 املعتمدة الساعات

 

 :أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .23
 

 

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

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 اسرتاتيجيات للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمقرر التدريس
 التقومي طرق

 املعرفة 1
 كتابة مقال احلوار واملناقشة يعرف التفكري وحيدد أساليبه ومستوايته ويفرق بني أنواعه املختلفة. 1-1

 كتابة مقال احلوار واملناقشة يربر أمهية تعليم التفكري أبنواعه املختلفة لطالب املراحل املختلفة. 1-2

 تكليف منزيل العرض الفعال املبدعني واملوهوبني.حيدد أهم مسات شخصية  1-3

 تكليف منزيل العرض الفعال حيدد أهم الربامج العاملية يف تعليم التفكري .  1-4

 املعرفية املهارات 2
 نشاط عملي التعلم التعاول ينقد الربامج الرتبوية اخلاصة ابملبدعني واملوهوبني. 2-1

 نشاط عملي التعلم التعاول خالهلا تنمية اإلبداع واملوهبةيبتكر برامج أخرى ميكن من  2-2

مييز بني الربامج العاملية يف تعليم التفكري وحيدد أكثرها مناسبة للمتعلمني  2-3
 السعوديني

 تكليف منزيل التعلم النشط

 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة املوهوبني واملبدعني.حيدد مسؤولياته جتاه اكتشاف الطالب  3-1

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يكتسب املهارات النفسية السليمة للتعامل مع املبدعني واملوهوبني 3-2
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 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهاراتاالتصال  مهارات 4
والتعرف على املوهوبني يستخدم املقاييس اإللكرتونية يف الكشف  4-1

 واملبدعني.
 تطبيقات عملية التعلم النشط

يطبق الربامج العاملية لتعليم التفكري املختلفة ويتعرف على فعاليتها على  4-2
 اجملتمع السعودي

 تطبيقات عملية التعلم النشط

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
5-1    

5-2    

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .25

 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 .ز
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 واإللكرتول. -

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

 أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادمييةيوجد مرشد  -

 
 التعّلم مصادر .حح

 :المطلوبة المقررة الكتب – قائمة في–أدرج. 1

 . دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمانتنمية مهارات التفكري اإلبداعي(. 2017صوافطة، وليد عبد الكرمي )

 . دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمانصعوابت التعلماملوهوبون ذوو (. 2017القمش، مصطفى نوري )

 . دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان تعليم التفكري(. 2016والدة، فؤاد )القمش، مصطفى نوري؛ اخل

 الفكر للتوزيع والنشر: عمان دار0اإلبداع0(2002)0جروان، فتحي عبدالرمحن

 دار الفكر للتوزيع والنشر: عمان0بداعاملوهبة والتفوق واإل0(2004)0جروان، فتحي عبدالرمحن

 

Kerr, B. (2009). Encyclopedia of Giftedness, Creativity, and 
Talent. .A SAGE Reference Publication, Inc. 
 

https://books.google.com.sa/books?id=I0NmjDhyoVsC&pg=PA9&dq=creativity+talents&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwic4Ne_pZjeAhXDbMAKHaNLDQQQ6AEINzAC
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 Hota, A. K. (2003). Talent and Creativity. Sarup & Sons: New 
Delhi. 
 

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

American Heritage Journal of Creativity 

International Handbook of Giftedness and Talent 

The International Journal for Talent Development and Creativity 

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

 العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع : الملك عبدمؤسسة 

http://www.kacgc.org.sa/AR/AboutKacgc/Pages/Introduction.aspx 

https://www.rug.nl/masters/talent-development-and-creativity/research?lang=en 

https://www.hindawi.com/journals/edri/2017/5417087/ 

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

 

 

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

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

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

https://books.google.com.sa/books?id=I0NmjDhyoVsC&pg=PA9&dq=creativity+talents&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwic4Ne_pZjeAhXDbMAKHaNLDQQQ6AEINzAC
https://books.google.com.sa/books?id=I0NmjDhyoVsC&pg=PA9&dq=creativity+talents&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwic4Ne_pZjeAhXDbMAKHaNLDQQQ6AEINzAC
https://books.google.com.sa/books?id=I0NmjDhyoVsC&pg=PA9&dq=creativity+talents&hl=ar&sa=X&ved=0ahUKEwic4Ne_pZjeAhXDbMAKHaNLDQQQ6AEINzAC
http://www.kacgc.org.sa/AR/AboutKacgc/Pages/Introduction.aspx
https://www.rug.nl/masters/talent-development-and-creativity/research?lang=en
https://www.hindawi.com/journals/edri/2017/5417087/
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 (وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر .11
 وجهاز حاسب آيل Data Showجهاز العرض 

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  إذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .1
 املكتبة  املركزية ابجلامعة

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ق

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .1
 لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بينها تقييم طرق التدريس املتبعة استبانه* تقدمي 

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

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .1
 * 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 اسرتاتيجيات التدريس 
 املتبعة يف تدريس موضوعات املقرر وترتيبها حسب فعاليتها.

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

 :التدريس تطوير إجراءات .2
التدريس احملببة هلم سيتم بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق 

 تطوير التدريس

 تدريس هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .14
 مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني،

 (:أخرى
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الئه وجمموعة مذايت وتقييم ز على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني التقييم ال يتم احلكم
 من أعضاء هيئة التدريس يف التخصص املنوط به تدريس املقرر.

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .15
  الدكتوراهمن خالل أداء الطالب يف االختبار الشامل ملرحلة  -

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

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

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

 

 

 :اسم منسق الربانمج

 

 د/ حممد خليفة الشريدة

 :التوقيع

 

 14..../...../..... التاريخ

 توصيف املقرر الدراسي
 الفروق الفردية والتعلم: :   اسم املقرر  

 2-0206715 رمز املقرر:

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 أمجامعه :التعليمية املؤسسة أسم 1440/..2.../...20..:التوصيف اتريخ
 القرى.......................................

 ...الرتبية............................................... /علم النفس              ............................................  :القسم /لكليةا
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 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ز
 الفروق الفردية والتعلم : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .38
 2: املعتمدة عدد الساعات. 2 .39
 الدكتوراه يف علم النفس: الدراسي ملقررا ضمنها يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .40

 (بداًلمنإعدادقائمةبكلهذهالربامجافيحالوجودمقررعامفيعدةبرامج،بيّنهذ)

  االول: الدراسي ملقررهذا ا يف يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .41
 ال يوجد(:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .42
 ال يوجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .43
 الزاهر وغريها(-الرئيسة للجامعة )العابديةاملقرات -: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يفاملقرر ،إن مل يكن   تقدمي موقع. 7 .44

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

 %80 :النسبة 80 احملاضرات التقليدية قاعات .ض
    

 %10 :النسبة 10 اإللكرتول التعليم .ظ

    

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

    

  :النسبة  ابملراسلة .أأ
    

  :النسبة  أخرى .بب
 

 :تعليقات

 

 

 األهداف .س
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 على قادر يكون أن المقرر هذا دراسة نهاية في العليا الدراسات طالب من يتوقع

 - : على قادرا   الطالب يكون أن

 .دراستها وطرق وأهميتها الفردية الفروق ماهية على التعرف 

 .المعرفية األساليب وفي الشخصية وفي الجنسين بين الفردية الفروق مناقشة 

 الفئات ورعاية األداء وتقويم التدريس مجاالت في الفردية للفروق التربوي التطبيق

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

 املقرر استخدام الكمبيوتر يف العثور على مجيع املواقع اليت قد تساعد يف تطوير -5
 استخدام الشبكة الداخلية للبحث عن أفكار وتطورات جديدة يف هذا اجملال -6
 املقدمةاستخدام الربامج املختلفة اليت تساعدهم على االستفادة من مجيع املواضيع   -7

 

 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أواملقرر الدراسي  وصف .ر
الفروق الفردية يف جمال القدرات العقلية وأنواعها وخصائصها   تعريف الطالب مبفهوم يهدف املقرر إىل : للمقرر عام وصف

وطرق قياسها وطرق مجع البياانت عن الفروق الفردية ومناذج التحليل العاملي الكالسيكية والتصنيفية والنماذج املعرفية 
  لتجهيز املعلومات والنماذج املعرفية التصنيفية وقدرات العمليات املعرفية

 

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

 ......وأبعادها وخصائصها  تصنيفهاوطبيعتها و  الفردية، الفروقمفهوم   

 

2 4 

 2 1 العوامل املؤثرة يف الفروق الفردية 

 4 2 لقدرات العقلية العامة واخلاصة ا يف الفردية الفروق 

الفردية يف القدرات العقلية النظرايت املفسرة للفروق     1 2 
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 6 3 الفروق الفردية فيطرق البحث 

 2 1 الجنسين بين الفردية الفروق 

 4 2 الفروق الفردية يف الذكاء اإلنسال

 2 1  وقياسها الشخصية في الفردية الفروق 

 2 1 قياس الفروق الفردية 

 والتوجيه األداء وتقويم التدريس في الفردية للفروق التربوية التطبيقات

 الخاصة الفئات مجال وفي المهني

2 4 

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .27
 دروس حماضرات 30

 إضافية
          معامل

 اجملموع أخرى تطبيق استديو و أ

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

 

 ساعات3:أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .28
 التكليفات اخلاصة ابملقرر إلجنازثالث ساعات 

 

 

  واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار ًاجملاالت وفق للمقرر التعلم خمرجات .29

 تدريسها .30



 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 

 

172 

 

 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

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

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

 
 التعلم للمقرر خمرجات جدول

 م
 الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
التدريس  اسرتاتيجيات

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
1-1  

معرفه النظرايت املفسرة للفروق الفردية- . 
  

 .الشرح والمناقشة -

  

 الفردية الواجبات
 واجلماعية

التطبيق العملي ملقاييس الفروق الفردية  معرفة املقاييس واالختبارات وأمهيتها  يف قياس الفروق الفردية  1-2
 املتوفرة 

 الصفية العروض-
 للنظرايت

االختبارات -
 النصفية والنهائية

 املعرفية املهارات 2
أن يتعرف الطالب على النظرايت املفسرة للفروق الفردية  - 2-1

 وغريها

 مناقشة-

 حماضرة ابستخدام البور بوينت

 االختبارات

 النصفية والنهائية 

 املناقشة-

 التطبيقات العملية-

يتعرف الطالب خصائص القياس وشروطه وأمهيته يف جمال  أن 2-2
 الفروق الفردية 

 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
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 نشطةعلى العمل ضمن جمموعه يف األ قدرته ظهر الطالبي أن 3-1
 التعاونية

املالحظة املباشرة  التعلم التعاول
للطالبة خالل 

 الفصل الدراسي

 المناقشات والمناقشة الحوار االنفعال عن بعيداً  اآلراء تبادل 

 الصفية

 العروض

 الجماعية

 . والفردية

 . والمناقشة ر الحوا ووضوح بفاعلية اآلخرين مع التواصل 

 القرار اتخاذ

 الواجبات

 الفردية

. والجماعية

 مالحظة.

 السلوك

 والمناقشة الحوار الذات على واالعتماد الفردية املسؤولية حتمل 

 الحالة دراسة

 العروض-

. الفردية

 الواجبات

 . الفردية

استمارة تقيم العمل  املناقشات..احملاضرات هتفي احلوار واملناقشة فدر ظهر الطالبي أن 3-2
 اجلامعي والفردي

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
ظهر الطالب مهارته يف البحث يف شبكة االنرتنت عن ي أن 4-1

وابرز املستجدات الفروق الفردية  املتعلقة أبمهية احلديثة  املواضيع
 يف هذا اجملال

 

 

 التكليفات والتطبيقات املختلفة

عرض ومناقشة 
املقاالت 

واملعلومات اليت مت 
احلصول عليها من 

 االنرتنت

واستخدام ال 
powerpoint 

 يف استخدام التقنية احلديثة  مهارته ظهر الطالبي أن 4-2

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
جيمع املعلومات لدعم التعليم املستند على النظرايت العقلية - 5-1

 الطالبودورها يف منو قدرات 

استخدام ال  التكليفات والتطبيقات املختلفة
power point 
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 :لدراسيل االفص خالل الطلبة تقومي مهام جدول .31

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %10 طوال الفصل  املناقشة واحلوار وااللتزام مبعايري السلوك الصفي املرغوب 1

 power point 5-10 25%عن طريق فروق الفردية عرض إحدى نظرايت ال 2

 %25 14-11  فروق الفردية التطبيق إحدى نظرايت  3

 %40 15 (من متعدد ومقايل قصري )اختباراالختبار النهائي 4

 %100 اجملموع 5

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشادد.

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  3وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل  األكادميي واإلرشاداالستشارات 
 .املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة االلكرتولختصيص وسائل للتواصل  كما يتم  أسبوعيا

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

 .الفردية. جدة: مطبعة احملمودية(. الفروق 2007بدر، فائقة حممد. )-

للنشر والتوزيع  (. سيكولوجية الفروق الفردية يف الذكاء . األردن : دار املسرية2016الشيخ ، سليمان اخلضري .)-
 والطباعة 

 

 وغريها(: والتقارير العلمية األساسية )اجملالت املرجعية املواد–قائمة يف–أدرج .2
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 لنشر(. مصر : األجنلو املصرية للطباعة وا6العقلية .)ط(. القدرات 1996أبو حطب ، فؤاد .)-
 التوزيعو ( األردن : دار وائل للنشر 2(. سيكولوجية الفروق الفردية .)ط2008اخلالدي ، أديب .)-

 (. اختبار القدرات العقلية، دار الكتاب اجلامعي، العني، اإلمارات .1999الطريري عبد الرمحن) -

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

 https://uqu.edu.sa/libأمالقرى جبامعة هللا عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة

 https://www.abegs.orgاخلليج لدول العريب الرتبية مكتب

 page-https://www.gaserc.com/homeاخلليج بدول الرتبوية للبحوث العريب املركز

 /44https://uqu.edu.sa/App/Browser/CatSiteجمالت جامعة ام القرى 

 https://arts.ksu.edu.sa/ar/journalجملة جامعة امللك سعود 

 http://journals.yu.edu.joجمالت جامعة الريموك 

 /814/2932http://jordan.thebeehive.org/contentجمالت جامعة الكويت 

  األردنيةجملة دراسات )العلوم االنسانية واالجتماعية( اجلامعة 

 jjes@yu.edu.jo :Emailاجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية

https://journals.ju.edu.jo 

 والنفسية البحرين  جملة العلوم الرتبوية

https://jes.ksu.edu.sa/ar 

الرتبوية والنفسيةلة العربية للعلوم جمل  

9I-http://wp.me/P94dJH 

 جامعة القاهرة –جملة العلوم الرتبوية 

https://uqu.edu.sa/lib
https://www.abegs.org/
https://www.gaserc.com/home-page
https://uqu.edu.sa/App/Browser/CatSite/44
https://arts.ksu.edu.sa/ar/journal
http://journals.yu.edu.jo/
http://jordan.thebeehive.org/content/814/2932
mailto:jjes@yu.edu.jo
https://journals.ju.edu.jo/
https://jes.ksu.edu.sa/ar
http://wp.me/P94dJH-9I
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http://www.ies.cu.edu.eg 

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

/https://www.arabsciencepedia.org 

https://www.marefa.org 

https://www.sciencedaily.com 

 ر ابط لقواعد بياانت عربية عرب موقع دار املنظومة
http://www.mandumah.com/databases 

قسم علم النفس  –رابط دليل الدورايت العربية اجملانية   
http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/details&i=7 

الصادرة عن اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية و النفسية )جسنت(” آفاق“رابط أعداد جملة   
ar-editions-mag-https://gesten.ksu.edu.sa/ar/afaq 

 ئل املاجستري والدكتوراه يف اجلامعات الربيطانية :رسا

https://ethos.bl.uk/Home.do 

 0مكتبة رقمية على االنرتنت للبحث الرتبوي واملعلوماتموقع إريك 

https://ies.ed.gov 

 دليل حبث غين أبفضل الروابط واملوارد وأكثرها ارتباطا مبوضوع البحث 

http://www.academicinfo.net 

 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة

 https://www.edraak.org_منصة أدراك 

http://www.ies.cu.edu.eg/
https://www.arabsciencepedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://www.marefa.org/
https://www.sciencedaily.com/
http://www.mandumah.com/databases
http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/details&i=7
https://gesten.ksu.edu.sa/ar/afaq-mag-editions-ar
https://ethos.bl.uk/Home.do
https://ies.ed.gov/
http://www.academicinfo.net/
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 https://www.rwaq.orgرواق للتعليم املفتوح منصة -

 https://www.maharah.netمنصة مهارة -

 https://www.tasmeemme.comموقع تصميمي -

 https://shms.sa/registrationمنصة مشس 

 ةاملرافق املطلوب .ذذ
 القاعات داخل املقاعد عدد)أي  واملختربات الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنّي 

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

 قاعات دراسية جمهزة تقنيا-

 معامل القسم والكلية -

 (طالب10)قاعة اجتماعات مبقاعد متحركة سعة-

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر .2
 اخلاصة الشخصية اآليلاحلاسب  أجهزةاستخدام -

 أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر أو التقدميةالداات شو للعروض  أجهزةاستخدام -

 السبورات الذكية-

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  إذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .1
 توفر شبكة االنرتنت

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ك
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .1

 مناقشة الطالبات حول ما ورد يف املقرر -
 مستوى التطبيقات العملية لنظرايت الدافعية يف التعلم واالجناز  -
 تقومي األداء التدريسي استبانهنتائج  -
 نتائج االختبار النهائي -
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 ملا مت وتقبلهه واستيعاباملقرر وفهمه  أستاذ أبداء وقناعتهرضا الطالب  تقيس مدى استبانه-

 الراجعةللحصول على التغذية  استبانه -

 عينة من طالب املقررمقابلة -

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .1
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية-

 تقرير رئيس القسم حول أداء عضو هيئة التدريس -

 حلقة نقاش مع الزميالت اللوايت درسن املقرر سابقاً  -

 نتائج الطالب-

 االجناز سجالت-

 ملف تقومي املقرر-

 تقيم األقران-

 التقييم الذايت-

 :التدريس تطويرل إجراء .3
 يف املقرر توظيفهمتابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم اللغة االجنليزية والعمل على -

 اللتحاق بدورات وورش عمل حول اسرتاتيجيات التدريس الفعال والتقومي-

 ملف التدريس-

 العلميةالسمينارت -

 حضور املؤمترات والندوات التخصصية-
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 )دعم النظراء(اخلربات االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل -

 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتول-       

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

 الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم أعمالتدقيق ومراجعة عينة من -

 أخرىالتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة -

 التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرراملشاركة والتبادل يف -
 مبثيالهتن يف جامعة الريموك /األردن.  البمقارنة أداء الط-      
النهائية  ومقارنة الدرجات  أخرىجامعة ضو هيئة التدريس يف توحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع ع -      

 املمنوحة للطالب.
 ::لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف -5
 دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا عهاجمر 

 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر-

 الرتبوياالستفادة من أراء املختصني يف العمل -

ذات الصلة به مثل طرق التدريس اخلاصة وتصميم  مقررات أخرىتعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف -
 وتطوير الدروس والتدريب امليدال

 )العربية واألجنبية(التخصص االطالع على األحباث يف جمال -

 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر-

 رات مماثلة يف جامعات أخرىاملقارنة مبقر -       
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 حممد خليفة الشريدةد. . :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

  

 
 

 

 

 20/2/1440 التاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 توصيف املقرر الدراسي
 قضااي معاصرة يف علم النفس ::   اسم املقرر  

 2-0206711 ر:رمز املقر

 دراسي مقرر توصيف منوذج 

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

 علم النفس /.الرتبية    :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ش
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 قضااي معاصرة يف علم النفس: ورمزه الدراسي املقرر  اسم. 1 .45
 2: املعتمدة الساعات عدد. 2 .46

في التخصصات المختلفة لعلم  الدكتوراهجميع برامج : الدراسي المقرر ضمنه يقدم الذي( البرامج أو) البرنامج. 3

 النفس

 (فيحالوجودمقررعامفيعدةبرامج،بيّنهذابداًلمنإعدادقائمةبكلهذهالربامج)

 االول:الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .47
 ال يوجد(:وجدت إن)  املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .48
 ال يوجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .49
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .50

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

 % 100 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .جج
    

  :النسبة  اإللكرتول التعليم .دد
    

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

  :النسبة  ابملراسلة .وو
    

  :النسبة  أخرى .زز
 

 :تعليقات

 

 األهداف .ص
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 الرئيس؟ املقرر هدف ما -1

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

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

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

 

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

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

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

 

 ينبغي تناوهلا:املوضوعات اليت  .32

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

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

1 2 

 2 1 اختاذ القرار النفسي واملمارسات النفسية يف ظل عامل متغري سيكولوجية
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 اإلدمان على االنرتنت وأاثره على الفرد واجملتمع

 اجلمود والتصلب يف الفكر وأاثره على الفرد واجملتمع

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

 الناجتة عن التقدم التكنولوجي وارتفاع القلق الرقمي بني أفراد اجملتمعالضغوط النفسية 

 االحرتاق النفسي وأثره على الفرد واألسرة يف عصر القلق 

2 4 

 ضوابط التواصل النفسي اآلمن يف ظل وسائل التواصل االجتماعي والتقدم التكنولوجي

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

2 4 

 2 1 اختبار نصفي

 الذكاء االصطناعي وآاثره النفسية اإلجيابية والسلبية على الفرد واجملتمع

 من موضوعات حلقة حبث يف التعلم دكتوراه 

2 4 

 أمهية التفكري الناقد يف ظل تعدد مصادر املعرفة وسهولة احلصول عليها 

 العالج(-التنمر )األسباب ظاهرة 

1 2 

 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 
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 2 1 اختبار هنائي

 

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .33
  معامأل إضافية دروس حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق واستديو

 32 - 6 - - 32 الفعلية التدريس ساعات
 2 - - - - 2 املعتمدة الساعات

 

 :أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .34
 

 

 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .35
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 اسرتاتيجيات للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمقرر التدريس
 التقومي طرق

 املعرفة 1
 كتابة مقال احلوار واملناقشة علم النفس يف ظل التغريات املستمرة يف العصر احلديثحيدد أمهية  1-1
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 كتابة مقال احلوار واملناقشة ية املعاصرةيوضح أسس اختاذ القرار النفسي يف ظل التغريات اجملتمع 1-2

على أفراد اجملتمعات يف ظل التقدم التكنولوجي  النفسيةحيدد التأثريات  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
يقرتح املهارات اليت جيب إكساهبا ألفراد اجملتمع ملواجهة التأثريات السلبية  2-1

 للتكنولوجيا احليثة
 نشاط عملي التعلم التعاول

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

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

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

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة حيدد مسؤولياته جتاه 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    
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5-2    

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .36

 حملدد 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    

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .س

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. -

 واإللكرتول. االجتماعية التدريس والطالب عرب مواقع التواصل تكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئ -

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

 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية -
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 التعّلم مصادر .رر

 :املطلوبة املقررة الكتب – قائمة يف–أدرج. 1

 والتعارف يف ضوء علم النفس املعاصر. دار الفكر: بريوت االختالف(. 2014عرار، سامر )

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

https://www.journals.elsevier.com/contemporary-educational-psychology
https://en.wikipedia.org/wiki/Contemporary_Educational_Psychology
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 :املدجمة واألسطواانت الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج 4

 

 

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

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املبال -1
 طالباً  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 مثالً : حددها) أخرى مصادر -3
 املكتبة  املركزية ابجلامعة

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ل

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات -1
 لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بينها تقييم طرق التدريس املتبعة استبانه* تقدمي 

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

 

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .1
 * املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر واالختبار النهائي.
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أثر اسرتاتيجيات التدريس  * حتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية حتليال كميا ونوعيا للوقوف على
 املتبعة يف تدريس موضوعات املقرر وترتيبها حسب فعاليتها.

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

 :التدريس تطوير إجراءات-3
التدريس احملببة هلم سيتم بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق 

 تطوير التدريس

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

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

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .16
  الدكتوراهمن خالل أداء الطالب يف االختبار الشامل ملرحلة  -

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

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

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

 د/ حممد خليفة الشريدة :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

 

 14..../...../..... التاريخ
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي

 

 

 اسم املقرر:    بناء أدوات البحث   

 2-0206622رمز املقرر:  قياس     

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة ام القرى :التعليمية املؤسسة إسم 19/2/1440  :التوصيف اتريخ

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

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ض
 بناء أدوات البحث : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .51
 ساعتني : املعتمدة الساعات عدد. 2 .52

الدبلوم يف القياس والتقومي، متطلب قسم إجباري : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3
 يف مرحلة املاجستري يف مجيع ختصصات علم النفس، متطلب كلية اختياري يف مرحلة الدكتوراة

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

الفصل الدراسي األول لبدء الطالب الدراسة ) املستوى : الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .53
  الثاين (
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 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .54
  ال توجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .55
 : التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .56

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

 %60 :النسبة نعم التقليدية احملاضرات قاعات .حح
    

 %20 :النسبة نعم اإللكرتول التعليم .طط
    

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

 - :النسبة ال ابملراسلة .كك
    

 - :النسبة ال أخرى .لل
 

 :تعليقات

 

 

 األهداف .ط
 . النمو النفس لعلم التارخيي والتطور ومفهومها النمو عملية على التعرف ؟ الرئيس املقرر هدف ما -1

 إكساب الطالب األسس العلمية النظرية والتطبيقية لبناء أدوات البحث

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

مصادر املعلومات املختلفة ملواكبة التطور احلاصل يف هذا الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لبناء أدوات البحث ، ومتابعة  
التخصص، واملراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء 

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

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

  ، املوازين متعددة األبعاد.Rubricsاللفظي 
  

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .37
  التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

 أدوات البحث العلمي، املفهوم، االستخدامات، األنواع.

 االختبارات:

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

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

 املتسلسل(
 .معايري انتقاء البنود االختبارية التحصيلية 

 إجراءات التحقق من ثبات وصدق االختبارات.

4 8 

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

 املفاهيم، التصنيف الرتتييب.
 :طرق بناء االستباانت 

 .فحص اإلطار النظري للمتغري 
 .اجملموعات املركَّزة 
 .تطوير االستباانت 

 :خطوات بناء االستبانة 
 .معايري اختيار وصياغة العبارات 

6 12 
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  اختيار ميزان االستجابة.معايري 
 .التحكيم: حساب ثبات احملكمني 

 .االستباانت الورقية واإللكرتونية 
 .طرق تنظيم وإدارة التطبيق العملي لالستبانة 

 صدق وثبات االستبانة.
 

 تعريف املالحظة، أنواعها، مزاايها وعيوهبا.

 مصادر اخلطأ يف أساليب املالحظة.

 املالحظة:أمناط بطاقة تسجيل 

 .جداول املالحظة 
 .قوائم الرصد 
 .سالمل التقدير 

 تصميم استمارة أو بطاقة تسجيل املالحظة.

 خطوات إجراء املالحظة.

 صدق وثبات بطاقة املالحظة.

2 4 

 تعريف املقابلة، أنواعها، مزاايها وعيوهبا.

 تصميم دليل املقابلة. •

 استمارة املقابلة. •

 تقنني إجراءات املقابلة. •

 أخطاء التسجيل. •

 صدق وثبات املقابلة. •

2 4 

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

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .38
 أو معامل إضافية دروس حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو
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ساعة  2 12 - - 15 الفعلية التدريس ساعات
 اختبار هنائي

32 

 2 - -   2 املعتمدة الساعات

 

 :أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .39
 

 

 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .40
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 التدريس اسرتاتيجيات

 للمقرر
 التقومي طرق

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

 التعلم النشط

 تكليف فردي

 اختبار حتصيلي

 علميتقرير 

 اختبار حتصيلي يوضح معايري انتقاء البنود االختبارية التحصيلية. 1-2

 علميتقرير 
 تكليف مجاعي يستعرض إجراءات تطبيق أدوات مجع املعلومات. 1-3

 اختبار حتصيلي

 علميتقرير 



 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 

 

195 

 

 اختبار حتصيلي االستجابة.يفسر سبب اختيار ميزان  1-4

 تكليف فردي يشرح االجتاهات احلديثة يف بناء أدوات البحث. 1-5

 اختبار حتصيلي
 املعرفية املهارات 2
 احملاضرات يقارن بني أنواع أدوات مجع املعلومات 2-1

 التعلم النشط

 

 تكليف فردي

 اختبار حتصيلي

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

 اختبار حتصيلي

 علميتقرير 
 تكليف فردي يقارن بني أنواع موازين االستجابة يف االستبانة. 2-3

 اختبار حتصيلي

 علميتقرير 
 التعلم النشط حيسب أنواع متعددة من الدرجات احملولة. 2-4

 احملاضرات

 اختبار حتصيلي

 تقرير علمي

 حيسب معامالت حتليل البند االختباري التحصيلي. 2-5
  

 التعلم النشط يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف حساب ثبات مقياس نفسي، ويف التحقق من صدقه.  2-6

 التعلم الذايت

 تقرير علمي

 تقرير علمي التعلم النشط يبين استبانة ويطبقها وحيسب خصائصها السيكومرتية لالستباانت. 2-7

  يطبق اختبار وحيسب خصائصه السيكومرتية. 2-8
 يستخدم استمارة مالحظة جلمع بياانت حبثية ويتحقق من خصائصها السيكومرتية. 2-9

 

 التعلم التعاول

 التعلم النشط

 

 تكليفات مجاعية

 تقرير علمي

2-
10 

 جيري مقابلة جلمع بياانت حبثية ويتحقق من خصائصها السيكومرتية.

 

2-
11 

 احملاضرات يقدم تقييما ألدوات البحث الشائعة.

 التعلم النشط

 تكليف فردي

  املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
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 التعلم النشط يسهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه، وميارس دور القيادة املؤثر إذا أسندت إليه. 3-1

 التعلم التعاول

 تكليفات فردية

 يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل أقرانه. 2-3 تكليف مجاعي

 يشارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشطة زمالئه. 3

 يتفاعل مع أقرانه، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب. 4

 تكليفات فردية التعلم النشط ينجز العمل املكلف به ويسلمه يف وقته احملدد. 5

 تكليف مجاعي

 علميتقدمي تقرير 

  العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
 تكليفات فردية التعلم النشط يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي. 4-1

 تكليفات مجاعية التعلم التعاول يستخدم التقنية يف التواصل مع اآلخرين. 4-2

 
 التعلم النشط احلاسوبية يف عرض تكليفاته.يستخدم التطبيقات 

 التعلم الذايت

 تكليفات فردية

 تكليفات مجاعية

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

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .41

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

على مدار الفصل  تكليفات فردية متكررة. 1
 الدراسي

10% 

 %15 األسبوع اخلامس تقرير علمي فردي لتطبيق اختبار نفسي وحساب خصائصه السيكومرتية. 2

 %25 األسبوع العاشر وحساب خصائصها السيكومرتية.تقرير علمي فردي لبناء وتطبيق استبانة  3

 %10 األسبوع الثال عشر تقرير علمي مجاعي لتطبيق أداة املالحظة والتحقق من صدقها وثباهتا. 4
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 %10 األسبوع الرابع عشر تقرير علمي مجاعي لتطبيق أداة املقابلة والتحقق من صدقها وثباهتا. 5

االختبارات أسبوع  اختبار هنائي. 6
 النهائية

30% 

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ش

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

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

 * من خالل املوقع اإللكرتوني للمحاضر . 

 * من خالل اهلاتف اجلوال للمحاضر او استخدام الواتـس اب 

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

 
 التعّلم مصادر .سس

 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ( 2011أبوعالم، رجاء .)القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية . 
 ( 1409العساف، صاحل محد .)الرايض: مكتبة العبيكان.املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكيةهرت . 
 ( 2009عسكر، علي، وآخرون .)الكويت: مكتبة الفالح.مقدمة يف البحث العلمي الرتبوي والنفسي واالجتماعي . 
 ( 2006عالم، صالح الدين .)الفكر العريب. . القاهرة: دارالقياس والتقومي الرتبوي والنفسي 
 Fowler, F. J., & Mangione, T. W. (1998). Standardized survey interviewing: Minimizing 

interviewer-related error. Newbury Park, CA: Sage. 
 . Oxford: A practical guide to child observation and assessmentHobart, C., & Frankel, J. (2014). 

.University PressOxford  
Gillham, B. (2015). Developing a questionnaire. London 

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

Journal of Mixed Methods Research  

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3

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

  

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

 

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

   (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املبال .12

 قاعة دراسية، معمل حاسب آيل.

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر  .13
 SPSSجهاز عرض، سبورة ذكية، برجمية لتحليل البياانت مثل: 

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .14
  .اختبار مينسوات متعدد األوجهاختبار املصفوفات املتتابعة لريفن، 

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .م

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .17
 .تقومي املقرراستمارة 

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .18
  العضاء هيئة التدريس حلضور عروض الواجبات الفردية اجلماعية . مسنارات مفتوحة

 :التدريس تطوير إجراءات  .19

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/indexti-eng.htm
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 * 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 .20
 مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني،

 (:أخرى
 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني* 

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .21
 والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.مراجعة تقرير املقرر وتقييماته * 

 

 :الربانمج منسق اسم
 حممد خليفة الشريدةد

 

 

 :التوقيع

    

 2/14401/.19 التاريخ
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 توصيف املقرر الدراسي
 :النظرايت وأساليب القياسالذكاء  :  اسم املقرر  

 2-0206733 :رمز املقرر
 منوذج توصيف مقرر دراسي

 أمجامعه :التعليمية املؤسسة أسم 1440/..2.../...20..:اتريخ التوصيف
 القرى.......................................

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

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ظ
 الذكاء اإلنسال والتعلم : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .57
 2: املعتمدة عدد الساعات. 2 .58
 الدكتوراه يف علم النفس: الدراسي ملقررا ضمنها يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .59

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

 الثالث: الدراسي ملقررهذا ا يف يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .60
 ال يوجد(:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .61
 ال يوجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .62
 الزاهر وغريها(-املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية-: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يفيكن  مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .63

 (:ماينطبق كل  اخرت) املتبع الدراسة منط. 8

 %80 :النسبة 80 احملاضرات التقليدية قاعات .مم
    

 %10 :النسبة 10 اإللكرتول التعليم .نن

    

 %10 :النسبة 10 (اإلنرتنت طريق وعن تقليدي) مدمج تعليم .سس
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  :النسبة  ابملراسلة .عع
    

  :النسبة  أخرى .فف
 

 :تعليقات

 

 

 األهداف .ع
وكيفية تطور هذا المفهوم عبر الزمن وعالقته بالجوانب الثقافية أن يتعرف الطالب على مفاهيم الذكاء  -

 واالجتماعية والبيولوجية .

 أن يتعرف الطالب على االتجاهات النظرية في دراسة الذكاء  قديمها وحديثها وكيف فسرت الذكاء  -
 أن يتعرف الطالب على حركة قياس الذكاء اإلنساني وابرز المقاييس في هذا المجال  -
 أن يستطيع استخدام اختبارات الذكاء ويطبقها بالفعل ويحلل نتائجها  -
 الحالية في دراسات الذكاء اإلنساني أن يتعرف إلى الجهود البحثية  -
 أن يتعرف الطالب إلى طرق نمو الذكاء  -
 أن يستطيع الطالب الرجوع للمواقع االلكتروني المتخصصة . -

املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -4
 أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(. 

 استخدام الكمبيوتر يف العثور على مجيع املواقع اليت قد تساعد يف تطوير -6
 جديدة يف هذا اجملالاستخدام الشبكة الداخلية للبحث عن أفكار وتطورات  -7
 املقدمةاستخدام الربامج املختلفة اليت تساعدهم على االستفادة من مجيع املواضيع   -8

 

 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أواملقرر الدراسي  وصف .ش
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عقلية وأنواعها وخصائصها وطرق : يهدف املقرر إىل التعريف بظاهرة الفروق الفردية يف جمال القدرات الللمقرر عام وصف
تصنيفية والنماذج املعرفية لتجهيز قياسها وطرق مجع البياانت عن الفروق الفردية ومناذج التحليل العاملي الكالسيكية وال

  مليات املعرفيةاملعلومات والنماذج املعرفية التصنيفية وقدرات الع
 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .42

 ساعات التدريس عدد األسابيع املوضوعات قائمة

الذكاء اإلنسال مفهومه والتمييز بينه وبني املفاهيم األخرى كاإلبداع واملوهبة  
 واحلكمة .

 والتارخيية  وطرق البحث فيه   واألطر  املرجعية والفلسفية 

3 6 

 2 1 النفسي السيكومرتي لدراسة الذكاء وابرز نظرايتهمدخل القياس 

 4 2 املدخل املعريف لدراسة الذكاء : مدخل معاجلة املعلومات وابرز نظرايته

املدخل  البيولوجي لدراسة الذكاء وابرز نظرايته    2 4 

 2 1 املدخل  الثقايف  لدراسة الذكاء وابرز نظرايته 

اجتاهات معاصرة يف دراسة الذكاء كالذكاء الناجح واملتعدد واالنفعايل واالجتماعي  
 ودورها يف التعلم والتعليم 

3 6 

 4 2 منو الذكاء وتنميته لدى املتعلمني  

تطبيقات عملية ملقاييس الذكاء يف الغرفة الصفية مع توضيح لفلسفة االختبارات 
   وأنواعها وطرق استخدامها  

2 4 

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .43
دروس  حماضرات 30

 إضافية
          معامل

 واستديو أ
 اجملموع أخرى تطبيق
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 32 - -  - 32 التدريس الفعلية ساعات
 2 - -  - 2 الساعات املعتمدة

 

 ساعات3:أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .44
 التكليفات اخلاصة ابملقرر إلجنازثالث ساعات 

 

 

  واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار ًاجملاالت وفق للمقرر التعلم خمرجات .45

 تدريسها .46
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 اإلطار الوطين جملاالتا وفقار للمقر  التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 التدريس اسرتاتيجيات

 للمقرر
 التقومي طرق

 املعرفة 1
معرفة مفهوم الذكاء وفق النظرايت املفسرة له - 1-1  

 
 املناقشات- العصف الذهين 

 .  الصفية

 الفردية الواجبات
 واجلماعية

 الصفية العروض- التطبيق العملي والشرح اللفظي  -معرفة املقاييس واالختبارات وأمهيتها يف فهم الذكاء  1-2
 للنظرايت
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االختبارات -
 النصفية والنهائية

 املعرفية املهارات 2
يتعرف الطالب على النظرايت املختلفة ويصنفها حسب  أن- 2-1

 إطارها املرجعي 

 مناقشة-

 البور بوينتحماضرة ابستخدام 

 االختبارات

 النصفية والنهائية 

 املناقشة-

 التطبيقات العملية-

 يتعرف الطالب على خصائص القياس وشروطه وأمهيته  أن 2-2

 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 على العمل ضمن جمموعه يف األنشطة قدرته ظهر الطالبي أن 3-1

 التعاونية

املالحظة املباشرة  التعلم التعاول
للطالبة خالل 

 الفصل الدراسي

 المناقشات والمناقشة الحوار االنفعال  عن بعيداً  اآلراء تبادل 

 الصفية

 العروض

 الجماعية

 . والفردية

 . والمناقشة ر الحوا ووضوح بفاعلية اآلخرين مع التواصل 

 القرار اتخاذ

 الواجبات

 الفردية

. والجماعية

 مالحظة.

 السلوك

 والمناقشة الحوار الذات على واالعتماد املسؤولية الفردية حتمل 

 الحالة دراسة

 العروض-

. الفردية

 الواجبات

 . الفردية

استمارة تقيم العمل  املناقشات..احملاضرات فدرته يف احلوار واملناقشة ظهر الطالبي أن 3-2
 اجلامعي والفردي

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
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ظهر الطالب مهارته يف البحث يف شبكة االنرتنت عن ي أن 4-1
والفروق  والذكاء دراسة القدرات العقلية املواضيع املتعلقة أبمهية

 وابرز املستجدات يف هذا اجملالالفردية 

 

 

 التكليفات والتطبيقات املختلفة

عرض ومناقشة 
املقاالت 

واملعلومات اليت مت 
عليها من احلصول 
 االنرتنت

واستخدام ال 
power point 

 يف استخدام التقنية احلديثة  مهارته ظهر الطالبي أن 4-2

 (وجدت إن) النفسية احلركية املهارات 5
جيمع املعلومات لدعم التعليم املستند على النظرايت العقلية - 5-1

 ودورها يف منو قدرات الطالب

استخدام ال  التكليفات والتطبيقات املختلفة
power point 

 
 :لدراسيل االفص خالل الطلبة تقومي مهام جدول .47

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %10 طوال الفصل  السلوك الصفي املرغوباملناقشة واحلوار وااللتزام مبعايري  1

 power point 5-10 25%عن طريقذكاء عرض إحدى نظرايت ال 2

 %25 14-11 التعليمي ذكاء تطبيق إحدى نظرايت ال 3

 %40 15 (من متعدد ومقايل قصري )اختباراالختبار النهائي 4

 %100 اجملموع 5

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشادد.

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(.  
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ساعات  3لتدريس مبعدل اوفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة  يواإلرشاد األكادمياالستشارات 
 .ملتاحة واملناسبةاملتزامن ابستخدام شبكات التواصل ا االلكرتولختصيص وسائل للتواصل  أسبوعي يتم

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

للنشر والتوزيع  سيكولوجية الفروق الفردية يف الذكاء . األردن : دار املسرية(. 2016الشيخ ، سليمان اخلضري .)- -
 والطباعة 

   330(. الذكاء اإلنسال: اجتاهات معاصرة وقضااي نقدية . الكويت ، سلسلة عامل املعرفة رقم 2006طه، حممد. ) -

 ايض(. مقاييس الذكاء والقدرات، مكتبة الرشد، الر 2013عبد الوهاب صالح شريف)

 وغريها(: والتقارير العلمية  األساسية )اجملالت املرجعية املواد–قائمة يف–أدرج .2
 .األجنلو املصرية للطباعة والنشر (. مصر :6(. القدرات العقلية .)ط1996أبو حطب ، فؤاد .)-

 (. اختبار القدرات العقلية، دار الكتاب اجلامعي، العني، اإلمارات .1999الطريري عبد الرمحن) -

 (. اختبارات الذكاء والشخصية، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية2004عبد الكايف إمساعيل عبد الفتاح)-

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

 https://uqu.edu.sa/libالقرى أم جبامعة هللا عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة

 https://www.abegs.orgاخلليج لدول العريب الرتبية مكتب

 page-serc.com/homehttps://www.gaاخلليج بدول الرتبوية للبحوث  العريب املركز

 /44https://uqu.edu.sa/App/Browser/CatSiteجمالت جامعة ام القرى 

 https://arts.ksu.edu.sa/ar/journalجملة جامعة امللك سعود 

 http://journals.yu.edu.joجمالت جامعة الريموك 

 /814/2932http://jordan.thebeehive.org/contentجمالت جامعة الكويت 

https://uqu.edu.sa/lib
https://www.abegs.org/
https://www.gaserc.com/home-page
https://uqu.edu.sa/App/Browser/CatSite/44
https://arts.ksu.edu.sa/ar/journal
http://journals.yu.edu.jo/
http://jordan.thebeehive.org/content/814/2932
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  األردنية( اجلامعة واالجتماعية اإلنسانيةجملة دراسات )العلوم 

 jjes@yu.edu.jo :Emailاجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية

https://journals.ju.edu.jo 

 والنفسية البحرين  جملة العلوم الرتبوية

https://jes.ksu.edu.sa/ar 

لة العربية للعلوم الرتبوية والنفسيةجمل  

9I-http://wp.me/P94dJH 

 جامعة القاهرة –جملة العلوم الرتبوية 

http://www.ies.cu.edu.eg 

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

/https://www.arabsciencepedia.org 

https://www.marefa.org 

https://www.sciencedaily.com 

 ر ابط لقواعد بياانت عربية عرب موقع دار املنظومة
http://www.mandumah.com/databases 

قسم علم النفس  –رابط دليل الدورايت العربية اجملانية   
http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/details&i=7 

(الصادرة عن اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية و النفسية )جسنت” آفاق“رابط أعداد جملة   
ar-editions-mag-https://gesten.ksu.edu.sa/ar/afaq 

mailto:jjes@yu.edu.jo
https://journals.ju.edu.jo/
https://jes.ksu.edu.sa/ar
http://wp.me/P94dJH-9I
http://www.ies.cu.edu.eg/
https://www.arabsciencepedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://www.marefa.org/
https://www.sciencedaily.com/
http://www.mandumah.com/databases
http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/details&i=7
https://gesten.ksu.edu.sa/ar/afaq-mag-editions-ar
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 رسائل املاجستري والدكتوراه يف اجلامعات الربيطانية :

https://ethos.bl.uk/Home.do 

 0مكتبة رقمية على االنرتنت للبحث الرتبوي واملعلوماتموقع إريك 

https://ies.ed.gov 

 دليل حبث غين أبفضل الروابط واملوارد وأكثرها ارتباطا مبوضوع البحث 

http://www.academicinfo.net 

 يمية االلكرتونية املفتوحةاملنصات التعل

 https://www.edraak.org_منصة أدراك 

 https://www.rwaq.orgرواق للتعليم املفتوح منصة -

 https://www.maharah.netمنصة مهارة -

 https://www.tasmeemme.comموقع تصميمي -

 https://shms.sa/registrationمنصة مشس 

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

   (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املبال   -1 
 جمهزة تقنياقاعات دراسية -

 معامل القسم والكلية -

 (طالب10)قاعة اجتماعات مبقاعد متحركة سعة-

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر-2
 اخلاصة الشخصية اآليلاحلاسب  أجهزةاستخدام -

https://ethos.bl.uk/Home.do
https://ies.ed.gov/
http://www.academicinfo.net/
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 أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر أو التقدميةشو للعروض  الداات أجهزةاستخدام -

 السبورات الذكية-

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر-3
 توفر شبكة االنرتنت

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ن
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات -1

 مناقشة الطالبات حول ما ورد يف املقرر - 
 مستوى التطبيقات العملية لنظرايت الدافعية يف التعلم واالجناز  -
 تقومي األداء التدريسي استبانهنتائج  -
 نتائج االختبار النهائي -
 ملا مت وتقبلهه واستيعاباملقرر وفهمه  أستاذ أبداء وقناعتهرضا الطالب  تقيس مدى استبانه-

 الراجعةللحصول على التغذية  استبانه -

 مقابلة عينة من طالب املقرر-

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات -2 
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية-

 تقرير رئيس القسم حول أداء عضو هيئة التدريس -

 حلقة نقاش مع الزميالت اللوايت درسن املقرر سابقاً  -

 نتائج الطالب-

 سجالت االجناز-

 ملف تقومي املقرر-

 تقيم األقران-
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 التقييم الذايت-

 :التدريس تطويرل إجراء-3
 يف املقرر توظيفهمتابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم اللغة االجنليزية والعمل على -

 اللتحاق بدورات وورش عمل حول اسرتاتيجيات التدريس الفعال والتقومي-

 ملف التدريس-

 السمينارت العلمية-

 حضور املؤمترات والندوات التخصصية-

 )دعم النظراء(اخلربات االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل -

 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتول-       

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

 الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم أعمالتدقيق ومراجعة عينة من -

 أخرىالتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة -

 يدرسون نفس املقرراملشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين -
  فروق الفردية الأخرى الهتن يف جامعة مبثي البمقارنة أداء الط-      
ومقارنة  فروق الفردية العة أخرى ضو هيئة التدريس يف جامتوحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع ع -      

 النهائية املمنوحة للطالب. الدرجات
  لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف

 دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا مراجعه

 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر-
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 االستفادة من أراء املختصني يف العمل الرتبوي-

ذات الصلة به مثل طرق التدريس اخلاصة وتصميم  مقررات أخرىالطالب من هذا املقرر يف  تعرف مدى إفادة-
 وتطوير الدروس والتدريب امليدال

 )العربية واألجنبية(التخصص االطالع على األحباث يف جمال -

 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر-

 رىاملقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخ-       

 
 

 

 حممد خليفة الشريدةد. . :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

 

 20/2/1440 التاريخ

 

 
 توصيف املقرر الدراسي     

 بناء الربامج الرتبوية :  اسم املقرر  

 3-0206742 رمز املقرر:

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 ...........جامعة أم القرى..:اسم املؤسسة التعليمية هـ23/2/1440: اتريخ التوصيف

 .. /علم النفس............................................:القسم /الرتبية                لكليةا
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 هعامة عن ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .غ
 بناء الربامج الرتبوية   :اسم املقرر الدراسي ورمزه. 1 .64
 معتمده   ساعة 3  :عدد الساعات املعتمدة. 2 .65
 علم نفس التعلم -دكتوراه: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .66

 (فيحالوجودمقررعامفيعدةبرامج،بيّنهذابداًلمنإعدادقائمةبكلهذهالربامج)

 املستوى الرابع: الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .67
 ال يوجد(:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .68
 ال يوجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .69
 الزاهر-العابدية -جامعة أم القرى: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل ،إن املقرر تقدمي موقع. 7 .70

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

 %80 :النسبة 80 التقليدية احملاضرات قاعات .صص
    

 %10 :النسبة 10 التعليم اإللكرتول .قق
    

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

  :النسبة  ابملراسلة .شش
    

  :النسبة  أخرى .تت
 

 :تعليقات

 

 أهداف
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 ؟ساملقرر الرئي هدف ما -1
, التعليميةرية لتصميم الربامج ابخللفية العلمية واألسس النظ العلياطلبة الدراسات يهدف هذا املقرر إىل تزويد 

وإدارته, التعليمية صميم الربانمج والتعرف على عالقة ذلك مبراحل العملية التدريبية, كما يركز املقرر على عناصر ت
خصصهم وطبيعة عملهم وفق عالقة بتوصوالً إىل متكينهم ورفع قدراهتم ومهاراهتم يف تصميم الربامج التدريبية ذات ال

 0املنهجية العلمية

 يتوقع يف هناية املقرر أن يكون الطالب قادرًا على : 

 حتليل مفهوم تصميم الربامج التعليمية وحتديد أهدافه.-

 التعرف على أسس إدارة الربامج التعليمية-

 االحتياجات التدريبية وحتليلها. أمهية حتديد-

 ج التعليمي األهداف وحتديد املهارات واإلمكاانت واملعلومات ومعايري احملتوى للربانمناء ب-

 التعرف على األسس الفلسفية للربامج الرتبوية.-

 بناء الربامج الرتبويةيف )الوسائط التفاعلية( حتديد دور التكنولوجيا احلديثة -

 التعرف على  مناذج من الربامج العاملية -

 تعليمي يف جمال علم نفس التعلم . تصميم برانمج -

  حتليل ونقد برامج تعليمية يف ضوء املعايري العلمية

)مثل االســـتخدام املتزايد لتقنية املعلومات لتطوير وحتســـني  املقرر الدراســـي .  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 اجلديدة يف جمال الدراسة(.أو مراجع اإلنرتنت, والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث 

 استخدام مراجع متخصصة يف بناء الربامج الرتبوية

 البحثية يف جمال بناء الربامج التعليمية االستفادة من املواقع االلكرتونية لتطوير مهارات الطلبة 
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ال يف االطالع على أحدث التقنيات يف جماستخدام مواقع متخصصة ومراكز أحباث على الشبكة العنكبوتية 
 0تصميم الربامج التعليمية

 االستفادة من معايري تقومي الربامج التعليمية يف حتسني حمتوى املقرر الدراسي

 على االطالع على املراجع العربية و األجنبية " املرتمجة " احلديثة ذات الصلة ابملقرر . لبةشجيع الطت

 .بناء الربامج الرتبويةجمال بنتائج الدراسات و األحباث احلديثة يف  لبةتزويد الط

 

 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أواملقرر الدراسي  وصف .ص
مراحل التصميم يف جمال علم نفس التعلم, والتدريب على  بناء الربامج الرتبوية: يتناول املقرر للمقرر عام وصف

بناء يف )الوسائط التفاعلية( حتديد دور التكنولوجيا احلديثة , و االحتياجات التدريبية وحتليلها أمهية حتديدو , التعليمي 
 0,وحتليل ونقد برامج تعليمية يف ضوء املعايري العلميةخيدم العملية التعليمية  برانمج تعليميوتصميم  الربامج الرتبوية

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوع .48
 ساعات التدريس عدد األسابيع املوضوعاتقائمة 

 فكرة عامة عن املقرر وأهدافه 

حتديد الفرق بني املفهوم املعاصر للربانمج واملفهوم –مفهوم الربانمج التعليمي 
-)إثرائي تصنيف الربامج الرتبوية يف جمال علم نفس التعلم -التقليدي للربانمج
 تدرييب تربوي (-الفردي-قائم على األنشطة

1 2 

واملبادئ الرتبوية اليت تستند عليها عملية إعداد الربامج والنظرايت  األسس
 الرتبوية

1 2 

 2 1 خصائص املتعلمني-وصف بيئة التعلم -حتديد االحتياجات التعليمية 

 2 1 مراحل بناء وتصميم الربامج التعليمية : 
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 حتليل-خصائص املتعلمني-املهمات التعليمية-التحليل)حتديد األهداف-1
 البيئة التعليمية(

املواد -األدوات-حتديد األساليب التدريبية-)تنظيم احملتوى العلميالتصميم -2
 التعليمية(

 دليل أنشطة(-دليل املتعلم-التنفيذ)إعداد دليل املعلم-3
 إضافات إبداعية على الربانمج(-)زايدة حتسينات التطوير-4
 التقومي النهائي(-التقومي البنائي-التقومي :مراحل التقومي)التقومي التكويين-5

2 2 

 2 1 االختبار النصفي 

 2 1 بناء الربامج الرتبويةيف  )الوسائط التفاعلية(دور التكنولوجيا احلديثة

برانمج -برانمج القبعات الست -التعليمية )برانمج الكورت مناذج عاملية لربامج 
 وغريها من الربامج احلديثة يف هذا اجملال -تريز

2 4 

 4 2 معايري تقومي الربامج الرتبوية 

 2 1 عرض برامج تعليمية ومناقشتها وحتليلها

 4 2 عرض مناذج من التكليفات يف تصميم برامج التعليمية ومناقشتها

 2 1 االختبار النهائي

 

   : املقرر وتوزيعها ساعات عدد إمجايل .49
 أو معامل دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق يواستد

 32 --- 4 ---- --- 32 التدريس الفعلية ساعات
 2 --- 4 ---- --- 2 الساعات املعتمدة

 

 :خالل أسبوعيا الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة عدد ساعات .50
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 ساعتان إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر

 

 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .51
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

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

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

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات 

 للمؤهالت
 طرق التقومي للمقرر التدريس اسرتاتيجيات

 املعرفة 1
 أسئلة شفوية العروض التقدميية-احملاضرة مفهوم الربامج الرتبوية. إىلالتعرف  1-1

املهارات األساسية املتضمنة يف الربامج  إىلالتعرف  1-2
 الرتبوية 

 إسرتاتيجية -املناقشة -احملاضرة 
 التعلم التعاوين

تكليفات 
 منزلية

ببعض النماذج املعاصرة من الربامج  إىل التعرف 1-3
 العاملية 

عرض -التعلم التعاوين إسرتاتيجية
 املناقشة-أمثلة -مناذج

تكليفات 
 منزلية

 املهارات املعرفية 2
 مشروع حبثي املناقشة + العصف الذهين-احملاضرة تعليمي تصمم برانمج  2-1

تكليفات  املناقشة -احملاضرة التدريبية للربامج الرتبويةحتديد االحتياجات  2-2
 منزلية
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 املناقشة  -احملاضرة متيز معايري تقومي الربامج الرتبوية  2-3

 العروض التقدميية

تكليفات 
 منزلية

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
تطبيقات  العرض التوضيحي. تنمية القدرة على مهارة التعلم الذايت 3-1

 عملية

 املالحظة التعلم التعاوين إسرتاتيجية لآلخر واالستماعالقدرة على إدارة املناقشة  3-2

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
على استخدام احلاسب اآليل و  لبةتشجيع الط 4-1

 التواصل مع املواقع ذات الصلة .
تطبيقات  إسرتاتيجية التعلم التعاوين.

 عملية

جمال تطوير مهارات توظيف البياانت و النتائج يف  4-2
 . تصميم الربامج الرتبوية

 املناقشة +

 التعلم التعاوين إسرتاتيجية

 كتابة تقارير

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 املالحظة  التعلم التعاوين إسرتاتيجية تدريب الطالب على تقدمي األعمال  بثقة . 5-1

5-2    

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .52

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %15 4,  3,  2 تكليفات منزلية 1

 %10 8 مشروع حبثي  2
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 %10 10 مقال علمي  3

 %10 12 عرض مرئي )عروض تقدميية( 4

 %15 14-13 عرض برامج تعليمية ونقدها يف ضوء املعايري العلمية  5

 %40 15 اختبار هنائي 6

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ص

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

 ساعات أسبوعيًا(3مبعدل ) الساعات املكتبية 
  االلكرتوين.التواصل الدائم عرب الربيد 

 وتصويبه, وعمل ملف الكرتوين أبعماهلم والتوجيهات املقدمة هلم برانمج تعليميالرد على استفسارات الطلبة يف بناء 
 

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

  0التصميم التعليمي نظرية وممارسة, دار املسرية للنشر والتوزيع:عمان 0(1999)0احليلة, حممد حممود

  0تصميم الربامج التعليمية, عامل الكتب:القاهرة 0(2011)0زيتون, كمال عبداحلميد

  0لرايضالتصميم التعليمي)ترمجة: جماب األمام(,مكتبة العبيكان:ا 0(2008)0راغن,يتلمن مسيث,ابتريشال؛

تصميم التعليم الفعال )ترمجة: أماين الدجاين(,مكتبة 0(2008)0موريسون,غاري؛روس,سيتفن؛كيمب,جريولد
 0العبيكان:الرايض

Powell,G.(2001).The ABCS of online course design .Educational 

Technology,41(4)pp43-47 
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 (:اوغريه والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد – قائمة يف–أدرج. 2

 https://uqu.edu.sa/libالقرى أم جبامعة هللا عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة

 https://www.abegs.orgاخلليج لدول العريب الرتبية مكتب

 page-https://www.gaserc.com/homeاخلليج بدول الرتبوية للبحوث العريب املركز

 /44https://uqu.edu.sa/App/Browser/CatSiteجمالت جامعة ام القرى

 https://arts.ksu.edu.sa/ar/journalجملة جامعة امللك سعود

 http://journals.yu.edu.joجمالت جامعة الريموك 

 jordan.thebeehive.org/content/http//:814/2932جمالت جامعة الكويت

  األردنيةواالجتماعية( اجلامعة  اإلنسانيةجملة دراسات )العلوم 

https://journals.ju.edu.jo 

 جملة العلوم الرتبوية

https://jes.ksu.edu.sa/ar 

لة العربية للعلوم الرتبوية والنفسيةاجمل  

9I-http://wp.me/P94dJH 

 جامعة القاهرة –جملة العلوم الرتبوية 

http://www.ies.cu.edu.eg 

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

لقواعد بياانت عربية عرب موقع دار املنظومةابط ر   
http://www.mandumah.com/databases 

https://uqu.edu.sa/lib
https://www.abegs.org/
https://www.gaserc.com/home-page
https://uqu.edu.sa/App/Browser/CatSite/44
https://arts.ksu.edu.sa/ar/journal
http://journals.yu.edu.jo/
http://jordan.thebeehive.org/content/814/2932
https://journals.ju.edu.jo/
https://jes.ksu.edu.sa/ar
http://wp.me/P94dJH-9I
http://www.ies.cu.edu.eg/
http://www.mandumah.com/databases
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قسم علم النفس  –ابط دليل الدورايت العربية اجملانية ر  
http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/details&i=7 

الصادرة عن اجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية و النفسية )جسنت(” آفاق“رابط أعداد جملة   
ar-editions-mag-https://gesten.ksu.edu.sa/ar/afaq 

 رسائل املاجستري والدكتوراه يف اجلامعات الربيطانية :

https://ethos.bl.uk/Home.do 

 0مكتبة رقمية على االنرتنت للبحث الرتبوي واملعلوماتموقع إريك 

https://ies.ed.gov 

 دليل حبث غين أبفضل الروابط واملوارد وأكثرها ارتباطا مبوضوع البحث 

http://www.academicinfo.net 

 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة

 https://www.edraak.org_منصة أدراك 

 https://www.rwaq.orgرواق للتعليم املفتوح منصة -

 https://www.maharah.netمنصة مهارة -

 https://www.tasmeemme.comموقع تصميمي -

 https://shms.sa/registrationمنصة مشس 

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

 تطبيقات جوجل التعليمية 

 الذكية. السبورة

http://www.dfaj.net/index.php?r=journals/details&i=7
https://gesten.ksu.edu.sa/ar/afaq-mag-editions-ar
https://ethos.bl.uk/Home.do
https://ies.ed.gov/
http://www.academicinfo.net/
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 الفصول االفرتاضية

 

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

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

 قاعات دراسية جمهزة , وتتوافر هبا طاوالت مستديرة من أجل تفعيل عدد من اسرتاتيجيات التعلم والتعليم املناسبة
 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البياانت، عرض أدوات) تقنية مصادر -2

 أجهزة الداات شو للعروض التقدمييةأجهزة حاسب آيل + 

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربيه جتهيزات إىل حاجة هناك كان  إذا مثالً : حددها) أخرى مصادر .1
 توفري شبكة )اإلنرتنت(

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ه

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .1
 اهليئة الوطنية لتقييم املقرر( استبانهلتقييم املادة وطرق تدريسها. )  استبانه

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات -2
 .املقرر تدريس يف املشاركنياملناقشة مع أعضاء هيئة التدريس 

 نتائج الطالب 

 ملفات اإلجناز

 ملف تقومي املقرر 

 تقييم األقران

 :التدريس تطوير إجراءا-3
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 يف املقرر. اوالعمل على توظيفهبناء الربامج الرتبوية  لمتابعة ما يستجد يف جما

 حلقات النقاش العلمية.

 حضور املؤمترات والندوات العلمية يف جمال علم نفس التعلم 

 تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.ورش عمل ودورات 

 0واألفكاراالجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات

 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.

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

 . القسم من خاصة جلنة بواسطة الطلبة أعمال عشوائية من عينة مراجعة-

 .املقرر نفس يدرسون الذين الزمالء بني والتدقيق التصحيح يف والتبادل املشاركة-

 0دورية لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرىالتبادل بصورة -
 

 الدكتور / حممد خليفة الشريدة :اسم منسق الربانمج

 :التوقيع

 

 14..../...../..... التاريخ
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 توصيف املقرر الدراسي     
 متقدمنظريات التعلم والتعليم  :  اسم املقرر  

 2-0206714  :رمز املقرر

 دراسي مقرر توصيف منوذج

 جامعة أم القرى:املؤسسة التعليمية اسم 1440 / 22/2:التوصيف اتريخ

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

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .ف
 ( 2)متقدم نظريات التعلم والتعليم : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .71
 ساعة 2: املعتمدة الساعات عدد. 2 .72
 : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .73

 .برانمج الدكتوراه يف علم النفس/ تعلم(الربامج هذه بكل قائمة إعداد من بدالً  هذا بنّي  برامج، عدة يف عام مقرر وجود حال يف)

 ه.مرحلة الدكتورا –املستوى األول  :الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .74
  (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .75
 ال يوجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .76
 كلية التربية بالزاهر.: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل ن املقرر،إ تقدمي موقع. 7 .77

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

 %70 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .ثث
    

  :النسبة  اإللكرتول التعليم .خخ
    

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

  :النسبة  أخرى .ظظ
 

 :تعليقات

 

 األهداف .ق
 الرئيس؟ املقرر هدف ما -1

نقد يحلل وي. وويقارن فيما بينها (المعرفي والخلقي والقيمينظريات التعلم ) الى البتعرف الطأن ي

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

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

 .األخالقيفي النمو 

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

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

 التطور الحاصل في هذا المجال.في موضوعات المقرر لمواكبة 

  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 
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 علمية والتغذية المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات ال

 الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب.

 .استخدام استراتيجيات جديدة في التدريس واستخدام متزايد لمصادر شبكة االنترنت 

 

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

 

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .53
 التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

عامة تشمل مفهوم المعرفة والعلم والطريقة العلمية مراجعة -1

وخطوات التفكير العلمي و معنى البحث العلمي و مفهوم النظرية 

 وفوائدها وخصائصها ومعايير الحكم عليها ومقارنتها.

التعلم وتعريفه وخصائصه، وطرق قياسه، وعوامل التعلم،  مفهومو

 . مفهوم التعليم وعالقة التعلم بالتعليم وكذلك الفروق بينهما

 

1 

 

 

2 

 2 2 مراجعة عامة لنظريتي األشراط الكالسيكي واإلجرائي-2

 والنمو األخالقي المعرفيوالنمو نظرية بياجيه في التعلم -3

 وتطبيقاتها التربوية
2 2 

 2 1 وميللر التعزيزية وتطبيقاتها التربوية نظرية دوالرد-4

 2 1 لتعلم االجتماعي وتطبيقاتها التربويةروتر لنظرية -5

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

 وتطبيقاتها التربويةبالتفكير( 
1 2 

التعاون ة التعلم التعاوني لدوتشودوتش )ونظريات نظري -7

 التعرف على أساليب التعلم التعاوني والتنافسيو.والتنافس(

1 2 
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كأحد عناصر نظريه  (Hidden curriculum)المنهج الخفي  -8

 .في تشكيل سلوك الطالب االجتماعي وأثرهالتفاعل 

1 2 

 2 1 وتطبيقاتها التربوية جانييه في التعلم والنمو المعرفينظرية  -9

 2 1 .المعلومات وتطبيقاتها التربويةنظرية معالجة  --10

 2 1 نظرية كوهلبرج في تعلم األخالق وتطبيقاتها التربوية -11

في العجز المتعلم والتفكير االيجابي )علم النفس نظرية سيلجمان -12

 وتطبيقاتها التربويةااليجابي( 

1 2 

 2 1 وتطبيقاتها التربويةفي النمو األخالقي  نظرية جليجان -13

اقتراح نموذج للتربية األخالقية والقيم اإلسالمية في المجتمع  -14

 .األخالقيالسعودي في ضوء أحد نظريات التعلم في النمو 

1 2 

 

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .54
 إضافية دروس حماضرات 

 أو معامل
 اجملموع أخرى تطبيق استديو

 3 - - - 32 الفعلية التدريس ساعات
ساعات 

 اختبار

32 

 2  - - - 2 املعتمدة الساعات
 

 ساعتان :أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .55
 

 

 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .56
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 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

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

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

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 التقومي طرق للمقرر التدريس اسرتاتيجيات

 املعرفة 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 

 مفهوم كل من المعرفة والعلم والنظريةيُعرف  1-1

 خطوات الطريقة العلمية والتفكير العلمي.ويحدد 
المحاضرة واإللقاء  -

باستخدام جهاز عارض 

 البيانات.

 المناقشة والحوار  -

 خرائط المفاهيم -

 التدريس بحل المشكالت -

التدريس ذو المعنى  -

باستخدام المنظمات 

المتقدمة وتنشيط المعرفة 

 السابقة.

التدريس الفردي بالرجوع  -

ع إلى المكتبة ومواق

االنترنت إلثراء 

المعلومات حول 

 .النظريات

 المناقشات الصفية.-

 الواجبات الفردية والجماعية.-

 مستوى العروض الصفية.-

البحوث العلمية والتقارير -

حول النموذج المقترح للتربية 

األخالقية في المجتمع 

 السعودي.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم األنشطة

 ومهام األداء

نظريات التعلم الكالسيكية والحديثة في يصنف  1-2

 . األخالقيمجال التعلم والنمو المعرفي والنمو 

والقيم نموذج مقترح للتربية األخالقية يستعرض  1-3

وفق أحد نظريات  في المجتمع السعودي اإلسالمية

 .المقدمة األخالقيالنمو 

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

في المواقف  األخالقيالتعلم والنمو المعرفي والنمو 

 .وخارجها الصفية

 العصف الذهني. -

 التدريس بحل المشكالت.-

 الحوار وطرح األسئلة -

 البحث واالستنتاج.

 المناقشات الصفية. -

 كتابة التقارير العلمية. -

الواجبات الفردية  -

حلل نظريات التعلم الكالسيكية والحديثة في مجال التعلم ي 2-2 والجماعية.

 .األخالقيوالنمو المعرفي والنمو 
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نظريات التعلم الكالسيكية والحديثة في مجال التعلم  نقدوي

 . األخالقيوالنمو المعرفي والنمو 

نظريات التعلم الكالسيكية والحديثة في مجال التعلم م قيي و

نظريات التعلم  .األخالقيوالنمو المعرفي والنمو 

الكالسيكية والحديثة في مجال التعلم والنمو المعرفي 

 األخالقيوالنمو 

وفق معايير الكفاية الشكلية وكفاية محتوى  وذلك

 النظريات.

إحدى طرائق التعلم القائمة -

 على مركزية المتعلم مثل

التعلم التعاوني، أو التعلم 

النشط، المعتمدة على تصميم 

 مهام األداء وفقا لسياق الحياة.

االختبارات ) بحيث تمثل  -

%  50أسئلة حل المشكالت 

من مجموع أسئلة 

 االختبارات(.

قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم األنشطة

 ومهام األداء.

التعلم )بما فيها تعلم  التطبيقات التربوية لنظرياتيستنبط  2-3

 داخل المجال الصفي وخارجه. األخالق والقيم(

في  اإلسالميةوالقيم نموذج مقترح للتربية األخالقية يبني  

 األخالقيوفق أحد نظريات النمو  المجتمع السعودي

 .المقدمة

 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3

 أن:بنهاية المقرر يتوقع من الطالب  
 بفاعلية ووضوح. واقرأنهزمالئه مع  يتفاعل 3-1

 
 المناقشة والحوار -

تنفيذ واجبات فردية تتطلب  -

االعتماد على االنترنت 

 والرجوع إلى المكتبة.

 األدوار المناظرةلعب  -

تنفيذ مشاريع بحث  -

 جماعية

 دراسة الحالة -

 المناقشات الصفية -

 الواجبات الفردية والجماعية.-

التقويم الذذذذاتي، وتقويم األقران -

 وتقوم األستاذ باستخدام:

 (Rubric)قاعدة أداء وصفية  -

 لتقويم األنشطة ومهام األداء.

 (Rubric)قاعدة أداء وصذذفية  -

لذذتذذقذذويذذم مذذهذذذذارات الذذعذذالقذذذذات 

 الشخصية.

 (Rubric)قاعدة أداء وصذذفية  -

لذذذتذذذقذذذويذذذم مذذذهذذذذارات تذذذحذذذمذذذذل 

المسذذذذذذذؤولية، والعمل ضذذذذذذذمن 

 فريق.

حقيبة إنجاز تجمع جميع -

 التقويم وأدوات والنتاجاألنشطة 

 في العروض الصفية.يعتمد على الذات  3-2

تعاونية عند المجموعات الفي  اقرأنهيتعاون مع  3-3

 التطبيق التربوي للنظريات.

 

الذي يتناغم مع أخالقيات  المسئولالسلوك يتبع  3-4

 التعليم.

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن: 

 المناقشات الصفية. - طرح األسئلة - مجموعته لتفعيل الحوار الفعال بينهم. إفراديتواصل مع   4-1
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يصيغ مشروعا بحثيا بمفرده أو بالتعاون مع مجموعته  4-2

 لتحليل أحد المشكالت الصفية أو التعليمية.

 في الصف.لعرضه ويعد تقريرا وافيا عنها  

وأقرانه لتحسين  أستاذهويستخدم التغذية الراجعة من 

 جودة العمل.

 

العروض الصفية باستخدام  -

power point  ومقاطع

 الفيديو ذات العالقة.

 المناقشات الصفية . -

الواجبات الفردية -

 والجماعية.

الذذتذذقذذويذذم الذذذذذاتذذي، وتذذقذذويذذم -

األقذذران وتذذقذذوم األسذذذذذذذذتذذذذاذ 

 باستخدام:
قذذذذاعذذذذدة أداء وصذذذذذذذذفذذيذذذذة  -

(Rubric)  لذذذذذتذذذذذقذذذذذويذذذذذم

 األنشطة ومهام األداء.

قذذذذاعذذذذدة أداء وصذذذذذذذذفذذيذذذذة  -

(Rubric)  لذذذذذتذذذذذقذذذذذويذذذذذم

مذذذذهذذذذارات الذذذذعذذذذالقذذذذات 

 الشخصية.
قذذذذاعذذذذدة أداء وصذذذذذذذذفذذيذذذذة  -

(Rubric)  لذذذذذتذذذذذقذذذذذويذذذذذم

مهارات تحمل المسؤولية، 

 لعمل ضمن فريق.وا

حقيبة إنجاز تجمع جميع 

األنشطة والنتاجات وأدوات 

 التقويم

يصيغ مشروعا بحثيا بمفرده أو بالتعاون مع مجموعته  4-3

في  اإلسالميةنموذج مقترح للتربية األخالقية والقيم لبناء 

 األخالقيالمجتمع السعودي وفق أحد نظريات النمو 

 المقدمة.

 في الصف. لعرضهويعد تقريرا وافيا عنها 

وأقرانه لتحسين جودة  أستاذهيستخدم التغذية الراجعة من 

 العمل.

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

 
 

 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .57
 شفهي, تقدمي خطابة, مقال, كتابة  مجاعي, مشروع اختبار,: مثال) املطلوبة التقومي مهام م

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

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

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

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

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

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

 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ض
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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(.  

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

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

 للنقاشات وتقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.
ريس للتواصل وتقديم تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة التد -

 األكاديمي. اإلرشاد

 
 التعّلم مصادر .عع

 :املطلوبة املقررة الكتب – قائمة يف–أدرج. 1

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

، دار ديبونو للنشر 1(. علم نفس النمو. ط2012)سامي محسن الختاتنة  و أحمد عبداللطيف أبو أسعد  -2
 .عمان -والتوزيع

 .عمان -،دار المسيرة للنشر والتوزيع4(.مبادئ علم النفس التربوي،ط2012الزغول ) عماد عبدالرحيم -3
لدى عينة من الذكور السعوديين في سن  األخالقي(. نمو التفكير 2000حسين بن عبدالفتاح الغامدي ) -4

 .16، ع16قطر، مج -بحث منشور، حولية كلية التربية المراهقة والرشد،
 .مصر -( دار المعرفة الجامعية2( ، النمو اإلنساني أسسه وتطبيقاته ، ط)1995سيد محمود الطواب ) -5
 ، عمان ،دار المسيرة. 1( نظريات التعلم ،ط2015) الحموري عدنان العتوم ، عبدالناصر الجراج ، فراس  -6

 ت التعلم والتعليم، عمان: دار الفكر( نظريا2005يوسف قطامي )  -7

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

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

 (. األسس النفسية للنمو .القاهرة . دار الفكر العربي . 2011فؤاد البهي السيد) -2
-(، دار القلم 1( ، في النمو األخالقي النظرية، البحث، التطبيق، ط )1983محمد رفقي محمد فتحي ) -3

 .الكويت
 ، دار الشروق. 2( نظريات التعلم ، الطبعة  2006ول ) عماد الزغ -4
قدرات  –عمليات معرفيه  –( سيكولوجيه التعلم ) نظريات 2012حسانيين )  عواطف محمد محمد -5

 األكاديميةعقليه ( ، المكتبة 

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

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

 ة.، الكويت سلسلة عالم المعرف108دد وعطية محمد هنا، الع

 :وغريها االجتماعي التواصل ومواقع اإلنرتنت ومواقع اإللكرتونية املواد أدرج. 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 

 

231 

 

 مواقع االنترنت المتخصصة مثل: 

http://www.APA.org 

liupsyshttp://www.am.org 

http://www.hayatnafs.co 

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

 البرامج التعليمية في مجال التعلم والتعليم

 

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

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

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

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

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

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .و

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات -1
 حول ما ورد في المقرر. لبةحلقة نقاش مع الط -

 تقييم مستوى البحوث العلمية والتقارير. -

 .(Rubric)تقويم الطالب باستخدام قاعدة أداء وصفية  -

 نتائج الطالبات على االختبار النهائي. -

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .22
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.  -
 من قبل النظراء في التدريس. الستشارة في التدريس -
 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.   -
 التقويم الذاتي. -

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


 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 

 

232 

 

 :التدريس تطوير إجراءات -2
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل  -

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

 راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

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

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

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

جامعة أخرى ، وتوحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس في هذه الجامعة، ومقارنة 

 الدرجات النهائية للطلبة في الجامعتين.

 :لتطويره والتخطيط الدراسي رراملق فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف -5 .1
  ذاتي عام للمقرر. تقيم

 األداء التدريسي للتعرف على نقاط القوة والضعف. استبانهتحليل نتائج -

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

التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة 

 مية.والتحديث من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرس
 

 د. محمد  خليفة الشريدة  :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

 

 14..../...../..... التاريخ
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 الدراسيتوصيف املقرر      
 الدافعية والتعلم :  اسم املقرر  

 2-0206734 رمز املقرر:

 منوذج توصيف مقرر دراسي

جامعه أم :التعليمية املؤسسة أسم 1440/..2.../...20..:التوصيف اتريخ
 القرى.......................................

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

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف  .ك
 الدافعية والتعلم  : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .78
 ساعتان معتمداتن  :املعتمدة الساعات عدد. 2 .79
 الدكتوراه يف علم النفس: الدراسي ملقررا ضمنها يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .80

 (الربامج هذه بكل قائمة إعداد من بدالً ا هذ بنّي  برامج، عدة يف عام مقرر الوجود يف)

 الثالث: الدراسي ملقررهذا ا يف يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .81
 ال يوجد(:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .82
 ال يوجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .83
 الزاهر وغريها(-املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية-: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يفاملقرر، إن مل يكن  تقدمي موقع. 7 .84
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 (:ينطبق ما كل  اخرت) املتبع الدراسة منط. 8

 %80 :النسبة 80 التقليدية احملاضرات قاعات .غغ
    

 %10 :النسبة 10 اإللكرتول التعليم .أأأ

    

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

    

  :النسبة  ابملراسلة .ججج
    

  :النسبة  أخرى .ددد
 

 :تعليقات

 

 

 األهداف .ل
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 ؟ساملقرر الرئي هدف ما -3
مفهوم الدافع واحلافز والباعث كمفهوم الدافعية وأمهيتها وأنواعها واملفاهيم ذات العالقة هبا  إىل  التعرف  -

 واحلاجة وعالقتها ابلتعلم
 مناقشة نظرايت الدوافع املختلفة وحتليل ونقد ما جاءت به كل منها.  -
 اتصنيف أنواع الدوافع وخصائصه -نظرايت الدوافع يف الغرفة الصفي تطبيق-

 ة آلية عمل الدوافع املختلفةمعرفة كيفي -
 افعمعرفة األعراض الفسيولوجية والسيكولوجية الناجتة عن اضطراب بعض أنواع الدو  -
 معرفة مفهوم االنفعاالت وخصائصها ومكوانت ووظائف االنفعاالت -
 معرفة األعراض الفسيولوجية والسيكولوجية الناجتة عن اضطراب االنفعاالت -

 

 ىعل العليا في نهاية دراسة هذا المقرر أن يكون قادرطالب الدراسات يتوقع من 

 اإلملام ابلنظرايت املفسرة للدافعية-
 معرفة كيفية آلية عمل الدوافع املختلفةمن  تمكن الطالبي  -

 

املقرر الدراسي. )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -4
 أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(. 

 استخدام الكمبيوتر يف العثور على مجيع املواقع اليت قد تساعد يف تطوير -9
 جديدة يف هذا اجملالاستخدام الشبكة الداخلية للبحث عن أفكار وتطورات  -10
 املقدمةاستخدام الربامج املختلفة اليت تساعدهم على االستفادة من مجيع املواضيع   -11

 دليل الربانمج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أواملقرر الدراسي  وصف .ط

احلافز الدافع و واملفاهيم املتصلة هبا كمفهوم وأنواعها،  مبفهوم الدافعية  إىل التعريف املقرر يهدف هذا  للمقرر: عام وصف

، ويركز على األسس البيولوجية، والتعليمية، ومكوناهتا ووظائفها خصائص الدافعية كما يتناول املقرر ،  باعث واحلاجة،وال

والتحليلي والسلوكي واالجتماعي   يدافعية كاالجتاه  البيولوجاالجتاهات  املختلفة اليت فسرت ال ويناقش  واملعرفية للدوافع

الدافعية يف دراسة  ما يتناول جماالت البحث احلديثة . كالتعلم والتعليم وتطبيقاهتا يف ميادين  ، اإلنساني واملعريف و 

 واسرتاتيجيات تنميتها لدى الطالب يف الغرفة الصفية . 
 

 : ينبغي تناوهلا اليت املوضوعات .58
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 التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

نظرة عامة :  حتديد مفهوم الدافعية وأمهيتها وأنواعها والعوامل املؤثرة فيها  واملفاهيم 
 ذات العاقة هبا كمفهوم الدافع واحلافز والباعث واحلاجة وعالقتها ابلتعلم 

2 2 

 2 1 خصائص الدافعية  ومكوانهتا  ووظائفها  وأسسها وطرق قياسها 

 2 1 اإلعراض الفسيولوجية والسيكولوجية الناجتة عن اضطراب بعض أنواع الدوافع

 2 1 النظريات البيولوجية للدافعية وليام جيمس وليام ماكدوجال وتفسيرها لمفهوم الدافعية

النفسي التحليل نظريات  1 2 

االجتاه السلوكي الوظيفي واالرتباطي والعجز املتعلم    2 2 

االجتاه املعريف يف تفسري  الدافعية،  السلوك الغرضي ، دافعية االجناز ،  نظرية 
 اجملال ، التوقع القيمة ، االتساق والتنافر املعريف ، نظرايت العزو 

2 2 

 2 2 االجتاه اإلنسال يف الدافعية 

 2 2 النظريات  املعرفية االجتماعية السلوكية  

 2 1 واالجناز ابلسلوك الدوافع عالقة

  1 املتعلم دافعية الستثارة إجراءات / تربوية تطبيقات

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل .59
 حماضرات 30

 دروس
 إضافية

 أو معامل
 اجملموع أخرى تطبيق استديو

 32 - -  - 32 الفعلية التدريس ساعات
 2 - -  - 2 املعتمدة الساعات
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 ساعات3:وعياً أسب خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .60
 التكليفات اخلاصة ابملقرر إلجنازثالث ساعات 

 

 

 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار ًاجملاالت وفق للمقرر التعلم خمرجات .61
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

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

 اليلزم أنه مالحظة متكاملة،مع وتعليم تعلم عملية معاً  لتشكل تدريسها واسرتاتيجيات تقييمها وطرق املستهدفة املقرر
 .التعلم جماالت من جمال كل  يف تعلم خمرجات مقرر كل  تضمنأن 

 
 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 الوطين اإلطار ًاجملاالت وفق للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 التدريس اسرتاتيجيات

 للمقرر
 التقومي طرق

 املعرفة 1
واالجناز ابلسلوك وعالقتها الدوافع مفهوم- 1-1  .  التعليمبالمنظماتالمتقدمة- .

 .التعليمبالعصفالذهني-

 املناقشات-
 .  الصفية

 الفردية الواجبات
 واجلماعية

اونقده وحتليلها الدوافع نظرايت 1-2 (. السبع القبعات) ابلتفكري التدريس- -
 ملشكالت حال إسرتاتيجية.  -

 الصفية العروض-
 للنظرايت

االختبارات -
 النصفية والنهائية

 املعرفية املهارات 2
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واالجتماعية -أن يتعرف الطالب إىل  النظرايت السلوكية- 2-1
 واإلنسانية وغرية

 مناقشة-

 حماضرة ابستخدام البور بوينت

 االختبارات

 النصفية والنهائية 

 املناقشة-

 التطبيقات العملية-

يتعرف الطالب إىل التطبيقات الرتبوية اليت تعمل على  أن 2-2
 استثارة الدافعية

 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
 على العمل ضمن جمموعه يف األنشطة قدرته ظهر الطالبي أن 3-1

 التعاونية

املالحظة املباشرة  التعلم التعاول
للطالبة خالل 

 الفصل الدراسي

 المناقشات والمناقشة الحوار االنفعال عن بعيداً  اآلراء تبادل 

 الصفية

 العروض

 الجماعية

 . والفردية

 . والمناقشة الحوار ووضوح بفاعلية اآلخرين مع التواصل 

 القرار اتخاذ

 الواجبات

 الفردية

. والجماعية

 مالحظة.

 السلوك

 والمناقشة الحوار الذات على واالعتماد الفردية املسؤولية حتمل 

 الحالة دراسة

 العروض-

. الفردية

 الواجبات

 . الفردية

استمارة تقيم العمل  املناقشات..احملاضرات يف احلوار واملناقشة فدرته ظهر الطالبي أن 3-2
 اجلامعي والفردي

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
االنرتنت عن ظهر الطالب مهارته يف البحث يف شبكة ي أن 4-1

وابرز دراسة سيكولوجية الدوافع  املواضيع املتعلقة أبمهية
 املستجدات يف هذا اجملال

 

 

عرض ومناقشة 
املقاالت 

واملعلومات اليت مت 
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احلصول عليها من  التكليفات والتطبيقات املختلفة ة يف استخدام التقنية احلديث مهارته ظهر الطالبي أن 4-2
 االنرتنت

واستخدام ال 
powerpoint 

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

 
 :لدراسيل االفص خالل الطلبة تقومي مهام جدول .62

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %10 طوال الفصل  املناقشة واحلوار وااللتزام مبعايري السلوك الصفي املرغوب 1

 power point 5-10 25% عرض إحدى نظرايت الدوافع عن طريق 2

 %25 14-11 الطلبة دافعيةتطبيق إحدى نظرايت الدافعية يف جمال استثارة  3

 %40 15 (من متعدد ومقايل قصري )اختباراالختبار النهائي 4

 %100 اجملموع 5

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشادد.

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(.  

كما   أسبوعياساعات  3وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل  يواإلرشاد األكادمياالستشارات 
 .املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة االلكرتولختصيص وسائل للتواصل  يتم

 التعّلم مصادر .فف
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 :الكتب املقررة املطلوبة–يف قائمة–أدرج .1
 دار الزهراء للنشر والتوزيع . ( الدوافع واالنفعاالت2018هللا،معتز ) خليفة، عبدا للطيف، عبد -

 ، عمان . دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة  .  . الدافعية , مناذج وتطبيقات( 2015الرفوع ، حممد. )-

 عمان . دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة( . الدافعية ، النظرية والتطبيق ، 2008غباري ثائر احمد ) -

.) ترمجة املشاعلة جمدي،  (. الدافعية :النظرية , البحوث , التطبيقات2016هربرت ل برتي ، وجون م جوفرين.)-
 (. 2013والفراج كامل،  وسليط حممد( . األردن ، دار الفكر .) العمل األصلي نشر عام 

   

 (وغريهااجملالت العلمية والتقارير ) املواد املرجعية األساسية–يف قائمة–أدرج .2
 عمان . دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة  (سيكولوجية الدافعية واالنفعاالت ،2009)نى يونس ،محمد ب   -

 مكتبة االجنلو املصرية.  وتقوميه، القاهرة:الدافعية واالجناز األكادميي واملهين  (2000)الشرقاوي ، أنور 

 .والتطبيق، عمان:دار املسرية النظرية الرتبوي:( علم النفس 2007)عتوم ،عدانن وزمالؤه 

 

 

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

 I-Share 

Find books, DVDs, government documents and more in 79 Illinois academic libraries (including 

Lovejoy Library). Request books directly from other I-Share libraries and have them delivered to 

you at Lovejoy Library. 

 Databases 

.specific journal by titleLooking for journal articles? Find databases by subject, or search for a  

 ILLiad - Interlibrary Loan 

Have journal articles from other academic libraries delivered to you at Lovejoy Library. Articles 

are often delivered electronically to your desktop within 24 to 48 hours. 

https://i-share.carli.illinois.edu/uc/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?DB=local&PAGE=First
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/misc/new/dblist.shtml?term=&submit=Find
http://sfx.carli.illinois.edu/sfxsie/az/
http://www.siue.edu/lovejoylibrary/services/loan.shtml
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 Research Guides 

            General subject, topical and course-related guides created by SIUE Librarian 
Common Core-State of State Standards Post 

 Reading and Writing Instruction in America’s Schools 
 Parent Education and Family Life Education: A Critical Link in Early Childhood 

Education Policy 
 School Libraries Work! A Compendium of Research Supporting the Effectiveness of 

School Libraries 
 50-State Comparison: State Kindergarten-Through-Third-Grade Policies 

 

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

 الربامج التعليمية يف جمال الدافعية-

 تطبيقات جوجل-
 مايكروسوفت أوفيس-

السبورة الذكية-  

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

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة ،وعدد واملختربات الدراسية
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املبال -5
 قاعات دراسية جمهزة تقنيا-

 معامل القسم والكلية -

 (طالب10)قاعة اجتماعات مبقاعد متحركة سعة-

 (:وغريها والربجميات الذكية، ،واللوحات البياانت عرض أدوات) تقنية مصادر -6
 اخلاصة الشخصية اآليلاحلاسب  أجهزةاستخدام -

 أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر التقدميةأوالداات شو للعروض  أجهزةاستخدام -

http://siue.libguides.com/
http://www.readingrockets.org/research-by-topic/state-state-standards-post-common-core
http://www.readingrockets.org/research-by-topic/reading-and-writing-instruction-america-s-schools
http://www.readingrockets.org/research-by-topic/parent-education-and-family-life-education-critical-link-early-childhood-education
http://www.readingrockets.org/research-by-topic/parent-education-and-family-life-education-critical-link-early-childhood-education
http://www.readingrockets.org/research-by-topic/school-libraries-work-compendium-research-supporting-effectiveness-school
http://www.readingrockets.org/research-by-topic/school-libraries-work-compendium-research-supporting-effectiveness-school
http://www.readingrockets.org/research-by-topic/50-state-comparison-state-kindergarten-through-third-grade-policies


 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 

 

242 

 

 السبورات الذكية-

 (:هبا قائمة وأرفقخاصة، فاذكرها،  خمربيه جتهيزات إىل حاجة هناك كان  إذا مثل: حددها) أخرى مصادر -7
 توفر شبكة االنرتنت

 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .ي
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات -8
 مناقشة الطالبات حول ما ورد يف املقرر -
 مستوى التطبيقات العملية لنظرايت الدافعية يف التعلم واالجناز  -
 تقومي األداء التدريسي استبانهنتائج  -
 نتائج االختبار النهائي -
 ملا مت وتقبلهه واستيعاباملقرر وفهمه  أستاذ أبداء وقناعتهرضا الطالب  تقيس مدى استبانه-

 الراجعةللحصول على التغذية  استبانه -

 مقابلة عينة من طالب املقرر-

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات -9
 لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسيةاستخدام أداة -

 تقرير رئيس القسم حول أداء عضو هيئة التدريس -

 حلقة نقاش مع الزميالت اللوايت درسن املقرر سابقاً  -

 نتائج الطالب-

 سجالت االجناز-

 ملف تقومي املقرر-

 تقيم األقران-

 التقييم الذايت-
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 :التدريس تطويرل اتإجراء -10
 يف املقرر توظيفهمتابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم اللغة االجنليزية والعمل على -

 اللتحاق بدورات وورش عمل حول اسرتاتيجيات التدريس الفعال والتقومي-

 ملف التدريس-

 السمينارت العلمية-

 حضور املؤمترات والندوات التخصصية-

 )دعم النظراء(اخلربات االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل -

 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتول-       

 هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)الطالب  إجناز معايري من التحقق إجراءات -11
 من تدريس هيئة أعضاءع م الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني، تدريس
 (:أخرى مؤسسة

 الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم أعمالتدقيق ومراجعة عينة من -

 أخرىالتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة -

 املقرراملشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس -
 مبثيالهتن يف جامعة الريموك /األردن.  البمقارنة أداء الط-      
النهائية  ومقارنة الدرجاتتوحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس يف جامعة الريموك  -      

 املمنوحة للطالب.
 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف -12

 راجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيام

 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر-

 االستفادة من أراء املختصني يف العمل الرتبوي-
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ذات الصلة به مثل طرق التدريس اخلاصة وتصميم  ررات أخرىمقتعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف -
 وتطوير الدروس والتدريب امليدال

 )العربية واألجنبية(التخصص االطالع على األحباث يف جمال -

 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر-

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى-       

 
 

 

 الشريدة خليفة حممدد. . :الربانمج منسق اسم

 :التوقيع

 

 20/2/1440 التاريخ

 

 

 توصيف املقرر الدراسي     
 

 حلقة حبث يف التعلم :  اسم املقرر  

 2-0206751 رمز املقرر:

 دراسي مقرر توصيف منوذج

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

 ........القسم / علم النفس....... /الرتبية  /لكليةا
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 عنه عامة ومعلومات الدراسي ابملقرر التعريف .م
 حلقة حبث يف التعلم: ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .85
 ساعتان: املعتمدة الساعات عدد. 2 .86
 دكتوراه يف علم نفس التعلم: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربانمج. 3 .87
 اخلامساملستوى : الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .88
 ال يوجد(:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .89
 ال يوجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .90
 الزاهر-العابدية-جامعة أم القرى : التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .91

 (:ينطبق ما كل  اخرت) املتبع لدراسة منطا. 8

 %80 :النسبة 80 التقليدية احملاضرات قاعات .ههه

    

 %10 :النسبة 10 اإللكرتول التعليم .ووو

    

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

  :النسبة  ابملراسلة .ححح
    

  :النسبة  أخرى .ططط
 

 :تعليقات

 

 األهداف .ن
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 الرئيس؟ املقرر هدف ما -1

علمي يف جمال التعلم وآخر يهدف املقرر إىل إعداد الطالب ليكون لديه خلفية علمية صحيحة عن نشأة وتطور البحث ال
هم القضااي البحثية والتطبيقية أكما يهدف إىل تطوير معرفة متعمقة لدى الطالب حول   0ما مت التوصل إليه يف هذا اجملال

وجهات النظر املختلفة حول تزويد الطالب حبصيلة معرفية وأساس نظري ل إىل أيضااملعاصرة يف جمال التعلم ، ويهدف 
 0التعلمية املعاصرة لية للقضااي التعليمية/التعلم، وعقد املقارانت بينها فيما يتعلق مبدى إمكانية التفسري واقرتاح احللول العم

 يكون الطالب قادرا على: أنيف هناية هذا دراسة املقرر  يُتوقعو 
 0التوجهات البحثية احلديثة يف جمال التعلممعرفة  -
 0تصنيف أنواع البحوث العلمية يف ضوء االجتاهات البحثية احلديثة -
 0تنمية االجتاهات البحثية احلديثة حنو حتسني جودة دراسات وحبوث التعلم -
 0للدراسات العلمية والبحوث يف جمال علم نفس التعلم بناء تصور مقرتح مستقبلي -
 0جمال علم نفس التعلم يف العلمي البحث تنمية مهارات -
 .وث الرتبويةحتليل ونقد دراسات علميه يف جمال علم نفس التعلم يف ضوء املعايري العلمية للبح -

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

االستعانة ابملواقع اإللكرتونية للمجالت العلمية و موضوعات التعلم،  االطالع على مواقع االنرتنت املتخصصة يف حبث
 0للمعرفة أهم النظرايت املتعلقة يف جمال التعلم 

 ومناقشه كل ما يتعلق ابملقرر عرضيف  لبةلتواصل بني أستاذ املقرر والطواالستفادة من برامج تقنية االتصاالت ل
 األحباثيف التواصل مع مراكز  الستعانة ابلشبكة العنكبوتيةواستخدام مصادر البحث وقواعد املعلومات الرتبوية وا.الدراسي

 0واملكتبات الرقمية لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال التعلم

 

دليل  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أواملقرر الدراسي  وصف .ظ
 الربانمج(.
 :للمقرر عام وصف
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 االجتاهاتو رايت العاملية يف جمال التعلم ، يف جمال التعلم والتعليم، وكذلك أهم النظة هم القضااي املعاصر أبيهتم هذا املقرر 

 .املوضوعات احلديثة يف سيكولوجية تعليم التفكرياحلديثة يف التعلم الصفي ، 

 

 :تناوهلا ينبغي اليت املوضوعات .63
 التدريس ساعات األسابيع عدد املوضوعات قائمة

 التعريف مبفردات املقرر : 

مهرتارة  -لغرتة البحرتث األكرتادمييرتةمراحرتل البحرتث العلمي من حيرتث )مهرتارات الكترتابرتة 
 0املناهج املناسبة  التوثيق .........(-األدوات -اختيار املشكلة البحثية 

2 4 

االختالفرترتات -أمهيتهرترتا -مزاايهرترتا-تعريفهرترتا( اإلجرائيرترتة-النوعيرترتة-أنواع البحوث)الكميرترتة 
 0بينهم

2 4 

 4 2 0حتليل ونقد دراسات علميه يف جمال التعلم يف ضوء املعايري العلمية للبحوث الرتبوية

 مقرتحات حبثية يف جمال علم نفس التعلم :

 قضااي معاصرة يف جمال التعلم والتعليم 

1 2 

 2 1 نظرايت حديثة يف جمال التعلم 

 2 1 دراسات حديثة حول التفكري وأمناطه 

 2 1 اجتاهات جديدة يف سيكولوجية الدوافع 

 2 1 مشكالت تعليمية يف مراحل التعليم 

 2 1 اجتاهات حديثة يف املوهبة واإلبداع والتفوق العقلي
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 2 1 األمن السيربال  يف جمال التعلم 

 2 1 أحباث التعلم املستندة على الدماغ 

 2 1 مطورة عن أحباث الذكاء االصطناعي اجتاهات

 2 1 االختبار النهائي

 

   : وتوزيعها املقرر ساعات عدد إمجايل-2
 إضافية دروس حماضرات 

 أو معامل
 اجملموع أخرى تطبيق استديو

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

 

 :أسبوعياً  خالل الطالب هبا يقوم اليت( اإلضايف) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد-3
 ساعات من أجل أجناز التكليفات املطلوبة  3

 

 

 

 تدريسها واسرتاتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات .64
 للمؤهالت الوطين اإلطار يف الواردة اخلمسة التعلم خمرجات جماالت التايل اجلدول حيدد

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

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

 



 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 

 

249 

 

 للمقرر التعلم خمرجات جدول

 م
 الوطين اإلطار جملاالت وفقاً  للمقرر التعلم خمرجات

 للمؤهالت
 التدريس اسرتاتيجيات

 للمقرر
 التقومي طرق

 املعرفة 1
 0معرفة أنواع البحوث العلمية املختلفة 1-1

 

 التكليفات البحثية احلوار واملناقشة

 حيدد القضااي احلديثة يف جمال التعلم 1-2

 

 التكليفات البحثية احلوار واملناقشة

احملاضرة+ احلوار  أنواع املشكالت التعليمية يف التعليم العاممعرفة  1-3
 واملناقشة

 التكليفات البحثية

احملاضرة+ احلوار  حيدد املشكالت التعليمية يف مراحل التعليم  1-4
 واملناقشة

 التكليفات البحثية

 املهارات املعرفية 2
احملاضرة+ احلوار  أنواع البحوث العلمية توضيح 2-1

 واملناقشة
 التكليفات البحثية

احملاضرة+ احلوار  تطبيق معايري النقد والتحليل على الدراسات العلمية  2-2
 واملناقشة

 التكليفات البحثية

 التكليفات البحثية العمل التعاوين يقارن بني املنهج املستخدم يف البحث العلمي 2-3

 املسؤولية وحتمل الشخصية العالقات مهارات 3
إكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن جمموعات  3-1

 تعاونية

 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين
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 األسئلة الشفهية ةاحلوار واملناقش إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2

 العددية واملهارات املعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
 أنشطة تدريبية احملاضرة مهارة التعامل مع مراكز ومصادر املعلومات االلكرتونية 4-1

 أنشطة تدريبية  احملاضرة  استخدام الوسائط التفاعليةتدريب عملي على  4-2

 (وجدت إن) احلركية النفسية املهارات 5
 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقومي مهام جدول .65

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

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %10 خالل الفصل احلوار و  واملناقشة املشاركة 1

 %10 الثالث أنواع البحوث العلمية يف احلديثة تقرير عن االجتاهات إعداد 2

 %10 السابع  .عرض دراسات وحبوث تناولت متغريات التعلم وحتليلها 3

 %15 الثاين عشر  

 %15 خالل الفصل جمال علم نفس التعلم يف احلديثة كتابة مقال علمي يتناول االجتاهات 

 %40  اختبار هنائي 

 
 ودعمهم للطالب األكادميي اإلرشاد .ط
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ادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األك ترتيبات
 سبوع(.  أمقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل 

 
 ساعات أسبوعيًا( 3مبعدل ) الساعات املكتبية

الصعوابت اليت تواجههم أثناء عملية البحث  الطاليبالرد على استفسارات و  االلكرتوينالتواصل الدائم عرب الربيد 
 0يف قواعد البياانت

 
 التعّلم مصادر .كك

 :املطلوبة املقررة الكتب – قائمة يف–أدرج. 1

 التعلم املعريف, دار املسرية للنشر : عمان0(2015)0بو رايش,حسنيأ

البحث الكمي والنوعي واملختلط, دار املسرية للنشر والتوزيع:عمانمناهج  0(2013)0أبو عالم, رجاء حمممود  

 0طرق البحث العلمي)أسس وتطبيقات( ,دار اليازوري:األردن0(2011)0السماك, حممد أزهر

 0, مكتبة العبيكان:الرايض4(مناهج البحث يف العلوم السلوكية,ط2013سامل سعيد وآخرون) القحطاين,

 0نظرايت التعلم ,دار املسرية:عمان0(2015)0احلموري,فراس ,اجلراح,عبدالناصر,العتوم, عدانن يوسف 

 املوهبة واإلبداع وفق نظرية الدماغ ,دار ديبونو للنشر: عمان0(2007)0جمدي يوسف,واملشاعلة, قطامي,

McMillan ,J &Schumacher ,S.(2001).Research in Education. 
Longman Publishers USA.F 

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

 https://uqu.edu.sa/libالقرى أم جبامعة هللا عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة

 https://www.abegs.orgاخلليج لدول العريب الرتبية مكتب

 page-https://www.gaserc.com/homeاخلليج بدول الرتبوية للبحوث العريب املركز

https://uqu.edu.sa/lib
https://www.abegs.org/
https://www.gaserc.com/home-page
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 /44https://uqu.edu.sa/App/Browser/CatSiteجمالت جامعة ام القرى

 https://arts.ksu.edu.sa/ar/journalجملة جامعة امللك سعود

 http://journals.yu.edu.joجمالت جامعة الريموك 

 /814/2932http://jordan.thebeehive.org/contentجمالت جامعة الكويت

  األردنيةواالجتماعية( اجلامعة  اإلنسانيةجملة دراسات )العلوم 

https://journals.ju.edu.jo 

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

 رسائل املاجستري والدكتوراه يف اجلامعات الربيطانية :

https://ethos.bl.uk/Home.do 

 0مكتبة رقمية على االنرتنت للبحث الرتبوي واملعلوماتموقع إريك 

https://ies.ed.gov 

 دليل حبث غين أبفضل الروابط واملوارد وأكثرها ارتباطا مبوضوع البحث 

http://www.academicinfo.net 

 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة

 https://www.edraak.org_منصة أدراك 

 https://www.rwaq.orgرواق للتعليم املفتوح منصة -

 https://www.maharah.netمنصة مهارة -

 https://www.tasmeemme.comموقع تصميمي -

https://uqu.edu.sa/App/Browser/CatSite/44
https://arts.ksu.edu.sa/ar/journal
http://journals.yu.edu.jo/
http://jordan.thebeehive.org/content/814/2932
https://journals.ju.edu.jo/
https://ethos.bl.uk/Home.do
https://ies.ed.gov/
http://www.academicinfo.net/


 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 

 

253 

 

 https://shms.sa/registrationمنصة مشس 

 :املدجمة واألسطواانت الربجميات, احلاسوبية, الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج-

 تطبيقات جوجل التعليمية 

 الذكية. السبورة

 الفصول االفرتاضية

 

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

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

 قاعات دراسية جمهزة , وتتوافر هبا طاوالت مستديرة من أجل تفعيل عدد من اسرتاتيجيات التعلم والتعليم املناسبة

 (:وغريها ,والربجميات الذكية واللوحات البياانت, عرض أدوات) تقنية مصادر– 2
 أجهزة حاسب آيل 

 :(هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثالً : حددها) أخرى مصادر -3

 توفري شبكة )اإلنرتنت(

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .أأ

 ::التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات -1
 اهليئة الوطنية لتقييم املقرر( استبانهلتقييم املادة وطرق تدريسها. )  استبانه

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

 .املقرر تدريس يف املشاركنياملناقشة مع أعضاء هيئة التدريس 
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 نتائج الطالب 

 ملفات اإلجناز

 ملف تقومي املقرر 

 تقييم األقران

 .:التدريس تطوير إجراءات-3
 يف املقرر. اوالعمل على توظيفه حبوث علم نفس التعلم لمتابعة ما يستجد يف جما

 حلقات النقاش العلمية.

 حضور املؤمترات والندوات العلمية يف جمال علم نفس التعلم 

 هيئة التدريس.ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء 

 0واألفكاراالجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات

 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.
 هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات -4 .23

 من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني، تدريس
 (:أخرى مؤسسة

 
 . القسم من خاصة جلنة بواسطة الطلبة أعمال عشوائية من عينة مراجعة-

 .املقرر نفس يدرسون الذين الزمالء بني والتدقيق التصحيح يف والتبادل املشاركة-

 0تدريس من مؤسسة أخرىالتبادل بصورة دورية لتصحيح االختبارات مع طاقم -
 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف -5 .1

  0مراجعة توصيف املقرر ومفرداته بشكل دوري-

 استشارة الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر حول توزيع املوضوعات وطرق التقومي املتبعة -
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  0حتديث مصادر التعلم املرتبطة ابملقرر-

 0آراء املختصني يف جمال علم نفس التعلماالستفادة من -
 

 الدكتور/ حممد خليفة الشريدة.. :اسم منسق الربانمج

 :التوقيع

 

 14..../...../..... التاريخ

 

 

 توصيف املقرر الدراسي    
 التفكرياسرتاتيجيات تعليم  :  اسم املقرر  

 3-0206723 رمز املقرر:

 منوذج توصيف مقرر دراسي 

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-10اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ه
 التفكرياسرتاتيجيات تعليم . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .92
 ساعة  3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .93
 الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .94

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

 الثال: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .95
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .96
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .97
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .98
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 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ احملاضرات التقليديةقاعات  .ييي
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتول .ككك
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ممم
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ننن
 

 تعليقات:

 األهداف .و
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

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

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

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

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

 وصف عام للمقرر:
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أجل التفكري, اجتاهات تعليم التفكري, ومناذج التفكري يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب ابسرتاتيجيات تعلم التفكري, التعليم من 
والتفكري الناقد والتفكري ما وراء املعريف, واسرتاتيجيات تعلمها, واسرتاتيجيات حل املشكالت واختاذ القرارات,وأهم الربامج  االبداعي

 تفكري.الرتبوية والتعليمية العاملية منها واحمللية اليت تقدم لتنمية اسرتاتيجيات تعلم ال
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .66
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 .(عوامل جناح تعليمه -مناذج تعليمه  -أساليبه -مستوايته -التفكري)مفهومهمقدمة يف تعليم 

 2 1 عمليات التفكري( -املفكرخصائص الطالب -التفكري كمهارة ذهنية -التعليم من أجل التفكري)أمهية تعليم التفكري

 2 1 منوذج التدريب على االستقصاء(. –االجتاهات املعرفية  –اجتاهات تعليم التفكري )االجتاهات السلوكية 

 2 1 وتطبيقاهتا يف العملية التعليمية.( هاريسون وبرامسون-سترينربج )عند أساليب التفكري 

 2 1 تعليمه. تالعمليات العقلية اليت يتضمنها( واسرتاتيجيا–املكوانت  -اخلصائص  -التفكري االبداعي ) املفهوم 

 2 1 تعليمه. تالعمليات العقلية اليت يتضمنها( واسرتاتيجيا –املكوانت  -اخلصائص  -التفكري الناقد ) املفهوم 

 2 1 تعليمه. ترتاتيجياالعمليات العقلية اليت يتضمنها( واس –املكوانت  -اخلصائص  -التفكري االستداليل )املفهوم 

 2 1 تعليمه. تالعمليات العقلية اليت يتضمنها( واسرتاتيجيا –املكوانت  -اخلصائص  -التفكري التحليلي )املفهوم 

 2 1 تعليمه تالعمليات العقلية اليت يتضمنها( واسرتاتيجيا –املكوانت  -اخلصائص  -التفكري املنظومي ) املفهوم 

 2 1 تعليمه تالعمليات العقلية اليت يتضمنها( واسرتاتيجيا –املكوانت  -اخلصائص  -املفهوم التفكري الرتكييب ) 

 2 1 تعليمه. تالعمليات العقلية اليت يتضمنها( واسرتاتيجيا –املكوانت  -اخلصائص  -التفكري اجلانيب )املفهوم 

 2 1 تعليمه تالعمليات العقلية اليت يتضمنها( واسرتاتيجيا –املكوانت  -اخلصائص  -التفكري التأملي ) املفهوم 

 2 1 تعليمه تالعمليات العقلية اليت يتضمنها( واسرتاتيجيا –املكوانت  -اخلصائص  -التفكري التخيلي ) املفهوم 

 2 1 تعليمه تالعمليات العقلية اليت يتضمنها( واسرتاتيجيا –املكوانت  -اخلصائص  -التفكري ما وراء املعريف ) املفهوم 

 2 1 اسرتاتيجيات حل املشكالت واختاذ القرارات

 –برانمج تريفنجر –برانمج سكامرب  –برانمج كورت  –)القبعات الست تعلم التفكري: أهم الربامج اليت تقدم لتنمية 
 .(برانمج بور دو

1 2 
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 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .67
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجديقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:( اليت الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .68

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .69
 حيدد 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 اجلدول مبخرجات أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أناثلثاً  -

 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 الت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملا م
 :علىالطالبأن يكون قادرًا  من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1

 أن يتعرف على األطر العلمية السرتاتيجيات تعلم التفكري موضوع الدراسة 1-1

العروض احملاضرة ابستخدام  -
 التقدمية.

 .املناقشة املوجهة اهلادفاحلوار و  -
 .ألنشطة التطبيقية ومهام األداءا-
 

 -االختبارات القصرية  -
 النصفيةاالختبارات 

 النهائيةاالختبارات  -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 .أنواعه املختلفةو أساليبه ومستوايته و على التفكري  أن يتعرف 1-2
 يف العملية التعليمية.التفكري وتطبيقاهتا الرتبوية  مناذج تعليم  أن يذكر 1-3
 -االستداليل –الناقد  –)اإلبداعي تعليم التفكري  تاسرتاتيجيا أن يستعرض 1-4

ما وراء  - التخيلي -التأملي  -اجلانيب  –الرتكييب–املنظومي -التحليلي 
 املعريف(

 حل املشكالت واختاذ القراراتأن يشرح اسرتاتيجيات  1-5
 اسرتاتيجيات تعلم التفكري.أهم الربامج اليت تقدم لتنمية على  أن يتعرف 1-6

 املهارات املعرفية 2
 العصف الذهين  - التعليمية.يف العملية املختلفة  أن يطبق اسرتاتيجيات تعلم التفكري 2-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تالت اإلطار الوطين للمؤهالخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملا م
 التعلم االستكشايف إسرتاتيجية - التفكري.  السرتاتيجيات تعلمالكفاايت واملهارات األساسية  أن حيدد 2-2

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

التعلم النشط, املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

 .اسرتاتيجيات تعلم التفكريميكن من خالهلا تنمية  مماثلةيبتكر برامج أن  2-3
 -االستداليل –الناقد  –اإلبداعي  بني اسرتاتيجيات تعلم التفكريمييز أن  2-4

ما وراء  - التخيلي -التأملي  -اجلانيب  –الرتكييب–املنظومي -التحليلي 
 وحيدد أكثرها مناسبة للموقف التعليمياملعريف(

 . يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعهأن  2-5
, حلل مشكالت معقدة فعالمع أقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل  2-6

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

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

 التعلم الذايت  -
 التدريب امليداين-
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
األنشطة ومهام كل من )
مهارات  –األداء

مهارات –االتصال 
–العالقات الشخصية

, والعمل حتمل املسؤولية
 (ضمن فريق

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

 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. أسندت إليهدور القيادة إذا 
خرى يف ضوء قاعدة أداء وصفية األيقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم أن  3-5

 .األداء اميتم تصميمها لتقومي مه
 تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع ميدتقيف النقاش, و أن يبادر يف املشاركة  3-6

 أثناء عرضها. اجملموعات األخرى
يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل معه,  املسؤولية يتحملأن  3-7

 احملدد. وقتالوينجزه يف 
يوصل و , يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة, ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبأن  3-8

 .استنتاجاته بطريقة ذكية

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

 التعلم الذايت  - .اسرتاتيجيات تعلم التفكري وطرق التعرف عليها
 احلياتيةالنماذج  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

وفقا لسياق تصميم مهام األداء 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسريها.

اسرتاتيجيات تعلم العقبات اليت تقف أمام املدرسني لتعلم أن يستنتج  4-2
 مع إجياد احللول املناسبة هلا. التفكري

يستخدم املقاييس اإللكرتونية يف الكشف والتعرف على املوهوبني أن  4-3
 واملبدعني.

املتحصل عليها كمخرجات  النتائجو  عمق الظاهرة عن تقريرا وافياً  أن يُعد 4-4
 .السرتاتيجيات تعلم التفكري
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر تالت اإلطار الوطين للمؤهالخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملا م
اسرتاتيجيات تعلم الستخدام حبثيا ابلتعاون مع جمموعته  مشروعاً ينجز أن  4-5

, ويتلقى احملاضرةعن املشروع, ويعرضه يف  وافياً  ,ويكتب تقريراً  التفكري
 .وأقرانه أستاذ املادةالتغذية الراجعة من 

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
األنشطة كل من ) 

 –ومهام األداء
–مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
واملهارات املعلومات 

 ( العددية

استقراء مهارات مجع املعلومات وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد و  يكتسبأن  4-6
 .النتائج واالستنتاجات

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

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

وحتليلها  اسرتاتيجيات تعلم التفكريأن يؤدي الطالب عرضاً لنماذج من  -
للوقف على أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم تصاميمها يف ضوء األهداف اليت 

 ترمي لتحقيق جودة نواتج التعلم

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 

لى أو التعلم النشط, املعتمدة ع
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

الدقة يف مهارات استخدام 
 اسرتاتيجيات تعلم التفكري

. 
 

 .................................................................................. 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 فرديةوأنشطة تكليفات  1
 %10 14 وعمل مشروعات مشرتك تكليفات مجاعية 2
 %5 15 ومناقشة نتائجه وتفسريهااسرتاتيجيات تعلم التفكري عن حبث تقدمي تقرير علمي إلجراءات  3
 %20 12,  4 أثناء الفصل الدراسي اختبارات قصرية 4
 %15 8 منتصف الفصل الدراسي اختبار  5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية هناية الفصل الدراسياختبار  6

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

 عل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم.وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفا -
 تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي وقت حيتاجونه..-

 مصادر التعّلم .مم
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

أسس التفكري وأدواته: تدريبات يف تعلم التفكري بنوعية اإلبداعي والناقد ) ترمجة: احلوراين, (. 2002ترفنجر, دوانلدج ج., انساب, كارول ) -
 العني: دار الكتاب اجلامعي.منري(.

 .دار الفكر العريب. القاهرة:اسرتاتيجيات تعليم التفكري(.2012) جمدي عبد الكرميحبيب,  -
 . القاهرة: عامل الكتب.تعليم التفكري: رؤية تطبيقيه يف تنمية العقول املفكرة(. 2003زيتون, حسن حسني ) -
 .دار الثقافة: عمان .تدريبات وتطبيقات عملية :تعليم التفكري ومهاراته(. 2009) سعيد, عبد العزيز -
عمان: دار  .مناذج نظرية وتطبيقات عملية تنمية مهارات التفكري(. 2018) موفق ,بشارة, عبد الناصر ذايب ,اجلراح, عدانن يوسف, العتوم -

 املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.

علم النفس الرتبوي النظرية (. 2016)معاوية حممود ,  ابو غزال ,عبد الناصر ذايب , اجلراح ,عدانن يوسف , العتوم ,شفيق فالح , عالونة -
 (. عمان : دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.7)ط والتطبيق

 .دار أسامة للنشر والتوزيع. القاهرة:اسرتاتيجيات تعليم التفكري ومهارته(. 2015)  وليد رفيق ,العياصرة -
  ) ترمجة: األعسر, صفاء يوسف(. القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع. تعليم من أجل التفكري(. 1998كوستا, آرثر )  -
 . القاهرة: عامل الكتب.حدود: رؤية تربوية معاصرة يف تعليم التفكري وتعلمهتفكري بال ( . 2006حممود, صالح الدين عرفة ) -
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-Wyre, S. (2010). Critical Thinking, Metacognition, and Epistemological Beliefs: How Personal Beliefs 
and Thinking about One's Own Thinking Enhances Higher Order Thinking. Germany: LAP 
Lambert Academic Publishing. 

  

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

Society for Personality and Social Psychology- 

Thinking Skills and Creativity- 

(APA)American Psychological Association - 

Society for the Teaching of Psychology- 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

creativity-and-skills-https://www.journals.elsevier.com/thinking 

/ http://www.spsp.org- 

 homepage.shtml/12http://www.apa.org/divisions/div- 

 http://teachpsych.lemoyne.edu/teachpsych/div/divindex.html- 

- (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. -

 

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

 
 رافق املطلوبةامل .نن

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

 مقعد متحرك , جهاز عرض , سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل, جهاز حاسب آيل لكل طالب20 -
 املبال )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: -2

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Steve+Wyre&search-alias=books&field-author=Steve+Wyre&sort=relevancerank
http://www.spsp.org/
http://teachpsych.lemoyne.edu/teachpsych/div/divindex.html
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
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 طالب 20طالب, معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  -3

 سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل -
 جهاز كومبيوتر للعرض واالستخدام مع الربوجكرت )داات شو(.  -
 املقرر.جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات  -

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: -4
 .معمل النفس -

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

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

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

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

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

 ضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أع
 ابلقسم.جمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج - .شش
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني مومشاريعهحبوث الطلبة تدقيق تصحيح عينة من  - .صص
 .أخرى جبامعات املقرر مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .ضض
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .طط
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وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث رر تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املق - .ظظ
 ووضع خطط التحسني املستقبلية.

ابلقسم والكلية واجلامعة, وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .عع
 التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.

املراجعة الدورية لنتائج , مع ةاملستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديث التطورات مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتهحتديث  - .غغ
 .تقرير املقرر والربانمج

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

 .الوطين
 

 خليفة الشريدة .د حممد اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 14....-.....-..... التاريخ

 

 توصيف املقرر الدراسي
 تعلم وتعليم ذوى االحتياجات اخلاصة :  اسم املقرر  

 2-0206713 رمز املقرر

 منوذج توصيف مقرر دراسي  

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-10اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه التعريف .ي
 تعلم وتعليم ذوى االحتياجات اخلاصة . اسم املقرر الدراسي ورمزه1 .99

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .100
 املاجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .101

 قائمة بكل هذه الربامج( )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد
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 االول: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .102
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .103
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .104
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .105

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .سسس

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتول .ععع
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .صصص
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ققق
 

 تعليقات:

 األهداف .أأ
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية اخلاصة ابلتعلم والتعليم لذوى االحتياجات اخلاصة
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. الرتكيز على اجلوانب التطبيقية للتعلم والتعليم لذوي االحتياجات اخلاصة -
 حتديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. بشأن لفةمتابعة مصادر املعلومات املخت -
 استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابلتعليم والتعلم لذوى االحتياجات اخلاصة. -
 العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب.املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات  -
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 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم

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

 وصف عام للمقرر:
 - اإلعاقة السمعية) ذوي االحتياجات اخلاصةالطالب  أبهم مفاهيم ونظرايت التعلم والتعليم لدىاملقرر إىل تعريف الطالب هذا يهدف 

وأهم كما يهدف إىل تعريف الطالب خبصائص هذه الفئات وكيفية التعامل معهم, ,  (التعلمصعوابت  -اإلعاقة  العقلية -اإلعاقة البصرية
 احلديثة املتعلقة هبم. العاملية أهم االجتاهاتو لتنميتهم ورعايتهم, اليت تقدم والتعليمية الربامج الرتبوية 

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .71
 التدريسساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 النظرايت املفسرة( –العوامل املؤثرة –الشروط  –والتعليم )املفهوم التعلم 
التعلم  - االشراط الكالسيكي عند ابفلوفنظرايت التعلم السلوكية وتطبيقاهتا الرتبوية لذوى االحتياجات اخلاصة: )

 الشرطى التالزمي عند جاثري(.التعلم –االشراط اإلجرائي عند سكنر - ابحملاولة واخلطأ عند ثورنديك
2 4 

التعلم –نظرايت التعلم املعرفية وتطبيقاهتا الرتبوية لذوى االحتياجات اخلاصة: )التعلم ابالستبصار عند اجلشطلت 
 منوذج معاجلة املعلومات(.  - أوزابيل داملعين عن التعلم ذو–ابالكتشاف عند برونر

2 4 

 - التعلم االجتماعي عند ابندوراوتطبيقاهتا الرتبوية لذوى االحتياجات اخلاصة: ) نظرايت التعلم االجتماعية واألخالقية
 (.خالقياألكولربج يف النمو   -النمو األخالقي بياجيه يف  -روترعند التعلم االجتماعي 

2 4 

 2 1 اخلاصة االحتياجات ذوي رعايةها, الوقاية منها, التنظيم اهلرمي لتطور : مفهومها, أهدافها,  مراحل الرتبية اخلاصة 
 2 1 احلاجات الرتبوية للمعاقني مسعيًا( تشخيصها, قياسها و خصائصها, أسباهبا,  ا,مفهومها, تصنيفاهت)اإلعاقة السمعية: 

 2 1 .لذوي اإلعاقة السمعية الرتبوية والتعليميةالربامج 
 2 1 احلاجات الرتبوية للمعاقني بصرايً(تشخيصها, قياسها و خصائصها, أسباهبا,  ا,مفهومها, تصنيفاهت: )اإلعاقة البصرية

 2 1 البصرية. لذوي اإلعاقة الرتبوية والتعليميةالربامج 
 2 1 احلاجات الرتبوية للمعاقني عقلياً(تشخيصها, قياسها و خصائصها, أسباهبا,  ا,مفهومها, تصنيفاهت)اإلعاقة  العقلية: 

 2 1 العقلية. لذوي اإلعاقة الرتبوية والتعليميةالربامج 
 2 1 احلاجات الرتبوية وطرق العالج(تشخيصها, قياسها و خصائصها, أسباهبا,  ا,مفهومها, تصنيفاهت)صعوابت التعلم: 

 2 1 صعوابت التعلم.لذوي  الرتبوية والتعليميةالربامج 
 
 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .72
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:اإلضايفالذايت التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .73

 

 للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم  .74
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :علىيكون قادرًا  الطالب أن من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1

 أن يتعرف على األطر العلمية للتعلم والتعليم لذوى االحتياجات اخلاصة. 1-1

احملاضرة ابستخدام العروض  -
 التقدمية.

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

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 .اخلاصة االحتياجات ذوي رعايةلتنمية و  التارخيي التطور أن يذكر 1-2
نظرايت التعلم السلوكية وتطبيقاهتا الرتبوية لذوى  على أن يتعرف 1-3

 االحتياجات اخلاصة
نظرايت التعلم املعرفية وتطبيقاهتا الرتبوية لذوى االحتياجات  على أن يتعرف 1-4

 اخلاصة
أن يتعرف على نظرايت التعلم االجتماعية واألخالقية وتطبيقاهتا الرتبوية  1-5

 لذوى االحتياجات اخلاصة
 -اإلعاقة  العقلية -اإلعاقة البصرية -اإلعاقة السمعيةأن يستعرض ) 1-6

 ( والربامج التعليمية هلا.صعوابت التعلم
 املهارات املعرفية 2

لذوى االحتياجات التعليمية يف العملية التعلم والتعليم ظرايت ن أن يطبق 2-1
 العصف الذهين  - .اخلاصة
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 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
ذوى االحتياجات للتعلم والتعليم لالكفاايت واملهارات األساسية  أن حيدد 2-2

 اخلاصة. 
التعلم  إستراتيجية -

 االستكشافي

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

 -اإلعاقة البصرية -اإلعاقة السمعية)على كيفية تشخيص  ربتدأن ي 2-3
املعايري املقاييس و  يف ضوء أحدث (صعوابت التعلم -اإلعاقة العقلية

 . التشخيصية
اإلعاقة  -اإلعاقة البصرية -اإلعاقة السمعيةأن يبتكر طرقًا لتشخص ) 2-4

 .(صعوابت التعلم -العقلية
 . يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعهأن  2-5
, حلل مشكالت معقدة فعالأقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل مع  2-6

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

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

 التعلم الذايت  -
 التدريب امليداين-
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

ء وفقا لسياق تصميم مهام األدا
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
األنشطة ومهام كل من )
مهارات  –األداء

مهارات –االتصال 
–العالقات الشخصية

, والعمل حتمل املسؤولية
 (ضمن فريق

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

 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
خرى يف ضوء قاعدة أداء وصفية األيقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم أن  3-5

 .األداء اميتم تصميمها لتقومي مه
 تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع ميدتقيف النقاش, و أن يبادر يف املشاركة  3-6

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

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

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

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

 التعلم الذايت  - .التعامل مع ذوى االحتياجات اخلاصة, وطرق التعرف عليها مهارات
 احلياتيةالنماذج  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
املعتمدة على التعلم النشط, 

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسريها.

لتعلم وتعليم ذوى لعقبات اليت تقف أمام املدرسني ا أن يستنتج 4-2
 .هلااملناسبة لول احلإجياد االحتياجات اخلاصة مع 

الطلبة ذوى االحتياجات اخلاصة ل املشكالت اليت تواجهه أن يسعى حل 4-3
 مع تقدمي التفسري الصحيح هلا. ابملدارس
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 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
املشاركة يف و التواصل اجملتمعي من خالل املشاهدة مهارات  أن يكتسب 4-4

 مجعيات رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.
التقومي الذايت, وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

األنشطة كل من ) 
 –ومهام األداء

–مهارات االتصال 
تقنية ت مهارا

املعلومات واملهارات 
 ( العددية

املتحصل عليها كمخرجات  النتائجو  عمق الظاهرة عن تقريرا وافياً  أن يُعد 4-5
 .لذوى االحتياجات اخلاصة لعملية التعلم والتعليم

لتعلم  الستخدام الطرق املالئمحبثيا ابلتعاون مع جمموعته  مشروعاً ينجز أن  4-6
عن املشروع,  وافياً  ,ويكتب تقريراً اخلاصة توتعليم ذوي االحتياجا

 .وأقرانه أستاذ املادة, ويتلقى التغذية الراجعة من احملاضرةويعرضه يف 
استقراء مهارات مجع املعلومات وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد و  أن يكتسب 4-7

 .النتائج واالستنتاجات
, وحبث أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي 4-8

 .القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

أن يؤدي الطالب عرضاً لنماذج من نظرايت التعلم والتعليم  -
االجتماعية واألخالقية ( وحتليلها للوقف على  –املعرفية  -)السلوكية

أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم تصاميمها يف ضوء األهداف اليت ترمي 
 .إلثراء الربامج املوجهة لتلك الفئةلتحقيقها, و 

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

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي
نظرايت الدقة يف تناول 

التعلم والتعليم لذوى 
 .االحتياجات اخلاصة

 

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

 
 :جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي .75

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
 %5 15 تقدمي تقرير علمي إلجراءات حبث عن التعلم والتعليم لذوي االحتياجات اخلاصة 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 .ع
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كل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي لترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص 
 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

 عل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم.وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفا -
 تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي وقت حيتاجونه..-

 مصادر التعّلم .هه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 عّمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع. سيكولوجية اإلعاقة البصرية.(. 2012إبراهيم, سليمان عبدالواحد يوسف ) -
 ( , القاهرة مكتبة األجنلو املصرية.6, )ط  علم النفس الرتبوي(. 2009أبو حطب , فؤاد ,وصادق , آمال )  -
 عّمان: دار املسرية للطباعة والنشر. فاهيم األساسية واالعتبارات الرتبوية.اإلعاقة البصرية: امل(. 2006الزريقات, إبراهيم عبدهللا فرج ) -
النظرية والتشخيصية والعالجية: اضطراابت العمليات املعرفية والقدرات  األسسصعوابت التعلم: (.2007الزايت, فتحي مصطفى ) -

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.كادمييةاأل
 . الرايض: الصفحات الذهبية.   ةنظرايت التعلم وتطبيقاهتا يف الرتبية اخلاصة: دراسة نظرية وجتريبي(. 2000سليمان, على السيد ) -
 . املنصورة: املكتبة العصرية للنشر والتوزيع.تعليم املعاقني مسعياً: مبادئه, وسائله, معايري جودته(. 2015شعري, إبراهيم حممد ) -
 اإلسكندرية: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.اصة: رؤى نظرية وتدخالت إرشادية. ذوو االحتياجات اخل (.2012عسل, خالد حممد ) -
 .  عمان: دار اخلليج. الدليل الشامل يف معاملة ذوى صعوابت التعلم: التعريف, التشخيص, العالج(. 2017القابلي, حيىي ) -
 القاهرة: عامل الكتب. هم وتعليمهم.ذوو اإلعاقة السمعية: تعريفهم وخصائص(. 2013القريطي, عبداملطلب أمني ) -
 . عمان: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.مقدمة يف الرتبية اخلاصة(. 2003كوافحة, تيسري مفلح, عبدالعزيز, عمر فواز ) -
 , ترمجة: صالح عالم( .القاهرة: دار الفكر للنشر والتوزيع.2)ط. علم النفس الرتبوي(. 2015)  هوي, أنيتا ولفولك -
 . عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.  اإلعاقة العقلية: أسباب, تشخيص, أتهيل(. 2009وادي, أمحد ) -
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- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, 

Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

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

 جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر. -

 

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

 
 املرافق املطلوبة .وو

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

 جهاز حاسب آيل لكل طالبمقعد متحرك , جهاز عرض , سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل, 20 -
 املبال )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: -5

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

 متكاملسبورة ذكية وعادية, نظام صويت  -
 جهاز كومبيوتر للعرض واالستخدام مع الربوجكرت )داات شو(.  -
 جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر. -

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: -7
 .االحتياجات اخلاصةمعمل للقياس النفسي لألطفال ذوي  -

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

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

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .كك

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
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 التقارير الفصلية للطالب .ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع و – .لل
 جلامعات املختلفة حملياً وإقليماً.اباملقرر ابألقسام والكليات  بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .مم
 إجراءات تطوير التدريس: .نن
بني النظراء  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .هه

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

 واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. عمل تتناول استخدام الطرق ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .يي
املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم التعاوين ,.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمتوي  إيصالاملعاصرة يف  ةالتدريسياستخدام أحدث الطرق  - .أأأ

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

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ابلقسم.جمتمعات التعلم برانمج مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن - .تتت
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني مومشاريعهحبوث الطلبة تدقيق تصحيح عينة من  - .ثثث
 .أخرى جبامعات املقرر مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .ججج
 التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات  .ححح
ير والتحديث تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .خخخ

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
ابلقسم والكلية واجلامعة, وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  املقرر النظراء )األقران( يف تدريسقرر وإجراءات تطويره من قبل مراجعة تقييم امل - .ددد

 التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج , مع ةللمعطيات احلديثلتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً ا حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته - .ذذذ

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

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

 

 د حممد خليفة الشريدة اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 14....-.....-..... التاريخ
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 توصيف املقرر الدراسي
 علم النفس املعريف :  اسم املقرر

 2-0206724 :املقرررمز 

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-10اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .بب
 علم النفس املعريف. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .106
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .107
 الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .108

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

 الثال: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .109
 ال يوجدطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. املت5 .110
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .111
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .112
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 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ررر
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتول .ششش
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ثثث
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .خخخ
 

 تعليقات:

 األهداف .تت
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -3

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

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

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

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

 وصف عام للمقرر:
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النفس املعريف: مفهومه وأهدافه وأمهيته وجذوره الفلسفية ومنطلقاته النظرية وآفاقه يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطلبة ابملفاهيم األساسية اليت يتناوهلا علم 
 تومنوذج معاجلة املعلومات, والذاكرة واالسرتاتيجيا املستقبلية,االفرتاضات األساسية, وجماالت البحث فيه, واالنتباه واإلدراك والتصور العقلي واللغة والتفكري

 , األساليب املعرفية, ونظرايت الذكاء, والعمليات املعرفية املاورائية.تحتفاظ, وحل املشكالت واختاذ القرارااليت تزيد من كفاءهتا على اال

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .76
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 منطلقاته النظرية وآفاقه املستقبليةمفهومه وأهدافه وأمهيته وجذوره الفلسفية و مدخل إىل علم النفس املعريف: 
 2 1 االفرتاضات األساسية لعلم النفس املعريف واجتاهات البحث فيه

 2 1 العوامل املرتبطة ابملثري(  –)العوامل املرتبطة ابلفرد والعوامل املؤثرة فيه ونظرايته وأنواعه تعريفه وخصائصه االنتباه: 
 2 1 والعوامل املؤثرة فيهشبكية اجلحيم( –حتليل املالمح  –:تعريفه وخصائصه وأبعاده ومناذجه )مطابقة النمط االدراك
 2 1 التدوير واملسح العقليالنظرايت االفرتاضية, الرتميز املزدوج, طبيعته ووظائفه ونظرايته, : العقلي  التصور
 -ب اللغة)السلوكيةاكتسامراحل النمو اللغوي, ونظرايت وخصائصها, وعمومياهتا, ووظائفها, بنية اللغة, : والتفكرياللغة 

 والتفكري , إدراك الكالم وانتاجه, اللغة والدماغوجهة النظر التفاعلية( -بياجية يف النمو املعريف
1 2 

 2 1 التمييز بني أنظمة الذاكرة  -العمليات األساسية–الوظائف  –منوذج معاجلة املعلومات: االفرتاضات الرئيسة 
 2 1 : طبيعتها, خصائصها, الذاكرة احلسية البصرية, الذاكرة احلسية السمعية, أسباب النسيان فيهاالذاكرة احلسية

 قصرية املدىتساعد علي تقوية كفاءة الذاكرة والذاكرة العاملة: الطبيعة, اخلصائص,االسرتاتيجيات  الذاكرة قصرية املدى
 على االحتفاظ )التسميع , التجميع أو التحزمي ( , الرتميز, النسيان يف الذاكرة قصرية املدي.

2 4 

: طبيعتها, وخصائصها, إعادة التحزمي والرتميز, مكوانهتا )ذاكرة املعاين , ذاكرة األحداث, الذاكرة الذاكرة طويلة املدى
 .الذاكرة طويلة املدىاإلجرائية( , مراحل عملية االسرتجاع, النسيان يف 

1 2 

 2 1 املشكالتحل املشكالت: املفهوم, األنواع, خطوات احلل, االسرتاتيجيات, العوامل املؤثرة يف سلوك حل 
 2 1 املفهوم, اخلصائص, املراحل,  األنواع , النظرايت, العوامل املؤثرة, حاالت اختاذ القرار ومناذجهاختاذ القرارات: 

– االندفاع , احلذر –املخاطرة , حتمل الغموض -عدم حتمل , االستقالل عن اجملال –االعتماد األساليب املعرفية: 
 .اتساع الفئة اإلدراكي –ضيق , التبسيط املعريف –التعقيد , اإلبراز– التسوية , التأمل

1 2 

العوامل املتعددة لثرستون( , بنية العقل عند  –نظرية العاملني لسبريمان: النظرايت العاملية يف الذكاء )اإلنساينالذكاء 
 جليفود , نظرية الذكاءات املتعددة عند جاردنر.

1 2 

 2 1 .املعرفية املاورائية, مكوانت العمليات تالتعريف , اخلصائص , االسرتاتيجيا: العمليات املعرفية املاورائية
 
 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .77
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:اإلضايفالذايت التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .78

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .79
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :علىالطالبأن يكون قادرًا  من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1

 .علم النفس املعريفلأن يتعرف على األطر العلمية  1-1
العروض احملاضرة ابستخدام  -

 التقدمية.
 .املناقشة املوجهة اهلادفاحلوار و  -
 .ألنشطة التطبيقية ومهام األداءا-
 

 -االختبارات القصرية  -
 النصفيةاالختبارات 

 النهائيةاالختبارات  -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 فيها. وأسباب النسيان ها وخصائصهاأنواعو  الذاكرةعلى  أن يتعرف 1-2
 العمليات األساسية لنموذج معاجلة املعلومات. أن يلخص 1-3
 النظرايت العاملية يف الذكاء اإلنساين. أن يصنف 1-4
يستعرض األطر النظرية لـ )االنتباه, اإلدراك, التصور العقلي, اللغة والتفكري, أن  1-5

 األساليب املعرفية(.
 .العمليات املعرفية املاورائيةأن يتعرف على مكوانت  1-6

 املهارات املعرفية 2
 العصف الذهين  - .علم النفس املعريفلدد الكفاايت واملهارات األساسية أن حي 2-1

 التعلم االستكشايف إسرتاتيجية -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

على  تقوية كفاءة الذاكرة قصرية املدى تساعد علياالسرتاتيجيات اليت  أن يطبق 2-2
 .االحتفاظ

 .يف اختاذ القرارات املناسبةلعمليات املعرفية املختلفة أن يستخدم ا 2-3
 أن يطبق مفاهيم علم النفس املعريف يف جماالت التعلم والتعليم. 2-4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
تصميم مهام األداء وفقا لسياق  . وواجباته ومشاريعه يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطتهأن  2-5

, حلل مشكالت معقدة فعالأقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل مع  6-2 احلياة.
 .متكاملة حللها ةتوفرها مهمة األداء املعطاة,ويقرتح منهجي

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

 التعلم الذايت  -
 التدريب امليداين-
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
األنشطة ومهام كل من )
مهارات  –األداء

مهارات –االتصال 
–العالقات الشخصية

, والعمل حتمل املسؤولية
 (ضمن فريق

عادلة  أحكاماً يتعامل بثبات وحساسية مع القضااي األخالقية املعقدة ويصدر أن  3-2
 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
خرى يف ضوء قاعدة أداء وصفية يتم األيقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم أن  3-5

 .األداء امتصميمها لتقومي مه
 تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع ميدتقيف النقاش, و أن يبادر يف املشاركة  3-6

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

 احملدد. وقتالوينجزه يف 
يوصل و , يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة, ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبأن  3-8

 .استنتاجاته بطريقة ذكية

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

 على االحتفاظ تقوية كفاءة الذاكرة قصرية املدىل االسرتاتيجيات

 التعلم الذايت  -
 احلياتيةالنماذج  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسريها.

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
األنشطة كل من ) 

 –ومهام األداء
–مهارات االتصال 

 اللغة والدماغ والتفكرياكتساب بني  مهارات االتصال أن يدرك 4-2
يل يف حساب تشبعات االختبارات ابلعامل العام آليستخدم احلاسب اأن  4-3

 .للعوامل واخلاص , ومصفوفة معامالت االرتباط
علم لاملتحصل عليها كمخرجات  النتائجو  عمق الظاهرة عن تقريرا وافياً  أن يُعد 4-4

 .النفس املعريف
,ويكتب علم النفس املعريفعن حبثيا ابلتعاون مع جمموعته  مشروعاً ينجز أن  4-5

, ويتلقى التغذية الراجعة من احملاضرةعن املشروع, ويعرضه يف  وافياً  تقريراً 
 .وأقرانه أستاذ املادة

استقراء مهارات مجع املعلومات وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد و  أن يكتسب 4-6
 .النتائج واالستنتاجات

, وحبث أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي 4-7
 .القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
تقنية ت مهارا

املعلومات واملهارات 
 ( العددية

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

وحتليلها للوقف  علم النفس املعريفأن يؤدي الطالب عرضاً ملوضوعات من  -
على أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم تصاميمها يف ضوء األهداف اليت ترمي 

 .لتحقيق جودة نواتج التعلم

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
أو التعلم النشط, املعتمدة على 

صميم مهام األداء وفقا لسياق ت
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

موضوعات تناول يف الدقة 
 . علم النفس املعريف

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .80

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 فرديةوأنشطة تكليفات  1
 %10 14 وعمل مشروعات مشرتك تكليفات مجاعية 2
 %5 15 ومناقشة نتائجه وتفسريهاعلم النفس املعرفيعن حبث تقدمي تقرير علمي إلجراءات  3
 %20 12,  4 أثناء الفصل الدراسي اختبارات قصرية 4
 %15 8 منتصف الفصل الدراسي اختبار  5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية هناية الفصل الدراسياختبار  6

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

 مصادر التعّلم .يي
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.النفس املعريف: نظرايت معاصرة وتطبيقاهتا الرتبوية(. علم 2012حسن, حسام الدين أبو احلسن ) -
 , عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.علم النفس املعريف(. 2009)  معبد الرحي, عماد  والزغول , رافع النصري, الزغول  -
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 معات.(. القاهرة: دار النشر للجا1/2)ج علم النفس املعريف: دراسات وحبوث(. 2001مصطفى ) فتحيالزايت,  -
 (,القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.2)طالنفس املعريف املعاصر  (.علم2003الشرقاوي, أنور حممد ) -
 . عمان: دار امليسرة.علم النفس املعريف: النظرية والتطبيق(.2012العتوم , عدانن يوسف ) -

 
علم النفس الرتبوي النظرية (. 2016)معاوية حممود ,  غزال أبو ,عبد الناصر ذايب , اجلراح ,عدانن يوسف , العتوم ,شفيق فالح , عالونة -

 (. عمان : دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.7)ط والتطبيق
 املعريف. جدة: خوارزم العلمية للنشر والتوزيع. علم النفس(. 2013, غالب, ليلى جابر آل, الديب, مصطفي حممود ) ماجدة حسني, حممود  -

 

-Ambrose, D., & Sternberg, R. J. (2011). How dogmatic beliefs harm creativity and higher-level 

thinking. New York: Routledge. 

-Beaver, R. (2016). Educational psychology casework : a practice guide. London ; Philadelphia: Jessica 
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-Eysenck, M. W. & Keane, M.T. (2015).Cognitive Psychology: A Student's Handbook (7 th ed). New 
York:Taylor & Francis Group. 

-  Goldstein, E. B. (2015).Cognitive Psychology: Connecting Mind, Research and Everyday Experience 
(4 th ed).New York: Routledge. 
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psychology handbook (1st ed.). Washington, DC: American Psychological Association. 
 

- Karabenick, S. & Urdan, T. C. (2014). Motivational Interventions: Advances in Motivation and 

Achievement. United Kingdom UK: Emerald Group Publishing Limited. 

-  Kellogg, R. T. (2016).Fundamentals of Cognitive Psychology (3 th ed). London: Sage. 
 

- Mayer, R. E., & Alexander, P. A. (2011). Handbook of research on learning and instruction. New 
York: Routledge.  

-Woolfson, L. M. (2014). Educational psychology : the impact of psychological research on education. 
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 عية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرج2

–Society for Personality and Social Psychology 

  cognitive psychology journal-   

American Psychological Association (APA)- 

https://www.abjjad.com/author/3104833620/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
https://www.amazon.com/Cognitive-Psychology-Students-Michael-Eysenck/dp/1848724160/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1542096919&sr=1-4&keywords=Cognitive+Psychology
https://www.amazon.com/Cognitive-Psychology-Students-Michael-Eysenck/dp/1848724160/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1542096919&sr=1-4&keywords=Cognitive+Psychology
https://www.amazon.com/Michael-W.-Eysenck/e/B000APRJFE/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/Mark-T.-Keane/e/B00QU7G7LI/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.com/Cognitive-Psychology-Students-Michael-Eysenck/dp/1848724160/ref=sr_1_4?s=books&ie=UTF8&qid=1542096919&sr=1-4&keywords=Cognitive+Psychology
https://www.amazon.com/E.-Bruce-Goldstein/e/B001IGHIH8/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Stuart+Karabenick&search-alias=books&text=Stuart+Karabenick&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Timothy+C.+Urdan&search-alias=books&text=Timothy+C.+Urdan&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=Ronald+T.+Kellogg&search-alias=digital-text&field-author=Ronald+T.+Kellogg&sort=relevancerank
http://www.spsp.org/
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-Journal of Cognitive Psychology 
-International Journal of School and Cognitive Psychology 

 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

psychology-https://www.journals.elsevier.com/cognitive- 

/ http://www.spsp.org- 

 homepage.shtml/12http://www.apa.org/divisions/div- 

21https://www.tandfonline.com/loi/pecp- 

psychology.php-cognitive-choolhttps://www.omicsonline.org/s- 

- (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

 املشتملة على موضوعات املقرر.جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة  -

 

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

 
 املرافق املطلوبة .أأأ

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

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

 طالب 20طالب, معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -

https://www.tandfonline.com/pecp21
https://www.tandfonline.com/loi/pecp21-
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  -9
 سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل -
 جهاز كومبيوتر للعرض واالستخدام مع الربوجكرت )داات شو(.  -
 منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر.جمموعة  -

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: -10
 معمل النفس.الرقمي -

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

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

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

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

 .من خالل املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .ظظظ
 منها.عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة  ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .ععع
املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم التعاوين ,.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمتوي  إيصالاملعاصرة يف  ةالتدريسياستخدام أحدث الطرق  - .غغغ

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

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ابلقسم.جمتمعات التعلم مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج - .ققق
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني مومشاريعهحبوث الطلبة تدقيق تصحيح عينة من  - .ككك
 .أخرى جبامعات املقرر مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .للل
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ممم
تحديث جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتكوين  - .ننن

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
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جلامعة, وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة او ابلقسم والكلية  املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .ههه
 التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.

املراجعة الدورية لنتائج , مع ةاللتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديث حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته - .ووو
 .تقرير املقرر والربانمج

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

 .وطينال
 

 د/ حممد خليفة الشريدة اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 14....-.....-..... التاريخ

 

 توصيف املقرر الدراسي    
 قراءات يف علم النفس االجيايب :  اسم املقرر  

 2-0206721 رمز املقرر:

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا اتريخ التوصيف:  

 علم النفس -الرتبيةالقسم: -الكلية

 

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

 ساعتني. عدد الساعات املعتمدة: 2 .113
 دكتوراه مجيع التخصصات. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .114

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
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 الثال. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .115
 ال يوجد(1املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات السابقة هلذا 5 .116
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .117
الطالب يف مقر اجلامعة يف العابدية, والطالبات املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .118

 يف مقر اجلامعة يف الزاهر.
 رت كل ما ينطبق(:. منط الدراسة املتبع )اخ8

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ذذذ

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتول .ضضض

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

  النسبة:  ابملراسلة .غغغ

  النسبة:  تذكر أخرى .أأأأ
 

 ال يوجدتعليقات:

 
 األهداف .جج

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

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

موضوعات علم  ألسس النظرية والتطبيقات امليدانية ملقاييسالجيايب, واابالنفعاالت االجيابية والسعادة, والقياس يف علم النفس ا
التطبيق لعلم النفس االجيايب يف العملية  وإجراءات  ومبادئ وأسس النفس االجيايب, ومطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايب

 التعليمية.

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
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  ملواكبة التطور احلاصل يف هذا  املقررمتابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف موضوعات
 اجملال.

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

  ول 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. 
 يف الشخصية وعلم النفس تشجيع أعضاء هيئة التدريس املتخصصني يف الشخصية وعلم النفس االجتماعي، وطالب مرحلة املاجستري 

قرتاح االجتماعي إلجراء دراسات تقوميية جتريبية ملعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثره 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  .د

 وصف عام للمقرر:

ومسلماته األساسية, وأهدافه وأمهية للفرد واجملتمع, ومستوايت علم ومفهومه ونشأته  علم النفس االجيايبيتناول املقرر 
النفس االجيايب, ووظائفه, وأهم موضوعاته, والنظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس االجيايب, وعالقتة ابالنفعاالت االجيابية 

واجراءات التطبيق   ومبادئ وأسس ايبوالسعادة, والقياس يف علم النفس االجيايب, ومطالب النمو يف ضوء علم النفس االجي
 لعلم النفس االجيايب يف العملية التعليمية.

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .81
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 املفهوم والنشأة واملسلمات األساسيةعلم النفس االجيايب: 

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

2 4 

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

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

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

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

واإلبداع ، واحلكمة ،  والتفاؤل، والكفاءة الذاتية، وحل املشكالت ، ووجهة الضبط ،
واالنفعاالت اإلجيابية ، وتقدير الذات ، واحلب ، والذكاء الوجدال ، والشجاعة ، 

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

2 4 

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

2 4 

 2 1 التطبيق لعلم النفس االجيايب يف العملية التعليمية وإجراءاتمبادئ 
   

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .82
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32  6   32 ساعات التدريس الفعلية
 2  2   2 الساعات املعتمدة

 

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

 هبا الطالب خالل أسبوعيًا:( اليت يقوم اإلضايفالذايت التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .83
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .84
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

اسرتاتيجيات التدريس  وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر  م
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف على: 

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

 احلياة.وفق سياق 
 العصف الذهين. -
استخدام أسلوب التعليم  -

 اجلماعي والتعاوين

االختبارات القصـــــــــرية  -
 والنصفية واخلتامية.

 املنزلية.الواجبات  -
 

 مفهوم علم النفس االجيايب: ونشأته 1-1
 .املسلمات األساسية لعلم النفس االجيايب 1-2
 واجملتمع.أهداف علم النفس االجيايب وأمهيته للفرد  1-3
 مستوايت علم النفس االجيايب, ووظائفه 1-4
 أهم موضوعات علم النفس االجيايب 1-5
 عالقة علم النفس االجيايب ابالنفعاالت االجيابية والسعادة. 1-6
 مطالب النمو يف ضوء علم النفس االجيايب 1-7
 النظرايت املفسرة ملوضوعات علم النفس االجيايب  1-8
موضــــوعات علم  ألســــس النظرية والتطبيقات امليدانية ملقاييسا 1-9

 النفس االجيايب
 املهارات املعرفية 2

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

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

 النشط.
 .البحث واالستنتاج -
 احلوار واملناقشة. -

 

تقومي األنشــطة واملهام  -
 والتكليفات.

 املالحظة .  -
 .األحباث واألعمال -
 .االختبارات -

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

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

أن يفرق بني النظرايت املفســرة ملوضــوعات علم النفس االجيايب  
 املختلفة.
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اسرتاتيجيات التدريس  وطين للمؤهالتوفقاً جملاالت اإلطار الخمرجات التعلم للمقرر  م
 للمقرر

 طرق التقومي

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

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

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

التعلم التعـــــاوين, أو التعلم 
النشـــــــــــط, املعتمـــــدة على 

 التطبيقات العملية

الــتــقــومي الـــــذايت, وتــقــومي 
األقران وتقوم األســــــــــتــاذ 
لألنشــــــــطة ومهام األداء, 

مــهـــــارات الــعــالقـــــات  و
مهارات  , والشــــــخصــــــية

 , والعملحتمل املســــؤولية
 ضمن فريق.

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

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

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

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

 مناسب.
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 0املعلوماتأوعية مهارات البحث يف  أن يتقن الطالب 4-1

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

 استخدام احلاسب اآليل و 

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

املتوفرة  واالتصال
 .ابجلامعة

التقومي الذايت, وتقومي  -
 األقران وتقوم األستاذ 

حقيبة إجناز جتمع مجيع  -
 األنشطة

-  

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

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

ـــاس يف علم النفس االجيـــايب,  ـــه أو القي النفس االجيـــايب ونظرايت
ويكتب تقريرا وافيا عن املشــروع, ويعرضــه يف القاعة الدراســية, 

وأقرانه, ويدافع عن وجهة  أســــــــــتاذهويتلقى التغذية الراجعة من 
 نظره حبجج منطقية مقبولة.

أفكاره بطريقة تزيد من فعالية الرســـــــــــالة اليت  الطالب ينظمأن 4-5
 .توصيلهايريد 
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اسرتاتيجيات التدريس  وطين للمؤهالتوفقاً جملاالت اإلطار الخمرجات التعلم للمقرر  م
 للمقرر

 طرق التقومي

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
   ال يوجد 

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .85

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

نسبته من التقييم 
 النهائي

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

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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 حيتاجونه.
 التدريس للتواصل وتقدمي االرشاد األكادميي.تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة  -

 مصادر التعّلم .ببب
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

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

(. سيكولوجية السعادة. ترمجة فيصل عبد القادر يونس, مراجعة شوقي جالل, سلسلة عامل 1993أرجايل, مايكل ) -
 للثقافة والفنون واآلداب. الوطين(, الكويت: اجمللس 175املعرفة )
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دار  :عمانتطبيقاته(.  -أهدافه -)نشأته علم النفس االجيايب .(2016) عبدالرضا,التميمي؛رائدةد محي؛ و ابتسام ,الزويين -
 <صفاء للنشر

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

 . القاهرة: دار العني للنشر.علون وسهري غباشي(
, ومرفت صفاء األعسر ةترمج)القياس يف علم النفس اإلجيايب: مناذج ومقاييس ( 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 ) -
 

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

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

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

Positive Psychology. New York: Oxford. 

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

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

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

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

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

- AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION DIVISION 

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

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.االجيابي الرجوع إىل بعض اجملالت والدورايت العلمية املتخصصة يف جمال علم النفس وعلم النفس -
 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. 3

WWW.apa.org موقع الجمعية النفسية األمريكية 

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
http://www.apa.org/
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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 .تتت

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

 املباين )قاعات احملاضرات, واملختربات, وقاعات العرض, واملعامل, وغريها(: .15
 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 

 
 تقنية )أدوات عرض البياانت, واللوحات الذكية, والربجميات وغريها(:مصادر  .16

 Data Showجهاز عارض البياانت 
 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثاًل  .17
 ال يوجد

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

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

http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
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 الراجعة والسريعة.التغذية  -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .أأأأ

 .تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس -
 .النظراء يف التدريس من قبلاالستشارة يف التدريس  -

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

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

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

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

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

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

 

 اسم منسق الربانمج د.حممد خليفة الشريدة

 التوقيع
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 توصيف املقرر الدراسي 

 إحصاء استداليل:  :  اسم املقرر  

 2-0206731 رمز املقرر:

 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 ومعلومات عامة عنهالتعريف ابملقرر الدراسي  .حح
 نفس (  2-0206632إحصاء استداليل ) . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .119
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .120
والبحوث(  اإلحصاء -) االختبارات واملقاييس  الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .121

 مجيع أقسام الكلية ( –الدكتوراه )مجيع التخصصات الباقية ابلقسم 
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 املستوى الثالث: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .122
 تطبيقي إحصاءاملقرر )إن وجدت(:. املتطلبات السابقة هلذا 5 .123
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .124
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .125
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 منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:. 8

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .بببب
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتول .جججج
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .هههه
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .وووو
 

 :تعليقات

 

 األهداف .خخ
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -4

 إلحصاء االستداليلاحلاسوبية اخلاصة ابوالربجميات النظرية واملهارات التطبيقية  األطرإكساب الطلبة 
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2

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

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

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ذ
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 وصف عام للمقرر:
, وتدريبه على كيفية استخدامها وتطبيقها, (مرتيةاالالابر و  )البارامرتية االستداللية اإلحصائيةتعريف الطالب ابألساليب إىل املقرر هذا يهدف  -

 .ها وتفسريهاتائجنومناقشة املالئم لتحليل البياانت ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية,  يوحتديد األسلوب اإلحصائ

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .86
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 الداللة اإلحصائية والداللة العملية 
 2 1 وفحص الفرضيات اإلحصائية حجم التأثري
 2 1 وفرضيات استخدامه حتليل التباين

 2 1 حتليل التباين األحادي يف اجتاه واحد 
 2 1 يف اجتاهني أو أكثر حتليل التباين الثنائي 

 2 1 حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة
 2 1 االحندار وفرضيات استخدامهحتليل 
 2 1 اخلطي البسيط  راالحندا

 2 1 االحندار اخلطي املتعدد
 2 1 مرتية ااألساليب اإلحصائية الالابر 

 2 1 اختبار  مربع كاي 
 2 1 اختبار مان ويتين للعينتني املستقلتني

 2 1 اختبار ويلكوكسون للعينتني املرتبطتني
 2 1 للعينات املستقلةواليس -اختبار كروسكال

 2 1 اختبار فريدمان للعينات املرتابطة
 2 1 االستكشايف والتوكيديمقدمة عن التحليل العاملي 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .87
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

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

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

 ال يوجد( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:اإلضايفالذايت التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .88

 

 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً  .89
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

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

 الداللة اإلحصائية والداللة العمليةأن يتعرف على  1-1

العروض احملاضرة ابستخدام  -
 التقدمية.

 .املناقشة املوجهة اهلادفاحلوار و  -
 .ألنشطة التطبيقية ومهام األداءا-
 

 -االختبارات القصرية  -
 النصفيةاالختبارات 

 النهائيةاالختبارات  -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يتعرف على مقاييس حجم التأثري وفحص الفرضيات اإلحصائية 1-2
 العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة يذكر األسسأن  1-3
 الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع الدراسة أن حيدد 1-4
 اختبارهاكيفية اإلحصائية و  الفروض يستعرضأن  1-5
 .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطمعايري و أن حيدد  1-6
اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  أن حيدد 1-7

 .املناسب لتحليل البياانت
 املهارات املعرفية 2

األمثل سري العمليات لتحديد األسلوب اإلحصائي لصمم خمطط أن ي 2-1
 العصف الذهين  - لتحليل البياانت على اختالف أنواعها. .

 التعلم االستكشايف إسرتاتيجية -
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

الختيار الصحيح لالكفاايت واملهارات اإلحصائية األساسية  أن حيدد 2-2
 األكثر مالئمة. لألسلوب اإلحصائي

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

 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة, ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 .تثمارها إجيابياً وسعيه السوالوعي أبهدافه وقدراته أن يلتزم الثقة ابلنفس  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
األنشطة ومهام كل من )
مهارات  –األداء

مهارات –االتصال 
–العالقات الشخصية

, والعمل حتمل املسؤولية
 (ضمن فريق

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

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

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

 .األداء اممهيتم تصميمها لتقومي 
 تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع ميدتقيف النقاش, و أن يبادر يف املشاركة  3-6

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

 احملدد. وقتالمعه, وينجزه يف 
, اجملموعة, ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبيتفاعل مع أقرانه يف أن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
سلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية أ لكلمولدة بياانت  يعاجلأن  4-1

 يدوايً  اليت مت دراستها

 التعلم الذايت  -
التعلم القائمة على إحدى طرائق -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسريها.

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
األنشطة كل من ) 

 –ومهام األداء
–مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
املعلومات واملهارات 

 ( العددية

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

حيسب الداللة العملية لكل أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية أن  4-3
 SPSSوابستخدام برانمج  يدواي دراستهااليت مت 

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-4
 ليت مت حساهبا يدوايً ومقارنتها ابأسلوب إحصائي  لكلاحلاسوبية 

مقياس حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت  مشروعاً ينجز أن  4-5
عن املشروع, ويعرضه يف  وافياً  ,ويكتب تقريراً فعلياً  يتم تطبيقه )استبانة(
 .وأقرانه أستاذ املادة, ويتلقى التغذية الراجعة من احملاضرة

وحتليلها وتقوميها بشكل والبياانت مهارات مجع املعلومات  أن يكتسب 4-6
 .استقراء النتائج واالستنتاجاتانقٍد و 

, أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي 4-7
 وحبث القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

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

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

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت استخدام مهارا
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .90

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

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

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .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(.  
 عل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم.وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص ملقابلة الطالب والتفا -
 تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي وقت حيتاجونه..-

 مصادر التعّلم .ثثث
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  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( . 2010) عالم, صالح الدين حممود  -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  والالابرامرتية
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(. 4)ط حصائية للعلوم االجتماعيةالرزم اإل ماإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدا(. 2010املنيزل, عبدهللا فالح , غرابية, عايش موسى ) -
 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.

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

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

Estimation. London: SAGE Publications. 

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

Introduction. London: SAGE Publications.   

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

German: John Wiley & Sons. 

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

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

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

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

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

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

all/resources/statistics-for-agenda/education 

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

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

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795108
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
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(APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, 

Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

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

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

-SPSS 

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

- SAS 

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

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

- Lisrel 

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

 

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

 
 املرافق املطلوبة.ججج

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

 مقعد متحرك , جهاز عرض , سبورة ذكية وعادية, نظام صويت متكامل, جهاز حاسب آيل لكل طالب20 -
 املبال )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .18

 طالب 20طالب, معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .19

 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .20

 النفس الرقميمعمل علم  -

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

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

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

 , 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  - .زززز

 رتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها.عمل تتناول استخدام الطرق واالس ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .سسسس
املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم التعاوين ,.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمتوي  إيصالاملعاصرة يف  ةالتدريسياستخدام أحدث الطرق  - .شششش

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

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ابلقسم.تمعات التعلم جممراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج - .ضضضض
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني مومشاريعهحبوث الطلبة تدقيق تصحيح عينة من  - .طططط
 .أخرى جبامعات املقرر مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .ظظظظ
 للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط  .عععع
ير والتحديث تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .غغغغ

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
ابلقسم والكلية واجلامعة, وكذلك تقرير املراجعة الداخلية  املقرر النظراء )األقران( يف تدريساءات تطويره من قبل مراجعة تقييم املقرر وإجر  - .فففف

 لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج , مع ةت احلديثاللتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيا حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته - .قققق

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

Analysis استناداً ملعايري الفرص املتاحة /التهديدات احملتملة , , نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAEلالعتماد  االسرتاتيجيسس التخطيط أل
 .الوطين
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 اسم منسق الربانمج:د.حممد خليفة الشريدة

  التوقيع:

 

 توصيف املقرر الدراسي
 حتليل البياانت ابحلاسب اآليل اسم املقرر:  

 2-0206744 رمز املقرر:  

 مقرر دراسيمنوذج توصيف 

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

 علم النفس -الرتبيةالقسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .دد
 حتليل البياانت ابحلاسب اآليلاسم املقرر الدراسي ورمزه:  .126
 ساعتانعدد الساعات املعتمدة:  .127
، ماجستري إحصاء، متطلب كلية القياس والتقومي دكتوراهالربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  .128

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

 املستوى الرابعالسنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .129
 اإلحصاء التطبيقي، اإلحصاء االستداليلاملتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .130
 املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  .131
 التعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة فرع أو فروع تقدمي  .132

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .زززز
 :100 النسبة% 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتول .حححح
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .يييي
    

  النسبة:  تذكر أخرى .كككك
 

 تعليقات:

 ال يوجد

 
 األهداف .ذذ

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
إكساب الطالب املهارات العملية الالزمة لتحليل بياانت األحباث الكمية ابستخدام حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم 

 . SPSSاالجتماعية

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

 يف ااتملعاصرةالتطور املقرر ملواكبةيزية أو العربية يف موضوعات متابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنل
 هذا اجملال.

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

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

، ويشمل ذلك قوائم احلزمة وملفاهتا وشاشاهتا الضرورية للتشغيل، SPSSيتناول املقرر حتليل البياانت ابحلاسب اآليل ابستخدام حزمة برامج
ابرامرتية، الال ( واالختباراتF(، واختبار )Tاختبار ) وإجراءويشمل أيضا األوامر اهلامة حلساب اإلحصاءات الوصفية، وإعداد الرسوم البيانية، 

للشاشات الفرعية، ابإلضافة إىل  الداخلية وحساب معامل االرتباط ومعامالت الثبات املختلفة، مع التأكيد على حسن استخدام اخليارات
 .Syntaxتدريب الطالب على استخدام األوامر يف انفذة 

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .91
 التدريسساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 مراجعة عامة ملفاهيم أساسية يف القياس واإلحصاء
 .أنواع املتغريات ومستوايت القياس 
 مقاييس النزعة املركزية، مقاييس التشتت، معامالت االرتباط واالحندار 
 .اختبار الفروض 
 . الصدق والثبات 

1 2 

 :SPSSتشغيل 
  قوائم احلزمة: ملفFile التحرير ،Edit العرض ،View ،البياانتData ،

 .Transformالتحويل 
  امللفات األساسية للحزمة: ملفات البياانتData File ملف املخرجات ،

Output File اإلشارة إىل ملف تكوين األوامر ،Syntax File . 
 احلزمة: عرض البياانت، عرض املتغريات. يف العرض شاشات 

4 8 

 :Analyzeقائمة 
  األمرReports 
 الوصفي: األمر  تطبيقات اإلحصاءDescriptive Analysis 

1 2 

 اختبار الفروض الفارقة:
  األمرCompare Means 
  األمرGeneral Linear Model 
 األمرNonparametric Tests 

4 8 

 Regression 1 2، األمر  Correlateمراألحساب االرتباط:
 Scale 1 2حساب الثبات:األمر

 2 1 : الرسوم البيانية Graphقائمة
 Syntax 2 4استخدام انفذة

 15 30 
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 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .92
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

ساعات التدريس 
 الفعلية

معمل احلاسب  - 32
 اآليل

 اختبار هنائي عملي 2 
 

32 

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت اإلضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .93
 ساعتان  أسبوعيا.

 

 قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق  .94
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

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

 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 
 املعرفة 1

 أسلوب احملاضرات .SPSS حزمة يف البياانت وتعديل إدخال أسس يعرف  1 -1
 التعلم النشط أسلوب

 تكليفات فردية
 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية .الوصفية اإلحصاءات حلساب األساسية األوامر يعرف  2 -1
 علميتقرير 

 اختبار عملي هنائي
 تكليفات فردية .Descriptive Statisticsاالمر حتت الفرعية األوامر خمرجات بني يقارن  3 -1

 اختبار عملي هنائي
 تكليفات فردية .البيانية الرسوم أوامر يعرف  4 -1

 اختبار عملي هنائي
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 تكليفات فردية ية.والالابرامرت   البارامرتية  االختبارات إجراء أوامر يعرف  5 -1

 علميتقرير 
 اختبار عملي هنائي

 علميتقرير  أمر. كل  شاشة يف األساسية الداخلية اخليارات استخدامات يفهم  6 -1
 اختبار عملي هنائي

 علميتقرير  مييزالقيمةاملناسبةلإلحصاءةبعداختبارفروضهااألساسيةفينافذةاملخرجات.  7 -1
 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية الداخلية. خبياراته الثبات حساب أمر خمرجات يستوعب  8 -1
 علميتقرير 

 علميتقرير  وخياراته. ارتباط األمر استخدام طريقة يفهم  9 -1
 اختبار عملي هنائي

 اختبار عملي هنائي حبثي. فرض اختبار طريقة يدرك  10 -1
 املهارات املعرفية 2
 : SPSSيتوقع من الطالب أن يقوم ما يلي ابستخدام  

 تكليفات فردية التعلم النشط أسلوب جيري حساابت اإلحصاءات الوصفية.  1 -2
 علميتقرير 

 اختبار عملي هنائي
 يطبق أوامر الرسوم البيانية املناسبة.  2 -2
 جيري اختبارات الفروض اإلحصائية البارامرتية.  3 -2
 اختبارات الفروض اإلحصائية الالابرامرتية.جيري   4 -2
 معامالت االرتباط الثنائية.حيسب   5 -2
 حيسب معامالت الثبات املختلفة.  6 -2
 .يف تقرير حبثي SPSSخمرجات برانمج  يكتب  7 -2

 تكليف مجاعي أسلوب التعلم التعاول وينفذها Syntaxيكتب أوامر تعديل البياانت يف انفذة   8 -2
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 أسلوب التعلم النشط .يسهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه، وميارس دور القيادة املؤثر إذا أسندت إليه  1 -3
 التعلم التعاولأسلوب 

 تكليفات فردية
 أقرانه.يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل   2 -3 تكليف مجاعي

 يشارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشطة زمالئه.  3 -3
 يتفاعل مع أقرانه، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب.  4 -3
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يف أداء العمل املكلف به وينجزه يف وقته احملدد. يتحمل املسؤولية  5 -3

 تقرير علمي
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط مبرونة. اآليل احلاسب هازستخدام ي  1 -4
 املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي.يستخدم التقنية وقواعد   2 -4 تقرير علمي

 يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف عرض تكليفاته.  3 -4
 يف حتليل البياانت بكفاءة. SPSSحزمة برامج يستخدم  4 -4

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

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .95
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شفهي, طابة, تقدمي خمهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشروع مجاعي, كتابة مقال,  م
 مالحظة......اخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %25 على مدار الفصل تكليفات فردية   1
 %15 15األسبوع  تكليف مجاعي  2
 %30 يف هناية الفصل  اختبار عملي 3
 %30 14األسبوع  تقدمي تقرير علمي )حبث كمي(. 4

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .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(.  
 مع طلباهتم واستفساراهتم. وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل -
 توظيف وسائل التواصل االجتماعي )مثل جمموعات الواتساب( يف تقدمي االستشارات للطالب. -
 الربيد االلكرتول للتواصل بني الطالب وعضو هيئة التدريس.استخدام  -

 مصادر التعّلم.ححح
 :املطلوبة املقررة الكتب أدرج. 1

 ( 2004رضا عبدهللا أبو سريع  .) حتليل البياانت ابستخدام برانمجSPSS. عمان:  دار الفكر . 
 ( 2009شراز، حممد صاحل .) للبياانت ابستخدام برانمج اإلحصائيالتحليلSPSS.مكة: جامعة أم القرى . 

 ،اإلحصائي النظام. (2009 عباس) والطالفحة، حممد الزعيبSPSS . للنشر وائل األردن: دار. 
  (  1428عز حسن عبد الفتاح  .)الرايض: مكتبة امللك فهد الوطنيةمقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليلهرت . 
 ( 2008حممد صبحي و عدانن حممد عوض. .) مبادئ وحتليل ابستخدام( مقدمة يف اإلحصاءSPSS). عمان: دار املسرية . 
 ( 2005حممود مهدي البيايت .) حتليل البياانت اإلحصائية ابستخدام الربانمج اإلحصائيSPSS  معاجلة البياانت مع اختبار(

 . عمان: دار حامد .شروط التحليل وتفسري النتائج(
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
 االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل 3

 SPSS SurvivalManual 

 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 

 . مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:4
 .SPSSاالجتماعية للعلوم اإلحصائيةة الربامج حزم

 

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

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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 املرافق املطلوبة.خخخ

القاعات بنّي متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل 
 ب آيلجهاز حاس20مقعد،  20الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املبال )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .21
 ا.طالب 20يل يتسع ل آمعمل حاسب 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .22
 .SPSS االجتماعية للعلوم اإلحصائيةة الربامج حزم، Data Showجهاز عارض البياانت 

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثاًل  .23
 ال يوجد

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

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

 .تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس
 تطوير التدريس:إجراءات  .مممم

 .مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .نننن

مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات 
 أخرى(:

 .تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .هههه

 مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.
 

                      اسم منسق الربانمج

 الشريدة خليفةد.حممد :

 

 التوقيع:

 

 14....-.....-..... يخالتا
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 توصيف املقرر الدراسي

 ةلقيادة الرتبويا اسم املقرر:  

 2-0206752 رمز املقرر:  

 

 التعليمية:جامعة أم القرىاسم المؤسسة  هـ1440محرم  –م 2018سبتمبر  تاريخ التوصيف:

 قسم اإلدارة التربوية والتخطيط-كلية التربية القسم: /لكليةا

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .رر

  . اسم المقرر الدراسي ورمزه: القيادة التربوية 1

 ساعتان. عدد الساعات المعتمدة: 2 .1

 . البرنامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: 3

 برنامج الدكتوراه )قسم اإلدارة التربوية والتخطيط(

 الخامس المستوى . السنة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: 4

 . المتطلبات السابقة لهذا المقرر: مقرر القيادة التربوية 5

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر: ال يوجد6

 ر: كلية التربيةتقديم المقرفرع أو فروع . 7

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %40 النسبة: نعم ديةيالمحاضرات التقل  تقاعا .لللل

    

 %20 النسبة: نعم ليم اإللكترونيعالت .مممم

    

 %20 النسبة: نعم اإلنترنت( ليم مدمج )تقليدي وعن طريقعت .نننن

    

 %10 النسبة: نعم بالمراسلة .سسسس

    

 %10 النسبة: نعم أخرى .عععع

 

 

 



 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 

 

310 

 

 تعليقات:

  عن طريق المكتبة الجامعية أو اإللكترونيةالذاتي البحث واالطالع 

 

 األهداف .زز

 هدف املقرر الرئيس ؟ما . 1

 دةبعضاملهارااتلقياديةالتييمكناالسرتشادهبافيالعمالمليدانيهذاويقدماملقررللدارسيننموذجالقيادايلعامليكأحدالنماذجاحلديثةفيمجااللقياقدميتضمناملقررت ة,وأمهمميزاهتاوخصائصالقادةودورمهفيالعمالملؤسسيداخاللنظمالتعليمية,كمايساعدالدارسينعلىاكتساببعضاملعارفحواللقيادة,كذلكييهدفهذااملقررإلىتعريفالطالبوالطالبةابملفاهيماألساسيةفيالقيادةكمايهدفإلىتعريفهمبالقضااياملعاصرةاملختلفةاملتعلقةابلقيادةالرتبوي. 

 بإجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني املقررالدراسي. اذكر -2

 وسيتم الرتكيز على بعض الفصول من بعض الكتب وبعض املقاالت من دورايت علمية.  القيادة الرتبوية استخدام أحدث املراجع العلمية يف جمال  -
ملقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة املستخدمة يف النشرة التعريفية أو ا ج( وصف
 الدليل(. 

 وصف عام للمقرر:
يتناول املقرر القيادة الرتبوية  ومفاهيمها  وأساليبها املعاصرة  ,وقضاايها , ومشكالهتا وحماولة وضع املقرتحات  لتطوير عمل  

 القائد الرتبوي .
 

 الموضوعات التي  ينبغي تناولها: .96

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع

ساعات 

 التدريس

لقيادة االستشرافية -اتجاهات حديثة في القيادة التربوية: القيادة االستراتيجية 

 القيادة العالمية -القيادة اإلبداعية-القيادة الريادية -

2 4 

القيادة التربوية ومنظمات القرن الواحد والعشرين )التحديات، الظروف، 

 والمتغيرات(

2 4 

 2 1 القيادة التربوية والسياسة التعليمية

 4 2 قيادة التغيير في المؤسسات التربوية

 2 1 القيادة في االزمات التربوية

 2 1 القيادة وإدارة األداء في المؤسسات التعليمية

 2 1 القيادة التربوية والمجتمع 

 2 1 قضايا في القيادة التربوية النسائية

 4 2 قضايا ومشكالت القيادة التربوية في العالم العربي 

 4 2 المشروع الختامي

 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .97
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 محاضرات 
دروس 

 إضافية

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية

 2     2 الساعات المعتمدة

 

 أسبوعياً:عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل  .98

 

 :التاليةالبحث في مصادر المعلومات 

 أسبوعيا(.  ساعات 5-3المكتبة المركزية للطالبات في الجامعة ) -

 ساعات(. 4-3البحث في الشبكة العنكبوتية )-

مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .99

 واستراتيجيات تدريسها

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر  

 م
ً لمجاالت اإلطار الوطني  مخرجات التعلم للمقرر وفقا

 للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر

 طرق التقويم

 المعرفة 1

 المحاضرات والعروض التعرف على االتجاهات الحديثة في القيادة التربوية 1-1

 التعلم التعاوني

 المناقشة والحوار

 المناقشة

 التعرف على نموذج ومميزات القائد العالمي 2-1 الحوار

التعرف على أهمية القيادة التربوية في المؤسسات  1-3

 التعليمي

 المهارات المعرفية 2

 التقارير األنشطة البحثية تطبيقات عملية التجاهات حديثة في القيادة التربوية 2-1

 في العالم العربينقد وتحليل مشكال القيادة  2-2

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

 المالحظة المستمرة التعاون مع مجموعات العمل التعاوني 3-1

 التعلم التعاوني

التقييم 

 المستمر 

 المالحظة
 القدرة على إدارة فريق العمل 3-2

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 األنشطة البحثية استخدام قواعد المعلومات 4-1

 التعليم اإللكتروني

التقارير 

والمشاركات 

 التفاعل مع النقاشات العلمية في منتدى القيادة التربوية 2-4 العلمية

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

   ال يوجد 5-1

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .100
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، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال م

 خطابة، تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

اسبوع 

 التسليم

نسبته من 

 التقييم النهائي

 %10 اسبوعيا المناقشات الحوارية داخل القاعة الدراسية 1

2 
)التعلم المشاركة الفعالة للمناقشات العلمية في منتدى القيادة التربوية 

 االلكتروني(

 %10 اسبوعيا

 عرض تقديمي )اتجاهات حديثة في القيادة التربوية( 3
حسب 

 الجدول

20% 

4 

 
 إدارة الجامعات والكليات( –دراسة حالة ميدانية )إدارة التعليم  

10 20% 

 %10 12 تصور مقترح للقيادة التربوية في المنظمات التعليمية المستقبلية 5

 %30 نهاية الفصل نهائيالمشروع  6

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ل

)مع ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب 

 ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع (

 ساعتان مكتبية 

 البريد اإللكتروني 

 مصادر التعلّم -هـ 
 الكتب المقررة المطلوبة: -في قائمة  –. أدرج 1

أرك، توم فيندر؛ واغنر، توني؛ كيغان، روبرت؛ الشي، ليزا؛ ليمونز، ريتشارد؛ غارنييه، جود؛ ... راسموسن، هارييت 

 للنشر، الرياض.  (. قيادة التغيير: دليل عملي لتطوير مدارسنا. العبيكان2012ثوربر. )

(.القيادة في المؤسسات التعليمية .عالم الكتب للنشر والتوزيع 2013البحيري،السيد.) ؛المغيدي، الحسن ؛حافظ، محمد

 .الرياض.

(. القيادة المدرسية في القرن الحادي والعشرين: تطوير 2007كار، كريستوفر. )-ديفيز، برنت؛ إليسون، ليندا؛ باورنج

 ر الكتاب الجامعي، فلسطين.مدخل استراتيجي. دا

 (. أفاق تطوير اإلدارة والقيادة التربوية في البالد العربية. مركز الكتاب األكاديمي، عمان.    2006عماد الدين، منى مؤتمن. )

 (. القيادة التربوية: مدخل استراتيجي. المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس2010علي، محسن عبد؛ غالي، حيدر نعمة. )

(.القيادة اإلدارية :التحول نحو نموذج القائد العالمي .الطبعة  الثانية. آفاق اإلبداع للنشر 2008اني،سالم سعيد.)القحط

 واإلعالم، القاهرة.

 (. القيادة اإلدارية: النظرية والتطبيق. )ترجمة صالح المعيوف(. معهد اإلدارة العامة، الرياض.    2018نورث هاوس، بيتر. )

 (. القيادة اإلدارية النسائية: مدخل سيكولوجي. دار المؤيد للنشروالتوزيع، الرياض2004حمن احمد. )هيجان، عبدالر

 )المجالت العلمية والتقارير وغيرها ( : المواد المرجعية األساسية -في قائمة  –. أدرج 2

(. القيادات اإلدارية في المنظمات الحكومية: األدوار والتوقعات. معهد اإلدارة العامة، 2014العتيبي، بركات مازن. ) 

 الرياض.    

 (. هندسة القيادة التربوية وثقافة التغيير. الدار المنهجية للنشر والتوزيع، األردن.2018العريشي، جبريل حسن. ) 

 لقيادة التربوية. دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، االردن.(. ا2013دواني، كمال سليم. )

 .  المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 العلوم التربوية واالداريةوالعربية والعالمية في مجال المجالت العلمية المحكمة في الجامعات السعودية     

 أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة: مواد تعليمية. أي 4

 المرافق المطلوبةو.
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 بيّن متطلبات المقرر الدراسي من المرافق بما في ذلك حجم القاعات

 الدراسية والمختبرات  

 المباني  .24

 قاعه دراسيه مجهزه

 مصادر تقنية   .25

 جهاز عرض –جهاز حاسب 

 مصادر أخرى .26

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .24

 تفاعل الطالب اثناء المحاضرة 

 االستبانات 

 االختبارات 

 التقييم االلكتروني 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .25
 تقييم القسم 

 استبانات القسم 

 .إجراءات تطوير التدريس: 3
 تبادل الخبرات بين أعضاء هيئة التدريس. .26

 إقامة ورش عمل. .27

 في القيادةالتربوية. المتخصصةحضور المؤتمرات والندوات  .28

 التعليمية المستخدمة في عملية التدريس. اإللكترونيةتحديث التقنيات والمواقع والبرامج  .29

 الفعالة ألعضاء هيئة التدريس )دورات تدريبية، قراءات موجهة، تبادل الخبرات، .... (تنمية المهارات التدريسية  .30

 تفعيل دور الطالب في تطوير استراتيجيات التدريس ) المشاركة والمناقشة، البحث الذاتي، ..... .31

أعضاء هيئة تدريس .إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة 4

 مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 مراجعة النتائج من خالل زمالء آخرين. .32

 مقارنة نتائج الطالب بنتائجهم في المقررات األخرى بالقسم. .33

 لمدى فعالية  المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:.ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية 5
 .إجراء التعديالت الالزمة بناء على التغذية الراجعة من قبل أساتذة المقرر والطالب والطالبات 

  عقد االجتماعات الدورية ألعضاء هيئة التدريس المقرر لمناقشة إيجابيات وسلبيات المحتوى، واقتراحات التعديل

 والتطوير. )شهرية(

 )مراجعة لجان الخطط الدراسية والجودة لتوصيف المقرر ومفرداته. )فصلية 

 .تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات المستجدة في المجال 

 .توظيف النتائج اإلحصائية لتقويم الطالب للمقرر في تحسينه وتطويره 
 

 
  

 

                      اسم منسق الربانمج

 د.حممد خليفة الشريدة
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 توصيف املقرر الدراسي
 املعاصرة السياسة التعليمية  اسم املقرر:  

 2-0206735 رمز املقرر:  

 
 املؤسسة التعليمية        جامعة أم القرى أسم ه26/1/1440  اتريخ التوصيف:

 الرتبية اإلسالمية واملقارنة.  -الرتبيةالقسم:-لكليةا
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .سس

  املعاصرة . اسم املقرر الدراسي ورمزه:  السياسة التعليمية1
 . عدد الساعات املعتمدة: )ساعتان(2
الدكتوراه)متطلب كلية إجباري يقدمه قسم الرتبية مج انالربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: بر . الربانمج )أو 3

 اإلسالمية واملقارنة(. 
 ثالثاملستوى ال. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4
 .املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6
 العابدية للطالب –.فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: الزاهر للطالبات 7

 التوقيع:

 

 14....-.....-..... يخر التا
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 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %50 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .فففف

    
 %10 النسبة: √ اإللكرتولالتعليم  .صصصص

    
تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  .قققق

 √ اإلنرتنت(
 %10 النسبة:

    
 %30 النسبة: √ ابملراسلة .رررر

    
  النسبة:  أخرى تذكر .شششش

 
 تعليقات:

 األهداف .شش
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 ا هدف املقرر الرئيس؟م
ن على الربط بني السياسات وقادريإعداد وأتهيل ابحثني قادرين على فهم وحتليل وتقومي السياسات التعليمية، 

 .العامة للدولة والسياسة التعليمية والرتبوية
 :ن يكون الطالب قادر علىويتوقع ابنتهاء تدريس املقرر أ

 تعرف املفاهيم األساسية للسياسة التعليمية وأمهيتها.  .1
 اإلملام أبهم االجتاهات واملبادئ اليت تقوم عليها السياسات التعليمية. .2
 السياسات التعليمية لبعض الدول املتقدمة يف اجملال التعليمي.تعرف  .3
 إدراك التغريات العاملية املعاصرة وانعكاساهتا على السياسات التعليمية. .4
 استيعاب التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية حمليا ودوليا. .5
 حتليل السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية. .6
 ول أخرى.ليمية ابململكة العربية السعودية بسياسات تعليمية يف دمقارنة السياسة التع .7
 املؤسسات حمليا ودوليا.اإلحاطة أببرز التحديدات الرتبوية يف النظم التعليمية على مستوى الربامج و  .8
 .2030عودية وفق رؤيةالتعرف على التجديدات الرتبوية يف السياسة التعليمية ابململكة العربية الس .9

 املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 .املراجعة الدورية للخطة الدراسية للمقرر يف جملس القسم 
 .تقدمي املقرتحات بصفة دورية لتحسني املقرر وتطويره وحتديث مراجعه 
 .استطالع آراء الطالب يف االستفادة من املقرر علميا وعمليا 
 اإللكرتونية للوصول للمعلومات املطلوبة. تصفح املواقع 
 .تتبع موضوعات املقرر ومفرداته على مواقع اجملالت والدورايت العربية والعاملية 

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف املقرر الدراسي  .ز

 دليل الربانمج(. 
 وصف عام للمقرر:
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للسياسات التعليمية،وأمهيتها وأهم التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية وحتليل  االجتاهات احلديثة املقرر هذا يتناول
وثيقة التعليم ابململكة ومقارنتها ابلسياسات التعليمية لغريها من الدول املتقدمة يف جمال التعليم وأهم التجديدات 

 الرتبوية يف السياسات التعليمية ابململكة وغريها من الدول.
 

 اليت  ينبغي تناوهلا:املوضوعات -1
ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس 
 2 1 مدخل مفاهيمي للسياسة التعليمية وأمهيتها. -
 2 1 أهم االجتاهات واملبادئ اليت تقوم عليها السياسات التعليمية. -
 4 2 التغريات العاملية املعاصرة وانعكاساهتا على السياسات التعليمية. -
 4 2 اليت تواجه النظم التعليمية حمليا ودوليا.التحدايت  -
 2 1 حتليل السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية. -
مقارنة السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية بسياسات تعليمية يف دول  -

 6 3 أخرى.

واملؤسسات حمليا أبرز التجديدات الرتبوية يف النظم التعليمية على مستوى الربامج  -
 4 2 ودوليا.

التجديدات الرتبوية يف السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية وفق  -
 4 2 .2030رؤية

 2 1 االختبار النصفي -
 2 1 االختبار النهائي -

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

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .101
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دروس  حماضرات 
 إضافية

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق استديو

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
مالحظات جهة 

 .................................................... .................... التحكيم

 
 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:اإلضايفالتعلم الفردي )الذايت  -عدد ساعات الدراسة  .102

 
جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات خمرجات التعلم للمقرر وفقاً  .103

 تدريسها
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 الوطين للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
طريقة احملاضرة الدراسية ، املناقشة  يتعرف أهم االجتاهات يف السياسات التعليمية. 1-1

واحلوار، التعلم ابالكتشاف ، 
عصف ذهين، التعلم التعاول 

املناقشة ، تقييم أوراق العمل 
والتكليفات ، تقييم التقارير ، 

 التقييم الذايت 
1-2 
1-3 

 التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية. إدراك
 اإلملام ابلتجديدات الرتبوية للسياسات التعليمية
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طار خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإل م
 الوطين للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

استخدام أساليب التعلم الذايت من 
خالل شبكة املعلومات 

 )اإلنرتنت(.

 ) تقييم األقران(.

 املهارات املعرفية 2
السياسة تكوين إطار شامل عن أهم االجتاهات يف  2-1

 التعليمية
اسرتاتيجية  -طريقة البيان العملي 

اسرتاتيجية  -التساؤل الذايت
اسرتاتيجية  –التفكري التأملي 
استخدام آليات  –التفكري الناقد 

واسرتاجتيات التعلم النشط 
 والتعاول .

تقييم أوراق    -املالحظة 
العمل تقييم العروض العملية 

تقييم  –من قبل األقران 
املناقشات   - البحوث
 الصفية.

االحاطة ابلتغريات العاملية املعاصرة وانعكاساهتا  2-2
 على السياسات التعليمية

الوعي أبهم التحدايت اليت تواجه النظم التعليمية  2-3
 حمليا ودوليا.

استيعاب أبرز التجديدات الرتبوية يف النظم  2-4
حمليا التعليمية على مستوى الربامج واملؤسسات 

 ودوليا.

  

مقارنة السياسة التعليمية ابململكة العربية السعودية  2-5
 ومثيلتها يف الدول األخرى.

ابلتجديد الرتبوي حمليا  2030ربط رؤية اململكة  2-6
 وعامليا..

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
القدرة  على العمل الفردي املستقل يف أداء بعض  3-1

 التطبيقات وتقدمي التكليفات الفردية املطلوبة.
 -املناقشة واألنشطة اجلماعية 

تكليف الطلبة أبعمال ومهام 
داخل جمموعات العمل. 

 العصف الذهين. إسرتاتيجية
 

املالحظة املقننة _ تقييم احرتام 
الطلبة لقوانني العمل اجلماعي 

والتزامهم هبا. مالحظة 
العالقات الشخصية وتناول 

األدوار بني الطلبة أثناء ممارسة 
األنشطة املرتبطة ابملقرر. تقييم 

 دفرت التقييم الذايت.

التعاون مع فريق العمل إلجناز املهمة أو النشاط  3-2
 بشكل متقن ومتميز.

القدرة على حتمل املسئولية من خالل االلتزام  3-3
حبضور احملاضرات ومواعيدها ، وأداء الدور املسند 

 فريق العمل. له يف
القدرة على العمل بفاعلية يف جمموعات عمل  3-4

 تعاونية إلجناز املهام املكلف هبا.
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طار خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإل م
 الوطين للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 القدرة على التقومي الذايت 3-5
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

تنمية مهارات التعامل مع الكمبيوتر يف تقدمي  4-1
 بوينت(.عروض تقدميية )بور 

البيان العملي ) العروض 
التوضيحية من جانب أستاذ املقرر 

التفاعل مع  –طريقة التمارين  –( 
املوقع الشخصي لعضو هيئة 

  -والربيد اإللكرتول(  –التدريس 
وعمل عروض تقدميية من جانب 

تدريب الطلبة على  –الطلبة 
استخدام تقنية املعلومات يف 
البحث على الشبكة الدولية 

لمعلومات ) واالنرتنت( عن ل
املفاهيم واملوضوعات املرتبطة 

ابملقرر إلجناز األعمال 
 والتكليفات(.

التقسسم الذايت وكتابة التقارير 
استخدام  –وأوراق العمل 

العروض التقدميية عند عرض 
مالحظة  -اخلطط البحثية  

أداء الطلبة أثناء استخدام 
تقومي املعلومات  –اإلنرتنت 

عليها الطلبة من اليت حصل 
 خالل النت.

تنمية مهارة استخدام الربيد اإللكرتول يف عرض  4-2
 األعمال واألنشطة املطلوبة.

 التواصل مع الزمالء وتقبل املالحظات. 4-3
  

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

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .104

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

نسبته من  األسبوع احملدد لتسليمه
 التقييم النهائي

 %60 يف املوعد احملدد االختبار النهائي 1
%20 الثامن االختبار النصفي 2  
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%10 طوال الفصل الدراسي املعاصرة. تقرير عن أهم التجديدات الرتبوية يف السياسات التعليمية 3  

وعالقتها  2030رؤية اململكة العربية السعودية تقدمي ورقة عمل عن  4
%10 طوال الفصل الدراسي                      ابلتجديد الرتبوي.  

% 100  اجملموع   
 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(.  

 ساعات ( . 4الساعات املكتبية املخصصة للمقرر )  -
 ألكادميي ) أسبوعياً ( .االستشارات واإلرشاد ا -
 .اإللكرتولالتواصل عرب الربيد  -

 مصادر التعّلم .ذذذ
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

، القاهرة. اجملموعة العربية تظوير التعليم يف ضوء جتارب بعض الدول( .2012إمساعيل، منار حممد.) −
 للتدريب والنشر.

، اإلسكندرية:.دار الوفاء لدنيا التعليمية وصنع القرارالسياسات (. 2003بكر، عبد اجلواد السيد.) −
، عمان: املركز مدخل إىل حتليل السياسات العامة(. 2002الطباعة والنشر احلسني، أمحد مصطفى. )

 العلمي للدراسات السياسية.
املفاهيم واملداخل  -حتليل السياسات الرتبوية وختطيط التعليم(. 2009بيومي، كمال حسين.) −

 ، دار الفكر، عمان.قاتوالتطبي
التعليم يف اململكة العربية الســــــعودية رؤية احلاضــــــر واســــــتشــــــراف (  2007احلامد وآخرون، حممد )  −

 ، مكتبة الرشد، الرايضاملستقبل
 ، مكتبة العبيكان، الرايضالسياسة التعليمية مفاهيم وخربات( 2007احلريب، سعود هالل ) −
 ، خوارزم العلمية، جدةلسياسة التعليمية والتنميةا( 2007حكيم، عبد احلميد عبد اجمليد )  −
 ، ايرتاك للطباعة والنشر، القاهرةنظام التعليم وسياسته( 2012حكيم، عبد احلميد عبد اجمليد) −
 ، الدار املصرية اللبنانية، القاهرةمستقبل التعليم العريب بني الكارثة واألمل( 2008خضر، حمسن ) −
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 ، دار اخلرجيي، الرايضيةنظام التعليم يف اململكة العربية السعود( 2004السنبل وآخرون، عبد العزيز) −
 ، مؤسسة طيبة، القاهرة السياسة التعليمية بني الواقع واملأمول( 2011شعالن، عبد احلميد عبد الفتاح) −
 ، دار الفارايب، بريوت.يف قضااي الرتبية والسياسة التعليمية( 2007عامل، مهدي) −
 ، مكتبة الرشد، الرايضسياسة التعليم ونظامه يف اململكة العربية السعودية (2005العقيل، عبد هللا) −
،سلسلة الرتبية  ختطيط السياسة التعليمية والتحدايت احلضارية املعاصرةعيد، سعاد حممد.)د.ت(. −

 (، القاهرة: مكتبة االجنلو املصرية.4واملستقبل العريب، العدد )
 ،دار املسرية، عمانات املستقبلية منظور تربويالدراس( 2003فلية،فاروق، والزكي،أمحد) −

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

− .htm186http://www.ulum.nl/a www.scirp.org/journal جملة العلوم اإلنسانية  : 
 https://uqu.edu.sa/libمكتبة امللك عبد هللا بن عبد العزيز −
  http://shamela.wsاملكتبة الشاملة −
 https://www.kfcc.gov.saاملكتبة الرقمية مبركز امللك فهد الثقايف −
 htpps://www.kfcris.com/arلك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية  مركز امل

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

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 املرافق املطلوبة .ررر

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

 )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املبال  .27
( طالب مزودة بطاوالت مستديرة ومقاعد مرحية تساعد على العمل اجلماعي، ومكتبة 15قاعة دراسية تتسع ل )

 صغرية تشتمل على املراجع واملواد العلمية املساعدة على حتقيق أهداف املقرر.
 ض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عر   .28

 استخدام فاعلية السبورة الذكية . األفالم التعليمية.  -جهاز الب توب ، سبورة ورقية وأقالم 

http://www.scirp.org/journal
https://www.kfcc.gov.sa/
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مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة  .29
 هبا(:

 ( اثبتة . نقطة اتصال ابإلنرتنت.data showاثبت ، شاشة عرض ) جهاز عرض بروجيكتور
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .وووو
 .اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:1 .يييي

 والنهائية.منوذج تقومي مقرر دراسي، مناذج من  أعمال الطالب ،  االختبارات  التحصيلية الدورية 
 .اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:2 .أأأأأ

 احلوار والنقاش مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق هلم تدريس املقرر .
 التقييم الذايت لعضو هيئة التدريس وفق حمكات التقييم.

 .إجراءات تطوير التدريس:3 .ببببب
 متابعة الدورات اخلاصة بتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.  -
 االتصال أبعضاء هيئة التدريس لنفس املقرر يف اجلامعات األخرى حمليا ودوليا. -
متابعة ما يعرض يف االنرتنت حول املقرر والتعليم الفعال وكتابة تقرير عن ذلك وتقدميه للجنة التطوير  -

 واالعتماد الرباجمي.
التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة .إجراءات 4 .تتتتت

أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء 
 هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطالب بواسطة النظراء. −
 ختبارات التحصيلية للطالب.نتائج اال −
 تدقيق عينة من مناذج أنشطة الطالب وتكليفاهتم من قبل النظراء يف القسم. −

 .ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:5 .ثثثثث
 ونقاط الضعف يف املقرر .تبادل اآلراء مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون املقرر لتحديد نقاط القوة  -
القراءة املستمرة حول املقرر ومتابعة كل ما هو جديد مما له عالقة به يف قواعد البياانت والدورايت العلمية  -

 املتخصصة.د
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 د.حممد خليفة الشريدةاسم منسق الربانمج:

  التوقيع:
 
 
 

 توصيف املقرر الدراسي

 نظرية املنهج :اسم املقرر  

 2-0206725 رمز املقرر:  

 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى اسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440اتريخ التوصيف:  

 قسم املناهج وطرق التدريس  /الرتبية .القسم:  /الكلية
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .صص
 هنج . اسم املقرر الدراسي ورمزه:نظرية املنهج 1 .133
 ساعات معتمدة 2عدد الساعات املعتمدة: . 2 .134
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه يف املناهج وطرق التدريس 3 .135

 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج, بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(
 لثايناملستوى ا املقرر الدراسي:  ى فيه. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعط4 .136
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .137
138.  
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .139
 جامعة أم القرى  –. موقع تقدمي املقرر, إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: كلية الرتبية 7 .140



 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 

 

325 

 

 املقر الرئيس ابلزاهر) للطالبات ( –املقر الرئيس ابلعابدية 
 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .تتتت
    
 %10 النسبة: √ التعلم اإللكرتوين .ثثثث
    
تعليم مــــــدمج )تقليــــــدي وعن طريق  .خخخخ

 √ اإلنرتنت(
 %10 النسبة:

    
  النسبة:  ابملراسلة :  .ذذذذ
 

 تعليقات:
 
 

 األهداف .ضض
 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

تكون تصرترترترترترترترترترترترتور علمي  لدى الدارسرترترترترترترترترترترترتني حول  مفهوم نظرية املنهج وتطورها التارخيي والفرق بني النظرية يف العلوم يهدف املقرر إىل 
 . الرتبوية والعلوم التطبيقية ،واستعراض أبرز نظرايت املنهج   والنماذج املنبثقة عنها ،وتطبيقاهتا يف جمال املناهج

  -أن :  ويُتوقع من طالب الدراسات العليا بعد دراسة هذا  املقرر
 مبفهوم النظرية العامة والنظرية الرتبوية ونظرية املنهج. يلم -
 يلم خبصائص النظرية الرتبوية والنظرية العلمية. -
 حيدد وظائف نظرية املنهج. -
 يوضح عالقة النماذج ابلنظرايت املنبثقة عنها -
 يقارن بني النظرية الرتبوية والنظرية يف العلوم التطبيقية  -
 يقارن بني نظرايت املناهج وتطبيقاهتا يف بناء املناهج وتطويرها .-
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م املتزايد لتقنية املعلومات أو وحتســــني املقرر الدراســــي. )مثل االســــتخدا لتطوير –يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
   مراجع اإلنرتنت, والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.

 .الدراسي املقرر حمتوى وحتسني لتطوير التخصص يف احلديثة املراجع استخدام -
 .املقرر حمتوى معاجلة يف التقنية األدوات توظيف -
 .واألكادميية البحثية الطالب مهارات وتطوير حتسني يف تطبيقاهتا بكافة االلكرتونية املواقع من االستفادة -
 .ابملقرر يتعلق ما كل  مناقشه فيطرحو والطالب املقرر أستاذ بني لتواصال االتصاالت تقنية وبرامج املعلومات تقنية تفعيل -
 .االلكرتونية الرتبوية املعلومات وقواعد االلكرتول البحث مصادر استخدام -
 من لالستفادة الرقمية واملكتبات العلمي البحث واكادمييات االحباث مراكز مع التواصل يف العنكبوتية ابلشبكة االستعانة -

 .االلكرتول التعليم جمال يف املتخصصة البحوث يف املعلومات مصادر
 .اإللكرتول التعليم ابستخدام التدريس -

دليل  التعريفية أووصـــــف املقرر الدراســـــي )مالحظة: املطلوب هنا وصـــــٌف عام ابلطريقة نفســـــها املســـــتخدمة يف النشـــــرة  .ع
 الربانمج(. 

 وصف عام للمقرر:
بناء النظرية رترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتوالتطور  ومصرترترترترترترترتادرالطبيعية،  يتناول املقرر واقع النظرية الرتبوية والفرق بني النظرية يف العلوم الرتبوية والعلوم

تناول نظرايت املناهج العامة )نظرية دوائر  وتطويره، معاملنهج وعالقتها بنماذج بناء املنهج املدرسرترترترترترترترترترتي  هلا، ونظريةالتارخيي 
 .  ،ونظرية املنهج اإلسالميةالبويل تكنيكية الربمجاتية، النظرية النظرية  اجلوهرية، املعارف، النظرية

 
 ينبغي تناوهلا:املوضوعات اليت  .105

 قائمة املوضوعات
عــــــــــــــــــــــــــــــدد 

 األسابيع
ســـــــــــــــــــــــاعــــــــــــات 

 التدريس 
 التقومي.  –االسرتاتيجيات -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر: املفاهيم 

  .آليات ومهام تنفيذ املقرر 
  .العالمات املرجعية احملددة حملتوايت املقرر 
  األداء املطلوبة.العمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر ومؤشرات 

1 2 

 واقع النظرية الرتبوية 
 النظرية بني العلوم االجتماعية والطبيعية. -
 الرتبوية  . –ماهية النظرية االجتماعية  -

2 4 
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 2 1 .هاخصائصو  وظائف النظرية الرتبوية
 4 2 ؤهابنا بنية النظرية الرتبوية مصادر

 املنهج:نظرية 
 املنهج.التطور التارخيي لنظرية  -
 تعريفات نظرية املنهج . -

1 2 

 نظرية املنهج وعالقتها بنماذج بناء املنهج الدراسي وتطويره .
 ماهية النموذج . -
 أمهية النموذج . -
 . مناذج بناء املناهج وتطويرها -

2 4 

 نظرايت بناء املناهج 
 نظرية دوائر املعارف 

1 2 

 4 2 النظرية اجلوهرية .
 2 1 النظرية الربامجاتية .

 2 1 النظرية البوليتكنيكية .
 2 1 نظرية املنهج اإلسالمية .

 2 1 مراجعة املقرر وتقومي أعمال الطالب 

 2 1 االختبار النهائي 
 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .106

 
 حماضرات

دروس 
 إضافية

مــــــعــــــامــــــل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 ساعة 32  6   26 ساعات التدريس الفعلية
 ساعة 32  6   32 الساعات املعتمدة

 
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتســـــــــاقها مع طرق قياســـــــــها واســـــــــرتاتيجيات  .107

 تدريسها
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 املقرر, حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
خمرجات تعلم  : ضـــع طرق التقييم املناســـبة اليت تســـاعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة, وجيب أن تتســـقاثلثاً  -

املقرر املســتهدفة وطرق تقييمها واســرتاتيجيات تدريســها لتشــكل معاً عملية تعلم وتعليم متكاملة, مع مالحظة أنه ال 
 يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.

 
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

 م
اســــرتاتيجيات التدريس  الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
 احملاضرة املعدلة  - اإلملام مبفهوم نظرية املنهج . 1-1

 التعلم التعاوين -
 املشكالتحل  -
 املناقشة واحلوار -

 االختبارات النظرية -
 املشاريع البحثية  -
 املناقشات الصفية. -
 
 

العلوم االجتماعية والرتبوية  والعلوم معرفة الفروق بني النظرية يف  1-2
 التطبيقية   .

 معرفة  مناذج بناء املنهج وعالقتها ابلنظرية .  1-3

 ) اإلدراكية ( املهارات املعرفية 2
)إجراء حبث  عن مصـــــــــــادر بناء  –القدرة على التفكري املنطقي  2-1

 النظرية الرتبوية (
 حل املشكالت . -
 التدريس التباديل. -
التعليم اإللكرتوين  -

 والتعاوين.
 العصف الذهين -
 التطبيق العملي -
املـــــــنـــــــاقشــــــــــــــــــات  -

 اجلماعية
 حل املشكالت  -

 االختبارات النظرية -
 املشاريع البحثية  -
 املناقشات الصفية. -
 
 االختبارات النظرية -
 املشاريع البحثية  -
 املالحظة املنظمة  -

 

مقارنة بني نظرايت املناهج األربع  -القدرة على التفكري الناقد  2-2
) 

) مقارنة بني النظرية يف العلوم    -القدرة على التفكري املنطقي  2-3
 االجتماعية والرتبوية والعلوم التطبيقية (

يصـــــــــــمم وحدة تعليمية يف )–القدرة على  االســـــــــــتقراء والقياس  2-4
 ضوء إحدى النظرايت(

 القدرة على بناء منوذج لتطوير منهج يف جمال التخصص.  2-5
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التعليم اإللكرتوين  - ايت املناهج .القدرة على احلوار واملناقشة وإبداء الرأي يف نظر  2-6
 والتعاوين.

 العصف الذهين -
 التطبيق العملي -
املـــــــنـــــــاقشــــــــــــــــــات  -

 اجلماعية 

القدرة على وضع تصور لتطوير منهج دراسي يف جمال التخصص   2-7
 ( يف ضوء أحد النماذج 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية  3
االستعداد  للتجاوب مع اآلخرين يف أثناء مناقشة واقع  نظرية - 3-1

 املنهج  .
 التعليم التعاون -
 العصف الذهين -
 حل املشكالت -
 التعلم الذايت  -
 حلقات النقاش . -
 التعلم التعاوين  -
 التدريس التباديل  -
 التعلم الذايت  -

مالحظـــة  -املالحظـــة -
االســتعداد والرغبة يف 
املشــــــاركة يف املواقف 

 املختلفة.
تقومي أداء املتعلمني  -

يف أثــــنــــــاء   عــــرض 
 التكليفات واألعمال

تقســــيم  املتعلمني إىل  -
فــرق عــمــــــل إلجنــــــاز 

 الواجبات املختلفة
 

التعــاون مع اآلخرين  يف حتــديــد الفرق بني النظريــة يف العلوم - 3-2
 . االجتماعية والرتبوية والتطبيقية 

التعـــاون مع اآلخرين  يف حتليـــل  بعض املنـــاهج التعليميـــة يف - 3-3
 ضوء مناذج بناء املنهج والنظرايت املنبثقة منها .

االعتمــاد على الــذات يف توظيف احلــاســــــــــــب اآليل وتقنيــات -  3-4
 التعليم احلديثة يف عرض موضوعات املقرر.

الشـــــــــــعور بتحمل املســـــــــــؤولية حنو اختيار وتطوير مناذج بناء -  3-5
 املنهج وتطويره 

الشـــعور بتحمل املســـؤولية حنو وضـــع تصـــورات مقرتحة لتطوير - 3-6
 املنهج يف ضوء النظرايت  .

الشـــــــــــعور أبمهيــة النقــد البنــاء لتطوير املنــاهج التعليميــة وربطهــا   3-7
 ابلنماذج والنظرايت  .

 التعاونالتعليم  -
 العصف الذهين -
 حل املشكالت -
 التعلم الذايت  -
 حلقات النقاش -

 تقومي أداء الطالب . -

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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توظيف األســـاليب اإلحصـــائية والرايضـــية املناســـبة ) املتوســـط - 4-1
التدريبية احلســـــايب ,النســـــبة املئوية, التكرارات يف  حتليل الربامج 

 وتنفيذها وتقوميهاواليت يكلف املتعلمون إبعدادها.

 التعليم اإللكرتوين -
 حل املشكالت -
 احلوار واملناقشة -
 التدريب العملي. -
 العصف الذهين  -
 الصف املقلوب  -
 التعلم النقال . -

 

 االختبارات التحريرية  -
تـــكـــلـــيـــفــــــات إبجـــراء  -

البحوث ابســـــــــتخدام 
 التقنيات احلديثة .

تــكــلــيــفــــــات بــتــقــــــدمي  -
عروض صفية  وتقدمي 
الــتــغــــــذيــــــة الــراجــعــــــة 

 التقوميية.
 

القــدرة على اختيــار طرق عرض منــاســـــــــــبــة )توظيف عنصـــــــــــر - 4-2
 movie-الصــوت والصــورة من خالل برانمج)صــانع األفالم

maker. عند عرض األعمال ) 
توظيف مهارات احلوار واالتصـــــــــــال اللغوي اجليد  ومهارات   - 4-3

 احملاضرة .العرض و اإللقاء يف أثناء 
 توظيف الربامج األلكرتونية يف حتليل البياانت الكمية . -  4-5

توظيف الربيد اإللكرتوين يف إرســـــــال الواجبات ألســـــــتاذ املقرر - 4-6
 واستقبال املالحظات منه ,والتواصل مع اآلخرين.

توظيف اللغة العربية الســـليمة شـــفهياً وكتابياً يف أثناء املناقشـــات  4-7
 وتقدمي العروض.

توظيف جمموعــة النقــاش الربيــديــة بني الزمالء من خالل املواقع  4-8
 اإللكرتونية .

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
 مقارنة بني النظرية يف العلوم الرتبوية والعلمية . 5-1

 
 احلوار واملناقشة. -
 العصف الذهين. -
 حل املشكالت. -
 النمذجة. -

 

 املباشرةاملالحظة  -
  حتليل احملتوى -
 مشروعات  حبثية . -

 
ممــارســـــــــــــة مهــارات العرض واإللقــاء أثنــاء عرض املوضـــــــــــوعــات  5-2

 والتكليفات .
 حتليل املناهج التعليمية وتقوميها يف ضوء النماذج . 5-3

 احلوار واملناقشة. - إعداد خطوات إجرائية لنماذج بناء املنهج وتطويره  5-4
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حـدى إإعـداد خطوات إجرائيـة لبنـاء منـاهج تعليميـة يف ضـــــــــــوء  5-5
 نظرايت املنهج 

 العصف الذهين. -
 املشكالت.حل  -
 النمذجة. -

 
 تصميم وحدات تعليمية. 5-6

 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي:-6
مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشـــروع مجاعي, كتابة مقال, خطابة,  م

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

التقييم 
 النهائي

االجتمــاعيــة  النظريــةيف العلوموالفرقبني الرتبويــة كتــابــة تقرير واقع النظريــة  1
 والطبيعية. .

 %5 األسبوع الثالث

 %5 األسبوع الرابع كتابة تقرير عن وظائف النظرية الرتبوية وخصائصها   2

 %5 األسبوع السادس مصادر بناء النظرية الرتبوية : إعداد مقالة علمية عن  3

 %5 األسبوع السابع كتابة تقرير عن لتطور التارخيي لنظرية املنهج . 4

5 
ــابــة تقرير عن نظريــة املنهج وعالقتهــا بنمــاذج بنــاء املنهج الــدراســـــــــــي  كت

 وتطويره .
 إعداد خمطط ذهين لنماذج بناء املنهج اخلطوات واملميزات 

 %10 األسبوع التاسع

 %5 األسبوع العاشر وتطبيقاهتا كتابة مقالة عن نظرية دوائر املعارف  6

7 
إعداد أنفوجرافيك عن النظرية اجلوهرية  من حيث املفهوم واخلصـــــــــــائص  

 والعناصر والتطبيقات . 
 %10 األسبوع احلادي عشر

 %5 األسبوع الثاين عشر كتابة تقرير عن النظرية الربامجاتية .   8
 %5 األسبوع الثالث عشر كتابة مقالة علمية النظرية البوليتكنيكية . 9

 %5 األسبوع الثالث عشر كتابة تقرير عن نظرية املنهج اإلسالمية .   10
 %40 األسبوع السادس عشر اختبار هنائي  14
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 للطالب ودعمهماإلرشاد األكادميي  .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(. 
 

ســــاعات 3ات املكتبية لعضــــو هيئة التدريس  مبعدل االســــتشــــارات واإلرشــــاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للســــاع
 أسبوعيا.

 كما يتم ختصيص وسائل للتواصل األلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة املناسبة .
 

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

:ترمجة ممدوح حممد سرترترترترترترترترترترترترتليمان وآخران ،الطبعة الثانية ،القاهرة :الدار  نظرية املنهجم( 2001بوشرترترترترترترترترترترترترتامب ،جورج ) -
 العربية للنشر والتوزيع .

 ، مكة املكرمة ، املؤلف. نظرية املنهج م(1997موسى ،عبد احلكيم )  -
 ،القاهرة : مكتبة بستان املعرفة . نظرية املنهج والنموذج الرتبويم( 2006قالدة ، فؤاد سليمان )  -
، ترمجة إبراهيم حممد الشرترترتافعي ، الرايض ، جامعة امللك  نظرايت املنهج أو توجهاتهم( 1996ميللر ،جون ب )   -

 سعود 
 ،القاهرة: دار الفكر العريب . نظرايت املناهج الرتبويةم( 2015مدكو، علي أمحد ) -
 ار الفرقان .،عمان ، األردن: د املنهج الرتبوي من منظور إسالميم( 1992نشوان ،يعقوب حسني ) -
 ، القاهرة : مكتبة األجنلو . النظرية الرتبوية وأصوهلا والنفسيةم( 1980فهمي،حممد سيف الدين )  -
 ،الرايض : دار النشر الدويل . أساسيات املناهج( 2000املكاوي ، حممد أشرف )  -
تطويره ، حترير: -تهتنظيما -بناؤه–( املنهج املدرسرترترترترتي املعاصرترترترترتر أسرترترترترتسرترترترترته 2009عبداحلليم ،أمحد املهدي وآخرون ) -

 رشدي أمحد طعيمة ، عمان ، األردن : دار املسرية 
م( االجتاهات احلديثة يف ختطيط املناهج الدراسرترترترتية يف ضرترترترتوء التوجهات اإلسرترترترتالمية ، 2001شرترترترتوق ، حممود أمحد ) -

 القاهرة : دار الفكر العريب .
املتكاملة يف جمتمع املعرفة ،القاهرة : م( مفهومات املنهج الدراسرترترترترترترتي والتنمية 2006حممود ،صرترترترترترترتالح الدين عرفة )  -

 عامل الكتب . 
 ،الطبعة الثانية ، مكة املكرمة : مطابع الصفا .النظرية الرتبوية يف اإلسالم م( 2003خياط ،حممد مجيل )  -

 
 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: -يف قائمة  –. أدرج 2
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 الرتبوية يف اوعية النشر املختلفة يف املنظمات العاملية :الدورايت احملكمة 
م(بنية النظرية الرتبوية عند ابولو فريي ،جملة عامل الرتبية ،املؤسرترترترتسرترترترتة العربية لالسرترترترتتشرترترترتارات 2008أمحد ،ملياء حممد ) -

 135-73(،24) 8العلمية وتنمية املوارد البشرية ،القاهرة ،
ي املؤمتر اخلرترتامس إلعرترتداد املعلم ) إعرترتداد املعلم وترترتدريبرترته يف ضرترترترترترترترترترترترترترترتوء م ( الكترترتاب العلم2016جرترتامعرترتة أم القرى )  -

 كلية الرتبية .  –مطالب التنمية ومستجدات العصر ، مكة املكرمة 
م ( الكتاب العلمي املؤمتر الدويل : املعلم وعصرترترترترترترترترتر املعرفة الفرص والتحدايت  )معلم 2017جامعة امللك خالد )  -

 . رتبيةمتجدد لعصر متغري (، أهبا : كلية ال
 

 , ذات الصلة إبعداد املعلم وتدريبه أثناء اخلدمة , من مثل:مؤمترات اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس أعمال 
 م .2002 –مناهج التعليم يف ضوء مفهوم األداء  -
 م .2003 –مناهج التعليم واإلعداد للحياة املعاصرة  -
 م .2005 –مناهج التعليم واملستوايت املعيارية  -
 م .2006 –ناهج التعليم وبناء اإلنسان العريب م -
 م .2007 –مناهج التعليم يف ضوء معايري اجلودة  -
 جملة رسالة اخلليج العريب -

 
 . أدرج 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 الرتبية العريب لدول اخلليج  -
 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية 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 الرتبوية ) -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICواملعلومات الرتبوية    )مركز املصادر  -
 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 
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- https://www.nctm.org/ 
- www.minshawi.com 
- http://b7oth.com/ 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- http://www.booksjadid.org/ 
- http://www.ketablink.com/ 
- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 
- https://www.ebscohost.com/ 
- http://ebooks.ohiolink.edu 
- http://www.lib.monash.edu.au 
- http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 
- http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

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

 حزمة برانمج مايكروسفت أوفيس وما يتضمنه من برامج كربانمج العروض التقدميية  -
 من الربجميات واألسطواانت املدجمة املتعلقة مبفردات املقرر. كل ما هو جديد -

 
 املرافق املطلوبة .سسس

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

 املباين )قاعات احملاضرات, واملختربات, وقاعات العرض, واملعامل, وغريها(: .30
 قاعات دراسية جمهزة تقنياً 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت, واللوحات الذكية, والربجميات وغريها(:  .31
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر.استخدام أجهزة الداات شو للعروض  -

http://kacst.summon.serialssolutions.com/


 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 

 

335 

 

 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مصادر أخرى )حددها: مثاًل إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة, فاذكرها, أو أرفق قائمة هبا(: .32

 توفري شبكة )اإلنرتنيت(
 

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

 .ملامت وتقبله واستيعابه أستاذ املقرر،وفهمه أبداء وقناعته برضا الطال متقيي استبانه -
 .املقرر طالب من عينة مقابلة -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .خخخخخ
 نتائج الطالب -
 اإلجنازسجالت  -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالذايت  التقييم -
 .القاعة الدراسية داخل اللفظي التفاعل لقياس أداة استخدام -
 .دعم النظراء -
 .املقرر تدريس يف املشاركني الزمالء آراء استطالع -

 تطوير التدريس: إجراءات .ددددد
 والعمل على توظيفه يف املقرر. حبوث تعليم وتعلم الرايضيات لمتابعة ما يستجد يف جما -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارات العلمية. -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 .راء()دعم النظ االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتول. -

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

 مؤسسة أخرى(:
 . القسم من خاصة جلنة بواسطة الطلبة أعمال من عينة ومراجعة تدقيق -
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 .أخرى مؤسسة من تدريس قم معطا االختبارات لتصحيح دوريةً  بصورة التبادل -
 .املقرر نفس يدرسون الذين الزمالء بني والتدقيق التصحيح يف والتبادل املشاركة -

 الدراسي والتخطيط لتطويره: ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر .ررررر
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا. -
 .ابملقرر املرتبطة العلمية واملراجع  املصادر حتديث -
 .الرتبوي لعمل فيا املختصني آراء من االستفادة -
 وتصميم اخلاصة، التدريس طرق: مثل به الصلة ذات أخرى مقررات يف املقرر هذا من الطالب إفادة مدى تعرف -

 .امليدال والتدريب الدروس، وتطوير
 (.واألجنبية العربية) التخصص جمال يف األحباث على االطالع -
 .املقرر يتطويرالطالب  تقومي نتائج استخدام -
 .أخرى جامعات يف ماثلة امت مبقرر املقارنة -

 حممد خليفة الشريدةد/  اسم منسق الربانمج:

 التوقيع:

 

 ه1/1/1440 التاريخ

 

 توصيف املقرر الدراسي

 تصميم البحوث شبه التجريبية :اسم املقرر  

 2-0206741 رمز املقرر:  

 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-10اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .طط
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   تصميم البحوث شبه التجريبية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .141
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .142
 الدكتوراه. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .143

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

 املستوى الرابع: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .144
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .145
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .146
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .147

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ضضضض

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتول .ظظظظ
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .أأأأأ
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ببببب
 

 تعليقات:

 األهداف .ظظ
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -5

 اخلاصة ابلبحوث شبه التجريبيةالنظرية واملهارات التطبيقية  األطرإكساب الطلبة 
 

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
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 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية للبحوث شبه التجريبية يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -
 موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص.حتديث  بشأن متابعة مصادر املعلومات املختلفة -
 استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابلبحوث شبه التجريبية. -
 هيئة التدريس والطالب. املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء -

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

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

 وصف عام للمقرر:
سس يتناول املقرر مفهوم املنهج شبه التجرييب ومراحل تطوره , وأهدافه, وخصائصه ومميزاته ومعوقاته, كما يتناول عرضا ألهم املفاهيم واأل -

خمتلفة  أنواع عرض التجرييب وأساليبه املختلفة, كما يتماملنهجية اليت يقوم عليها البحث شبه التجرييب حيث يتعرض ملفهوم الضبط 
, مع الرتكيز على اجلانب التطبيقي  من خالل التدريب على خطوات بناء هذه التصميمات وحتليل بياانهتا شبه التجريبية  للتصميمات

 عمليا وتفسريها.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .108
 التدريسساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

الدراسات  - رتباطيةالدراسات اال -: )الدراسات املسحيةوالنفسية الرتبوية العلوميف  الكمية مقدمة عن أنواع البحوث
 الدراسات التجريبية(. -السببية املقارنةالدراسات  -التارخيية 

2 4 

 2 1 وصعوابته(املنهج التجرييب: ) مفهومه, نشأته وتطويره, وأهدافه , وخصائصه, ومميزاته , 
 2 1 البحث شبه التجرييب يف العلوم الطبيعية والعلوم السلوكية ) مفهومه, نشأته وتطويره, وأهدافه , وخصائصه, ومميزاته(.

 2 1 التجريبيةشبه يف البحوث والصدق الضبط 
, البحثي اجليد معايري التصميمتصميم 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 (التجريبيةالفرق بني التصاميم التجريبية وشبه  -مفهوم التصميمات شبه التجريبية) التصميمات شبه التجريبية:
التصميمات شبه التجريبية اليت حتتوي , التصميمات شبه التجريبية بدون جمموعات ضابطة) أنواع التصاميم شبه التجريبية

التصميمات شبه التجريبية اليت حتتوي علي جمموعات ضابطة وكذلك , علي جمموعات ضابطة ولكن بدون قياسات قبلية
 (قياسات قبلية

3 6 

 2 1 شبه التجريبية للسالسل الزمنية غري املتصلةالتصميمات 
 2 1 تصميمات احلالة الواحدة:التصميمات شبه التجريبية
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 2 1 .يف حالة البحوث شبه التجريبية الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها
 4 2 أساليب حتليل البياانت املالئمة للتصميمات شبه التجريبية

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .109
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجديقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:( اليت اإلضايفالذايت التعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .110

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .111
 حيدد 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 اجلدول مبخرجات أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أناثلثاً  -

 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 الت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملا م
 :علىالطالبأن يكون قادرًا  من يتوقع املقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 املعرفة 1

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

 التقدمية.
 .املوجهة اهلادف املناقشةاحلوار و  -
 .ألنشطة التطبيقية ومهام األداءا-
 

 -االختبارات القصرية  -
 النصفيةاالختبارات 

 النهائيةاالختبارات  -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 .التصاميم شبه التجريبية.خطوات وإجراءات إعداد  أن يذكر 1-2
يف حالة البحوث شبه  اإلحصائية وكيفية اختبارهاالفروض  أن يستعرض 1-3

 .التجريبية
 التصميمات شبه التجريبية للسالسل الزمنية غري املتصلةأن يتعرف على  1-4
التصميمات شبه التجريبية )  أنواع التصاميم شبه التجريبية أن يستعرض 1-5

علي التصميمات شبه التجريبية اليت حتتوي , بدون جمموعات ضابطة
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التالت اإلطار الوطين للمؤهخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملا م
التصميمات شبه التجريبية , جمموعات ضابطة ولكن بدون قياسات قبلية

 (اليت حتتوي علي جمموعات ضابطة وكذلك قياسات قبلية
مييز بني أنواع التصميمات شبه التجريبية, وحدود استخدام كل تصميم أن  1-6

 ومشكالته وإمكانية حتسينه.
 .املناسب البحثي التصميماختيار  شروطمعايري و  أن حيدد 1-7

 املهارات املعرفية 2
البحثي  للتصميمالختيار الصحيح لالكفاايت واملهارات األساسية أن حيدد  2-1

 األكثر مالئمة.
 العصف الذهين  -
 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
املعتمدة على التعلم النشط, 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

أن يستنتج حدود استخدام التصميمات شبه التجريبية أبنواعها املختلفة  2-2
 لتحديد مىت يستخدم كل منها .

البياانت وفقا لكل نوع من دد األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل أن حي 2-3
 أنواع التصميمات شبه التجريبية.

 بعض من  التصميمات شبه التجريبية يف األحباث العلمية أن يقيم 2-4
 . يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعهأن  2-5
, حلل مشكالت معقدة فعالمع أقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل  2-6

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

 .وسعيه الستثمارها إجيابياً والوعي أبهدافه وقدراته أن يلتزم الثقة ابلنفس  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
األنشطة ومهام من )كل 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية
, والعمل حتمل املسؤولية

 (ضمن فريق

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

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

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

 .األداء اميتم تصميمها لتقومي مه
 تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع ميدتقيف النقاش, و أن يبادر يف املشاركة  3-6

 أثناء عرضها. اجملموعات األخرى
 

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

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

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التالت اإلطار الوطين للمؤهخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملا م
أن يستخدم املهارات املتصلة بتحديد املهمات والعمليات اليت تتطلبها  4-1

صياغة املشكالت وكيفية اختيار التصميم شبه التجرييب املالئم لفحص 
 املشكالت وطرق مجع البياانت وحتليلها ومن مث تقييم النتائج.هذه 

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
التعلم النشط, املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 اقشة نتائجهومن
 وتفسريها.

التقومي الذايت, وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
األنشطة كل من ) 

–ومهام األداء
–مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
املعلومات واملهارات 

 ( العددية

خيتار وحيدد مشكلة البحث شبه التجرييب, ويصيغ الفروض اإلحصائية أن  4-2
املنبثقة منها, ويصمم التجارب للتحقق من صحة هذه الفروض ,وعرض 

 النتائج ومناقشتها
كل املناسبة لابستخدام الربجميات احلاسوبية  البحثية بياانتالحيلل أن  4-3

 اليت مت دراستهاالتصاميم حبثي من تصميم 
يتناول فيه عرضا لنماذج حبثية  شبه جتريبية من واقع  ً تقريرا وافيا أن يُعد 4-4

البحوث يقوم بتلخيصها وحتليلها ونقدها يف ضوء األهداف اليت ترمي 
 لتحقيقها

شبه جترييب  الستخدام تصميمحبثيا ابلتعاون مع جمموعته  مشروعاً ينجز أن  4-5
عن املشروع,  وافياً  ,ويكتب تقريراً فعلياً ا بياانت يتم تطبيقهمالئم ملعاجلة 
 .وأقرانه أستاذ املادة, ويتلقى التغذية الراجعة من احملاضرةويعرضه يف 

وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد والبياانت مهارات مجع املعلومات  أن يكتسب 4-6
 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 

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

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

أن يؤدي الطالب عرضاً لتصميم من التصميمات شبه التجريبية  -
وحتليلها للوقف على أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم تصاميمها يف ضوء 

 األهداف اليت ترمي لتحقيقها 
 

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين, 
أو التعلم النشط, املعتمدة على 

ألداء وفقا لسياق تصميم مهام ا
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

الدقة يف تصميم وتناول 
عناصر املنهجية اليت 

 اختريت لتناول املشكلة.
 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .112

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 فرديةوأنشطة تكليفات  1
 %10 14 وعمل مشروعات مشرتك تكليفات مجاعية 2
 %5 15 ومناقشة نتائجه وتفسريها تقدمي تقرير علمي إلجراءات تصميم شبه جترييب 3
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 %20 12,  4 أثناء الفصل الدراسي اختبارات قصرية 4
 %15 8 منتصف الفصل الدراسي اختبار  5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية هناية الفصل الدراسياختبار  6

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

 مصادر التعّلم .ششش
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2006أبو عالم, رجاء حممود ) -
 . القاهرة: عامل الكتب.تصميم البحوث الكيفية: ومعاجلة بيناهتا إلكرتونياً (. 2006زيتون, كمال عبداحلميد ) -
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,(. 2010قنديلجي, عامر,السامرائي, إميان ) -
) ترمجة: عالم , منظور موسع يف املنهجية والتصميم : البحث النوعي يف علم النفس (. 2007, لوسي )ايرديل , جيان,رودس, بول , كامك -

 صالح الدين حممود (. القاهرة : دار الفكر العريب.
 

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

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

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

Estimation. London: SAGE Publications. 

- Hesse-Biber, S. N. (2012). Mixed methods research: merging theory with practice. New York: 

The Guilford Press.  

-Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: Integrating diversity 

with quantitative & qualitative approaches. London: sage. 

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

Introduction. London: SAGE Publications. 

-Murray, R. (2011). How to Writea Thesis (3th ed.). New York: McGraw-Hill. 

-Shadish, W. R. Cook, D. C. Campbell, T. D. (2002). Experimental and Quasi-Experimental 

Designs for Generalized Causal Inference. (2ed ed.)New York: Boston. 

- Walliman, N. (2011).Research Methods: The Basics. London: Routledge. 

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)- 

Mixed Methods Research Journal of- 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

-Qualitative Research Journal 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 http://journals.sagepub.com/home/mmr 

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

ijqqrm-methods-research 

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

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

- (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

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

-SPSS 

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

- SAS 

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
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https://www.sas.com/en_us/home.html 

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

 

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

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

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

 املبال )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .33
 طالب 20طالب, معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .34
 SPSS, SAS, Minitabالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .35
 الرقميمعمل علم النفس  -

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

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

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

 , واليت تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.)األقران( يف التدريس
 .من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .ععععع
 استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. عمل تتناول ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .غغغغغ

https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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 ,.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمتوي استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة, مثل التعلم النشط , والتعلم التعاوين - .ففففف
 املقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.

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

 .لقسمابجمتمعات التعلم وصفية ضمن برانمج مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير ال- .ككككك
 .ابلقسم من ذوي التخصص بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .للللل
 .أخرى املقررجبامعات النظراء )األقران( يف تدريسمع النهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .ممممم
 إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف  .ننننن
 ير والتحديثتكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .ههههه

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  ابلقسم والكلية واجلامعة, وكذلك املقرر النظراء )األقران( يف تدريسمن قبل وإجراءات تطويره قييم املقرر مراجعة ت - .ووووو

 واألخذ هبا. التطوير واجلودة النوعية
املراجعة الدورية لنتائج , مع ةاملستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديث التطورات حتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبته - .ييييي

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

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

 

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

 التوقيع:

 

 14....-.....-..... التاريخ

 

 

 
 توصيف املقرر الدراسي

 أساسيات  التقومي الرتبوي :اسم املقرر  

 2-0206614تقومي  :رمز املقرر  

 منوذج توصيف مقرر دراسي
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 جامعة أم القرىسم املؤسسة التعليمية: ا 1440-2-7اتريخ التوصيف:  

 علم النفس /القسم: الرتبية :/الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .عع
 أساسيات التقومي الرتبوي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .148
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .149
 والتقومي الدبلوم العايل واملاجستري يف القياس . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .150

 متطلب كلية اختياري يف مرحلة الدكتوراهكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنّي هذا بداًل من إعداد قائمة ب

 الثالث املستوى: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .151
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .152
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .153
الطالب يف مقر اجلامعة يف العابديه،والطالبات املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .154

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ججججج
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتول .ددددد
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ووووو
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ززززز
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 تعليقات:

 ال يوجد
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 األهداف .غغ

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 وتقوميها. إكساب الطلبة مهارات تشخيص نقاط القوة والضعف يف العملية التعليمية وخمرجاهتا

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

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

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

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

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

يتناول املقرر مصطلح: مبادئ التقومي الرتبوي ، مفهوم التقومي الرتبوي ، الفرق بني القياس والتقييم والتقومي ، أمهية وصف عام للمقرر:
التقومي اجليد ، أدوات وأساليب التقومي الرتبوي ، بناء أساليب التقومي الرتبوي منها ) االختبار  وخصائص وأنواع التقومي الرتبوي ،شروط

 ألتحصيلي (  ، مناذج التقومي الرتبوي ، مدخل عن أساليب التقومي احلديث .
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .113
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

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

 (العلمي  التقومي الرتبوي والبحث

2 4 

مجاالت التقويم و تقويم التربوي المختلفة لألنواع الأنواع التقويم التربوي ومجاالته: )التصنيفات اثنيا: 
 . التربوي األساسية ومجاالته الوظيفية(

2 4 

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

2 4 

 4 2 . الوجدانية نواتج التعلم وتقومي،  النفس حركية التعلم نواتج تقومي، املعرفية التعلم نواتج تقومي: التعلم نواتج تقوميرابعاً / 
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 التقويم التربوي وأشهر فينماذج التقويم التربوي:)استعراض التصورات المعاصرة خامسًا/ 
هذا المجال مثل نماذج:تحقيق األهداف ،الحكم  فيقدمت من قبل العلماء  التيالنماذج التقويمية 

 . " ، ونماذج تيسير القرار "التشخيصي بمحكات داخلية،الحكم بمحكات خارجية "نموذج ستيك
2 4 

في أحد جماالت التقومي والذي جييب على التساؤالت التالية ) ملاذا نقوم تقومييبناء برانمج سادسًا/ 
مرحلة  "مرحلة التخطيط الرتبويمراحل وإجراءات التقومي ، نقوم ماذا ، كيف نقوم  من خالل 

 (. التنفيذ،مرحلة إصدار األحكام واختاذ القرارات

3 6 

،التقومي البديل التقومي األصيل الذايتالتقومي الرتبوي جمال التقومي  يفتطبيقات تربوية حديثة سابعًا/ 
 ، التقومي متعدد القياسات( ،البورتفوليو،بنوك األسئلة

2 4 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .114
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

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

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت اإلضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .115
 ساعتان أسبوعيا.

 

 للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم  .116
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 املعرفة 1
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 طرق التقومي للمقرراسرتاتيجيات التدريس  التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
   بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 

 تكليفات فردية ، اختبار هنائي  أسلوب التعلم النشط, أسلوب احملاضرات . يعطي تعريفا إجرائيا ملفهوم التقومي الرتبوي 1-1

 تكليفات فردية ، اختبار هنائي أسلوب التعلم النشط, أسلوب احملاضرات . يفرق بني مفهوم القياس ، التقييم ، التقومي وعالقة كل منهما ابآلخر 1-2
 تكليفات فردية ، اختبار هنائي أسلوب التعلم النشط, أسلوب احملاضرات . يشرح أمهية التقومي الرتبوي يف منظومة التعليم والتعلم 1-3
 تكليفات فردية ، اختبار هنائي أسلوب التعلم النشط, احملاضراتأسلوب  . مييز بني أنواع التقومي الرتبوي وتصنفانه  املختلفة 1-4
 تكليفات فردية ، اختبار هنائي أسلوب التعلم النشط . يشرح خصائص وشروط التقومي اجليد 1-5
 تكليفات فردية ، اختبار هنائي أسلوب التعلم النشط, أسلوب احملاضرات . يُعدد أدوات وأساليب التقومي 1-6
 تكليفات فردية ، اختبار هنائي أسلوب التعلم النشط, أسلوب احملاضرات . صدق وثبات بعض األدوات يستخرج 1-7
 تكليفات فردية ، اختبار هنائي أسلوب التعلم النشط, أسلوب احملاضرات . مُييز بني مناذج التقومي املختلفة 1-8

 املهارات املعرفية 2
   :على أنالقدرة بنهاية املقرر يتوقع من الطالب  

 تكليفات فردية            أسلوب التعلم النشط ينقد جمموعة من أسئلة االختبارات وفقا ملعاملي الصعوبة  والتمييز 2-1
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يعد جدول مواصفات االختبار . 2-2
وفق معايري جودة  يصرترترترترترتمم برانمج لتقومي ) املعلم أو البيئة الصرترترترترترتفية أو أي جمال آخر ( ، 2-3

 التعلم  .
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه. 2-4
 تكليفات مجاعية  النشطأسلوب التعلم  .يف حتليل بعض االختبارات  يعمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو فاعل 3-5

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 أسلوب التعلم اجلماعي ,           يشارك يف التفاعل اهلادف مع أقرانه , وميارس دور القيادة املؤثر إذا أسندت إليه . 3-1

 تكليفات مجاعية النشط التعلم ب أسلو

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

 النشط التعلم أسلوب
 تكليفات مجاعية

 تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4
 تكليفات فردية / تقرير علمي النشط التعلم أسلوب يستخدم جهاز احلاسب اآليل مبرونة  . 4-1
 تكليفات فردية / تقرير علمي النشط التعلم أسلوب ابستخدام برامج احملاكاة احلاسوبية املتخصصة يف ذلك.حيلل فقرات االختبار  4-2
 تكليفات فردية / تقرير علمي النشط التعلم أسلوب .يستخدم التقنية وقواعد املعلومات االلكرتونية يف البحث العلمي  4-3

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

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .117
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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

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

 وشكل االختبار العام (
 %25 12يتم يف األسبوع  

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

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

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

 مصادر التعّلم .ضضض
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:

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

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

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

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

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

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

River, NJ: Pearson. 
2- -Popham, J. (2003). Test Better, Teach Better: The Instructional  Role of 

Assessment. Alexandria, VA: ASCD. Qualification Curriculum Authority, UK  

http://www.qca.org.uk/ 
Kulieke, M; Bakker, J; Collins, C; Fennimore, T; Fire, C; Herman, J;   Jones, B. F; ---

Raack, L; and Tinzmann, M.B. (1990). Why Should assessment be based on a vision of 

http://www.qca.org.uk/
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learning ? North Central Regional Education Laboratory , Oak 

Brook.   http://www.ncrel.org/. 

1- Marzano, R; McTighe, J. and Pickering, D. (1993). Assessing Student Outcomes: 

Performance Assessment Using the Dimensions of Learning Model Alexandria , 

Virginia : ASCD .                                                                                                     

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

 الربجميات احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر.

 

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

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 املبال )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .36

 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة حماضر 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .37

 Data Showجهاز عارض البياانت 
 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثاًل  .38

 ال يوجد

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

 املقررتقومي 
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .تتتتتت

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

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

http://www.ncrel.org/
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إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .جججججج
 دريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة ت

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

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

 

 اسم منسق الربانمج:د.حممد خليفة الشريدة
 

  التوقيع:
 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 النظرية الرتبوية اإلسالمية :اسم املقرر 
 2-020170141 :رمز املقرر  

 املقرر الدراسيتوصيف 

 جامعة أم القرى .اسم املؤسسة التعليمية: هرت.26/1/1440اتريخ التوصيف:
 قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة /كلية الرتبية القسم: /لكليةا
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .فف
  اإلسالمية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: النظرية الرتبوية 1 .155
 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان  2 .156
)متطلب كلية . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: برانمج الدكتوراه 3 .157

 اختياري يقدمه قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة(.
 .االولالدراسي: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر 4 .158
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 هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد . املتطلبات السابقة 5 .159
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .160
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .161

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %70 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ححححح

    

  النسبة:  اإللكرتولالتعليم  .ططططط

    

تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق  .ييييي
 اإلنرتنت(

  النسبة: 

    

 %10 النسبة: √ ابملراسلة .ككككك

    

أخرى ورش العمل وحلقات  .للللل
 %20 النسبة: √ التدريب 

 
 تعليقات:

 األهداف .قق
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 ة.اإلسالميالتعرف بشكل موسع على النظرية الرتبوية  ؟ما هدف املقرر الرئيس
 الفرعية :األهداف 
  اإلسالمية.التعرف على مفهوم اصول النظرية الرتبوية 
  اإلسالمية.ادراك معىن خصائص وجماالت النظرية الرتبوية 
  اإلسالمية.التعرف على خطوات بناء النظرية الرتبوية 
 حتليل مفهوم النظرية الرتبوية العاملية والثنائية. 
  العملية التعليميةالتعرف على النظرية الرتبوية االسالمية يف. 
 معرفة النظرية الرتبوية االسالمية يف بناء املنهج الرتبوي. 
 معرفة تطور النظرية الرتبوية االسالمية ملواكبة تغريات العصر. 

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

 الدراسة(.
   متابعة الدراسات السابقة واحلديثة لرسائل املاجستري والدكتوراه املتعلقة ابملوضوع 
  من خالل القراءة يف وثيقة الرؤية 2030تطوير املقرر حسب الرؤية 
  مراجعة حمركات البحث العلمي يف قوقل 

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

وصف عام للمقرر:  يهتم املقرر بتزويد الطلبة مبفهوم النظرية الرتبوية االسالمية خصائصها وجماالهتا 
 2030ا العصر الراهن يف ضوء الرؤية والبنائية والتعليمية وكيف ميكن تطويرها ملواكبته

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .118

عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

 4 2 اإلسالميةالنظرية الرتبوية مفهوم  -
 4 2 اإلسالميةالنظرية الرتبوية  أصولفهم   -
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 2 2 اإلسالميةاإلملام برت خصائص وجماالت النظرية الرتبوية  -
 6 3 اإلسالميةمعرفة خطوات بناء النظرية الرتبوية  -
 4 2 حتليل مفهوم النظرية الرتبوية العاملية والثنائية -
 6 2 .يف العملية التعليمية اإلسالميةإدراك معىن النظرية الرتبوية  -
 4 2 يف بناء املنهج الرتبوي  اإلسالميةحتليل النظرية الرتبوية  -
 2 1 . ملواكبة تغريات العصر اإلسالميةمعرفة تطور النظرية الرتبوية  -
 32 16 .االختبار النهائي -
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .119
 

 حماضرات
 دروس 
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو إضافية

 32     32 ساعات التدريس الفعلية
      2 الساعات املعتمدة

 

 4عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:   .120
 ساعات 

 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .121
 واسرتاتيجيات تدريسها

 :اإلطار الوطين للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف 
: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم أوالً 

 املناسبة.
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً 
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اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق : ضع طرق التقييم املناسبة اثلثاً 
خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معاً عملية تعلم وتعليم 

 احظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. متكاملة، معمل
 التعلم للمقررخمرجات جدول 

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 الوطين للمؤهالت

اسرتاتيجيات التدريس 
 للمقرر

 طرق التقومي

 املعرفة 1
اصول النظرية الرتبوية  أن يلم الطلبة مبعىن 1-1

 اإلسالمية
احملاضرة واإللقاء ابستخدام 

جهاز عرض البوربوينت، 
واحلوار واملناقشة املوجهة 

اهلادف ، واجبات قصرية 
لتحضري  وأسبوعيافردية 

 الدرس 
 

الواجبات 
 الفردية

أن يوضح الطلبة خصائص وجماالت النظرية  1-2
 اإلسالميةالرتبوية 

 املناقشة

أن يشرح الطلبة خطوات بناء النظرية الرتبوية  1-3
 اإلسالمية

 

أن مييز الطلبة بني النظرية الرتبوية العاملية  1-4
 والثنائية

 

 املهارات املعرفية 2
يقرتح فرص جديدة لبناء النظرية الرتبوية  2-1

 اإلسالمية
إحدى طرائق التعلم القائمة 

على مركزية املتعلم مثل 
التعلم التعاول، أو التعلم 

النشط، املعتمدة على 
املشاركة العلمية ، العصف 
الذهين ، احلوار واملشاركة 

 اجلماعية 

 التقومي الذايت 

يف  اإلسالميةحيلل مفهوم النظرية الرتبوية  2-2
 العملية التعليمية

 تقومي االقران

يقارن  الطلبة بني الرتبية الفردية والرتبية  2-3
 االجتماعية

 

يف  اإلسالميةمعامل النظرية الرتبوية  إبراز 2-4
 الشخصية

 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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احلوار واملناقشة اجلماعية ،  العروض اجلماعية 3-1
تقدمي العروض احلاسوبية 

اجلامعية ، التكليف داخل 
 جمموعات عمل مشرتكة 

املالحظة 
 واملتابعة

 تقييم األقران  التجاوب مع الزمالء يف التكاليف اجلامعية 3-2
  ورش العمل اجلماعية وحلقات النقاش 3-3
  حسن التعاون البناء بني الطلبة 3-4

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء يتفاعل مع  4-1

 هادفة أبسلوب مناسب.
تنفيذ واجبات مجاعية ، 

استخدام التقنيات احلديثة 
يف العرض واملناقشة ، 

استخدام تقنيات املعلومات 
 يف البحث ومجع املعلومات 

 املناقشة واحلوار

يستنتج فرص جديدة ومتميزة يف خلق فرص  4-2
 اإلسالميةحديثة يف بناء النظرية الرتبوية 

 تقيم األقران

حقيبة اجناز  مهارة استخدام التقنيات احلديثة 4-3
حتمل مجيع 

 الفردية األنشطة
يكتب تقرير شامل عن املنجزات العلمية  4-4

 خالل الفصل ملقرر
 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .122

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %20 الثالث  اسبوعية وفردية  اعمال 1
 %30 الثالث تقدمي ملخص شفهيه  ابألدوار  2
 %50 السادس عشر حقيبة االجناز إلكرتونية جلميع األنشطة الفردية  3
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   االختبار النهائي 4
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ي

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

 مع طلباهتم  وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطلبة والتفاعل
 .واستفساراهتم

  تكوين جمموعة واتساب لكل مقرر يضاف هلا مجيع الطلبة يف املقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات 
 .تقدمي اإلرشاد األكادميي للطلبة يف أي وقت حيتاجونه 
 تزويدهم ابلربيد اإللكرتول ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل . 

 مصادر التعّلم .ظظظ
 الكتب املقررة املطلوبة:

 .ماجد عرسان الكيالل اإلسالمية.تطور مفهوم الرتبية 
 .حممود السيد سلطان اإلسالم.النظرية الرتبوية يف 

 .عبدالرمحن صاحل عبدهللااإلسالمية.املناهج الدراسية وصلتها ابلنظرية الرتبوية 
 ف الدين النظرية الرتبوية وأصوهلا الفلسفية والنفسية. فهمي، حممد سي

 .جان بول رزفري .النظرايت الرتبوية احلديثة
 .فاطمة سامل عبدهللا  ابجابر .ابعاد نظرية الرتبوية الرتبية اإلسالمية يف السنة النبوية

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

deoband.com/arabic/magazine/tmp/1355651325fix3sub3file.htm 
 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

https://platform.almanhal.com/Files/2/33594 
 
 الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. أدرج أي مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، 4

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

 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 طالب 20قاعة تتسع لعدد  .39
مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: السبورة الذكية ، جهاز   .40

 عرض تلفزيول ، سبورة زرقيه 
 جهاز عرض تلفزيول .41
مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة  .42

 هبا(:
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .حححححح
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .34
 ورقة امللخص للموضوعات تقييم املقرر من قبل الطالبة 
  غموضا األكثرشرح املفردة 
 التغذية الراجعة السريعة بني االجتاهني 

 تقييم  عضو هيئة التدريس عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي  .1
 استشارة املدرسني يف نفس التخصص .2
 حضور الدورات التدريبية يف جمال البحث العلمي .3
 إجراءات تطوير التدريس: .4
 يف التدريس  اإلقرانتبادل الزايرات واخلربات بني  .5
 حضور دورات تدريبية يف عمادة التطوير املهين .6
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .7

أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع 
 أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:

 تصحيح عينة من الواجبات من خالل مدرسني مستقلني  .8
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 لتخطيط لتطويره:ف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي واصِ  .9
 االحباث والدراسات الرمسية وغري الرمسية املتعلقة ابملوضوعات  اجراء

 التطوعية  األحباثحضور الدورات يف جمال 
 واملشاركة يف املسابقات القائمة يف اجلامعة من خالل املراكز العلمية 

 
 اسم منسق الربانمج:

 
 د.حممد خليفة الشريدة

 التوقيع:

 

 ه1440-- التاريخ 

 توصيف املقرر الدراسي
 

 إدارة شئون الطالب :اسم املقرر 
 ( 0205733-3إدارة ) :رمز املقرر  

 هـ1440حمرم   -م  2018تاريخ التوصيف سبتمرب :جامعة أم القرى . اسم املؤسسة التعليمية1

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط  -: كلية  الرتبية    القسم /. الكلية2

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

   اسم ورمز املقرر الدراسي: إدارة شئون الطالب -1   

  ساعات3  . عدد الساعات املعتمدة: 2 .٢

 الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  (أو الربامج). الربنامج 3 .3

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

 الرابعاملستوى   . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4

 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر)إن وجدت(:5

 ال يوجدهذا املقرر )إن وجدت(: املتزامنة مع . املتطلبات 6

 الرئيس للمؤسسة التعليمية:  يف املقرتقديم املقرر إن مل يكن  فرع  أو فروع. 7

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

 

 أ.قاعات احملاضرات التقليدية النسبة؟

 

80% 

20% √ 

 

√ 
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 النسبة؟     (تقليدي وعن طريق اإلنرتنتمدمج )ب.تعليم 

 

 ج.التعلم اإللكرتوني       النسبة؟

 

 د.املراسالت          النسبة؟  

 

 ه.أخرى  النسبة؟

 

 تعليقات:

 

 

 :ب( األهداف

 . هدف املقرر الرئيس ؟1

بطبيعة يهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبجال شئون الطالب وإدارته  يف مؤسسات  التعليم   ، ويركز املقرر على التعريف 

وأهداف شئون الطالب ووظائفه وكيفية ادارتها وتنسيقها بفعالية ودجمها كجزء من األهداف الرتبوية العامة اليت تسعى 

املؤسسات التعليمية لتحقيقها .كما يفحص هذا املقرر االسرتاتيجيات اليت تستخدمها هذه املؤسسات يف التنظيم والتوظيف 

 هيالت املخصصة لدعم تعلم وتطوير طالبها .والتمويل للربامج واخلدمات والتس

بإجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني  املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع  اذكر-2

 اإلنرتنت، والتغيريات يف  احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  

 املواد واملراجع العلمية املتاحة على شبكات االنرتنت و قواعد البيانات الرقميةزيادة االستفادة من 

 ستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(. املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة املاملقرر الدراسي )مالحظة:  وصفج( 

 وصف عام للمقرر:

ها ، وهيكلها االدارية ، والطرق اليت تستخدم يف تقديم يتناول املقرر موضوعات شؤون الطالب ، مفاهيم             

اخلدمات الطالبية يف مؤسسات التعليم املختلفة ، وقضايا شؤون الطالب ، ثم واقع شؤون الطالب يف املؤسسات التعليمية 

 باململكة .

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-1

عدد  قائمة املوضوعات

 األسابيع

ساعات 

 التدريس 

 2 1 مدخل للتعريف ابملادة ومتطلباهتا  .1
 2 1 ربط عملية تعلم الطالب داخل وخارج الفصل  .2
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 2 1 النظرايت والبحوث املوجه لشئون الطالب  .3
 2 1 دور البحث والقياس والتقومي يف شئون الطالب  .4
 4 2 جوهر عمل شئون الطالب : مكوانته واهليكل التنظيمي له والكفاايت املطلوب تنميتها .   .5
،الرعاية الصحية ،  األكادميياخلدمات اليت تقدم للطالب )القبول والتسجيل ،الدعم  .6

 .....اخل(
1 2 

 4 2 جتارب عاملية يف جمال اخلدمات الطالبية. .7
األسس اليت يقوم عليها النشاط الطاليب) األساس االجتماعي ، النفسية ،الرتوجيية ،  .8

 ...إخل( .
1 2 

 2 1 األطر اإلدارية لشئون الطالب   .9
دور شئون الطالب يف بناء اجملتمع وتعزيز السالم والتسامح والتعايش واالحرتام وحتقيق  .10

 العدالة االجتماعية 
1 2 

 2 1 قضااي املصادر يف شئون الطالب : امليزانية ، واملوارد البشرية ، والتسهيالت. .11
 2 1 القضااي التقنية والقانونية يف شئون الطالب  .12
 2 1 إدارة القضااي واألحداث احلرجة يف شئون الطالب   .13
 2 1 القواعد األخالقية واملعايري املهنية ، والقيم يف شئون الطالب  .14

واقع شئون الطالب يف املؤسسات التعليمية يف اململكة العربية السعودية يف ضوء النظرايت واملمارسات  .15
 العاملية 

1 2 

 2 1 االختبار النهائي
   

 

    -وتوزيعها : املقرر الدراسي  عدد ساعات  إمجالي-2

 اجملموع أخرى تطبيق أو استديو معامل إضافية دروس حماضرات 

 36     36 التدريسساعات 

      2 معتمدةساعات 

 

 خالل األسبوع؟(اليت يقوم بها الطالب اإلضايفالفردي )الذاتي تعلم ال -الدراسة  ساعاتعدد . 3

 ساعة للقراءة وإجناز واجبات املقرر طوال الفصل 56من املتوقع أن خيصص الطالب ماال يقل عن 

 

5 
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 ها:ريستد اسرتاتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع هالت إلطار الوطين للمؤجملاالت اللمقرر وفقًا . خمرجات التعلم 4

 

 .اإلطار الوطين للمؤهالتاخلمسة الواردة يف جماالت خمرجات التعلم حيدد اجلدول التالي 

نظر إىل الشرح ا)املناسبة يف جماالت التعلم حسب املطلوب لمقرر تكون قابلة للقياس لقم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم : أواًل

 .أسفل اجلدول(

 .أمولةومع خمرجات التعلم املالقياس طرق اليت تناسب و تتسق مع ضع اسرتاتيجيات التدريس  :ثانيًا

أن تتسق خمرجات تعلم املقرر بدقة، وجيب خمرجات التعلم وتقويم  اليت تساعد على قياسناسبة املقياس ضع طرق ال :ثالثًا

، مع مالحظة أنه ال يتطلب من كل لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة هاواسرتاتيجيات تدريسياسها قاملستهدفة وطرق 

 .من جماالت التعلم مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال

 Curriculum Mapمنهج املقرر خريطة 

 طرق التقويم لمقررلتدريس ال اسرتاتيجيات لمؤهالتوفقًا جملاالت اإلطار الوطين ل خمرجات التعلم م

 املعرفة 1

معرفة املفاهيم واملصطلحات والتطور التارخيي   شئون - 1-1

 الطالب كمجال معريف ومهنة احرتافية .

 معرفة جوهر عمل شئون الطالب-

 احملاضرة 

 املناقشة  -

التكليف بقراءات ومناقشتها  -

 يف الصف

اختبارات 

 حتصيلية 

مدى مشاركة  -

الطالب يف 

النقاش داخل 

 القاعة الدراسية. 

التقديرات  -

املعطاة لبعض 

 التكليفات 

 

 معرفة ونقد وتقويم واقع شئون الطالب يف التعليم السعودي- 1-2

 املهارات املعرفية 2
 تنمية قدرة الطالب على حل املشكالت . 2-1

نظرايت وتقنيات يف املقرر تنمية قدرة الطالب على تطبيق ما تعلمه من  -
. 

تكليف الطالب ابقرتاح حلول لبعض -
املشكالت اليت تدخل ضمن شئون 

 الطالب .
تكليف الطالب إبعداد خطط عمل  -

 قصرية لبعض املوضوعات .
تكليف الطالب بكتابة مقالة قصرية  -

 يطبق فيها مهارات البحث العلمي  .
تطبيق بعض املقاييس املستخدمة يف  -

 لطالب .شئون ا

تقييم التكليفات -
السابقة من قبل 

 استاذ املقرر
 تنمية قدرة الطالب على العمل املستقل . - 2-2 

 تنمية مهارات البحث العلمي . -

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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 تنمية عالقات جيده مع زمالء الفصل .- 3-1
 الذات .تنمية مهارات االستقاللية واالعتماد على  -
والقيمي يف عمل شئون  األخالقيواالعرتاف ابجلانب  اإلحساستنمية  -

 الطالب .

 تبادل املعلومات مع الزمالء. -
تكليفات تتطلب العمل مع  إعطاء -

 جمموعة .
اليت  األعمالتكليف الطالب أبحد -

تظهر قدرته على العمل الفردي املستقل 
. 

قياس اداء الطالب يف 
 هذه التكليفات من

 املقرر  أستاذقبل 
 

والقيمي يف عمل شئون  األخالقيواالعرتاف ابجلانب  اإلحساستنمية  - 3-2
 الطالب .

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 قدر ممكن من االخطاء اللغوية  . أبقلالقدرة علي اجناز التكليفات  4-1

التكليفات على الزمالء شفهياً بكل وضوح القدرة على عرض بعض  -
 ودقة .

التكليفات اليت تظهر قدرة الطالب على 
 استخدام مهارات االتصال املناسبة .

التقدير املباشر من 
املقرر ألداء  أستاذ

الطالب يف مهارات 
االتصال املتضمنة يف 

 التكليفات . 
 التكليفات مطبوعة وتقدميها على برامج احلاسب ) بور بوينت( . أعداد - 4-2

 احلركية  -املهارات النفسية  5
   ال توجد 5-1
5-2    

  
 
 جدول مهام تقومي  الطلبة خالل الفصل الدراسي: -5

شفهي التقومي املطلوبة: )مثال: اختبار ، مشروع مجاعي ، كتابة مقال،   خطابة، تقدمي  مهمة التقومي
 ،مالحظة ، .... إخل(

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 15 طوال الفصل  املشاركة الفاعلة يف املناقشة ابلفصل والتحضري املسبق للدرس واحلضور  1
 10 الثالث األسبوع تقرير عن فلسفة شئون الطالب ابلتعليم العايل   2
 10 التاسع تقرير عن جماالت عمل شئون الطالب   3
 10 احلادي عشر   األسبوع تلخيص مخس مقاالت ذات صلة وثيقة مبفردات املقرر 4
 35 اخلامس عشر  خطة عمل أو مشروع حبثي  5
السادس  األسبوع  االختبار التحصيلي النهائي  6

 عشر 
20 

7  
 

  

8  

 

  

 األكادميي للطالب ودعمهم: اإلرشادد. 

قع أن يتواجد ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية  لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتو  -1
 خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
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. ياأسبوعساعات  4الساعات املكتبية بواقع -  
التواصل من خالل اهلاتف النقال . -  
 التواصل من خالل اإلمييل . -

 
 هرت. مصادر التعّلم

 :الكتب املقررة املطلوبةأدرج -1

1-Komives, S.R., and Woodard, D.B. (4th ed). (2003).  Student services:  a handbook for 

the profession.  San Francisco:  Jossey-Bass . 

2-  2-Sandeen, A. & Barr, M.J. (2006).  Critical issues for student affairs [challenges and 

opportunities].      San Francisco:  Jossey-Bass  . 

.(-3 http://www.chronicle.comThe Chronicle of Higher Education ( 

4-Pascarella, E., & Terenzini, P.  (1991). How college affects students.  San Francisco: 

Jossey-Bass . 

5-Pascarella, E., & and Terenzini, P.  (2005). How college affects students, Vol. 2:  A 

third decade of research.  San Francisco: Jossey-Bass . 

6-Astin, A. (1993). What matters in college: Four critical years revisited. San Francisco: 

Jossey-Bass. 

7-Barr, M.J., Desler, M.K., & Associates. (2000). The handbook of student affairs 

administration (2nd ed.).  San Francisco:  Jossey-Bass . 

8-Blimling, G.S., Whitt, E.J., & Associates.  (1999).  Good practice in student affairs: 

Principles to foster student learning.  San Francisco:  Jossey-Bass . 

9-CAS book of professional standards for higher education (published periodically). 10-

Council for the Advancement of Standards:  Washington D.C 

About Campus (publication of ACPA ). 

(11-NASPA Journal (National Association of Student personnel Administrator 

12-Journal of College Student Development (American College Personnel Association. 

.13-Journal of Counseling and Development (American Counseling Association 

 :(وغريها والتقاريراجملالت العلمية ) املواد املرجعية األساسية أدرج-2

واخلدمات الطالبية يف املؤسسات التعليمية ، دار الفجر للنشر والتوزيع  القاهرة األنشطةم( إدارة 2009أبو النصر ، مدحت )-  

م( عمادات  شئون  الطالب يف اجلامعات السعودية : دراسة لواقعها ومنوذج مقرتح لتطويرها يف 2008العمري ، ناعم أمحد )-

. اإلسالميةضوء بعض التجارب العربية واألجنبية ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة االمام حممد بن سعود   

مركز اخليارات املهنية لإلدارة ، القاهرةم( اخلدمات الطالبية ، 2006قناديلي ، جواهر )-.  

الطالبية يف تعزيز مفاهيم املواطنة لدى طالب جامعة أم القرى ،  األنشطةبرامج  إسهامم( 2016الشقران ، رامي ابراهيم ) -

. م ، األردن2016، اجلزء األول ، ابريل  2جملة العلوم الرتبوية ،ع  

ت الطالبية يف اجلامعات السعودية يف ضوء جتارب اجلامعات العاملية ) تصور مقرتح هـ( اخلدما1439البلوي ، عاطف عبد اهلل )-

  ( رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة أم القرى.

http://www.chronicle.com/
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 :الجتماعي وغريهامواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل اواإللكرتونية  املواد. 3

والدراسات العلمية املنشورة يف مواقع  االنرتنت واليت تدور حول  موضوعات إدارات شؤون الطالب    ثواألحباالكتب  -

 يف مؤسسات التعليم.

 https://uqu.edu.sa/libوميكن الرجوع  إىل موقع مكتبة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اجلامعية  :  -

 http://shamela.wsلة املكتبة الشام -

 /https://www.kfcc.gov.saاملكتبة الرقمية مبركز امللك فهد الثقايف  -

 األسطوانات املدجمة:و ياتالربجمالربامج احلاسوبية ،مواد تعليمية أخرى مثل . أي 4

 ال توجد  -

 

 :املطلوبة. املرافق و

 قاعاتة واملختربات )أي عدد املقاعد داخل اليدراسالقاعات المبا يف ذلك حجم من املرافق بّين متطلبات  املقرر الدراسي  

 :(، وغريهاالدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة

 (:وقاعات العرض، واملعامل، وغريها املختربات،و. املباني )قاعات احملاضرات، 1

 حماضرات بطاولة مستديرة أو مستطيلة قاعة-

 :وغريها( اللوحات الذكية والربجمياتو )أدوات عرض البيانات تقنية. مصادر 2

 جهاز لوب توب .

 جهاز عرض بيانات وشاشة عرض . -

 خدمة االنرتنت . -

 بها(:كرها، أو أرفق قائمة فاذاحلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  مثل: مصادر أخرى )حددها-3

 دال يوج

 

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 

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

 املعد من قبل الطالب يف نهاية الفصل الدراسي .  واألستاذيتم ذلك من خالل منوذج تقويم املقرر -

 تغذية راجعة من الطلبة حول املقرر متاحة ومعززة من قبل مدرس املقرر   -

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واسرتاتيجيات أخرى لتق. 2

 من خالل تقييم رئيس القسم . -

 تقييم احد الزمالء بناًء على طلب من مدرس املقرر . -

 إجراءات تطوير التدريس :-3

 املقرر لتحديث مفرداته . أستاذاملراجعة الدورية للمقرر من قبل  -

https://uqu.edu.sa/lib
http://shamela.ws/
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نة املناهج وجملس لتقويم واالعتماد وعرض أي حتسينات على جللتعبئة تقرير املقرر الفصلي املعد من اهليئة الوطنية  -

 القسم إلقرارها .

أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني،  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من-4

 والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

 يف ذات التخصص من خارج اجلامعة . أستاذفحص عينة من واجبات واختبارات الطلبة على  -

 وملف املقرر من جهة خمتصة حمايدة . syllabus Courseفحص مفردات املقرر  -

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5

املراجعة الدورية للمقرر من خالل تقرير املقرر الفصلي املعد من اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد وعرض أي حتسينات  -

 القسم إلقرارها .على جلنة املناهج وجملس 

 املقرر وحمتوياته مع مقررات مشابهة يف جامعات عاملية معتمدة .  أهدافمقارنة -

 

 

 

 د.حممد خليفة الشريدة: منسق الربنامجاسم 

 

 التوقيع: 

 

 

 توصيف املقرر الدراسي
 تقنيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم  اسم املقرر:  

 2-020270142تقن :رمز املقرر  
 منوذج توصيف مقرر دراسي

 

 جامعة أم القرى  أسم املؤسسة التعليمية: م 1/8/2018اتريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس   ختصص: املناهج  والوسائل التعليمية  --كلية الرتبية      القسم: /لكليةا
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 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .كك

 2-020270142تقنيات وتطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم   تقن. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 . عدد الساعات املعتمدة: ساعتان 2 .162
 الدكتوراه يف املناهج وتقنيات التعليم. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .163
 املستوى الثالثفيه املقرر الدراسي:  . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى4 .164
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد5 .165
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .166
 وغريها(الزاهر ،  –. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:  املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية 7 .167

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

 

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ممممم
    

 %10 النسبة: √ التعليم اإللكرتول .ننننن
    

 %10 النسبة: √ تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .سسسسس
    

  النسبة:  ابملراسلة .ععععع
    

  النسبة:  أخرى .ففففف
 

 تعليقات:

 

 األهداف .لل



 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 

 

370 

 

 ما هدف املقرر الرئيس ؟ -1

ستفادة منه يف جمال التعليم ، وعالقته واالدراسة ماهية الذكاء االصطناعي وأمهيته وجماالته وعمليات بناء املعرفة اليت تتم من خالهل
 ضوء املعايري العاملية. تعليمية يفابلنظم اخلبرية والربواتت وتنمية امليول لعمل أحباث يف جماالت الذكاء اإلصطناعي لألغراض ال

 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية هذا دراسة املقرر أن يكون قادرا على:

 التعريف مبفهوم وأمهية الذكاء االصطناعي ونشأته ومستوايته. -
 شرح فلسفة الذكاء االصطناعي وأهدافه ومميزاته ومساته ومكوانته وجماالته. -
 ودوره يف توظيف الذكاء االصطناعي يف اجملال التعليميمعرفة أساليب استخدام احلاسب  -
 التعرف على العالقة بني الذكاء البشري والذكاء االصطناعي. -
جماالت تطبيق النظم اخلبرية ونقل و التعرف غلى مفهوم النظم اخلبرية ومبادئ بناءها وعناصرها ومكوانهتا ومزاايها وحدودها،  -

 اخلربة يف جمال التعليم .
 ية له. لربوت  ونشأته ومراحل تطوره وأنواعه وأمهيته يف التعليم والتطبيقات التعليمالتعريف اب -
  االدوار الرتبوية اليت يؤديها الروبوت لدعم املعلمني .أهدافه و خمترب الروبوت و -
 االبداع بني الطالب. طرح االسرتاتيجيات الوطنية لتصميم الربواتت ومنوذج العمل اجلديد من خالل برامج لتنشيط -
 تعليمية. ت الدراسة مؤشرات االبتكار العاملي وتطبيقها يف ضوء املعايري العلمية لبناء وبرجمة الربوات -
 حل املشكالت . التعرف على وجهة االختالف بني النظم اخلبرية والذكاء االصطناعي وبني برامج احلاسبة يف -
 علمية للبحوث العلمية.حتليل ونقد دراسات علميه يف جمال الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية يف ضوء املعايري ال -
ارات األساسية للتفاوض  وأسلوب إدارته بنجاح مع اكساهبم املهالتعريف بكيفية وضع خطة إلنشاء مشروع رايدي صغري -

 مع جهات الدعم والرعاية للمشروع الرايدي.
  معرفة التوجهات البحثية احلديثة يف جمال الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية والربواتت . -
 ثة واولوايهتا.حثية احلديتصنيف حبوث الذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية والربواتت يف ضوء االجتاهات الب -
صطناعي والنظم اخلبرية لإلستفادة تنمية مهارات البحث العلمي يف اجلوانب التطبيقية يف البحوث املوجهة ألفكار الذكاء اال -

 منها لألغراض األكادميية والتعليمية.
 ة يف القطاع التعليمي. تنمية االجتاهات البحثية احلديثة حنو حتسني جودة احباث الذكاء االصطناعي والنظم اخلبري  -

 لتطوير وحتسني  املقرر الدراسي .  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -

file:///C:/Users/hp/Videos/Desktop/نتيجة%20التحكيم%20102/نموذج%20102%20للماجستير%20في%20علم%20النفس%20%2017-2-2019%20.docx%23_Toc522973709
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 دوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر.توظيف األ -
 لبحثية واألكادميية.االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب ا -
تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصرترترترترترترترتاالت للتواصرترترترترترترترتل ابني أسرترترترترترترترتتاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشرترترترترترترترته كل ما يتعلق  -

 ابملقرر.
 خدام مصادر البحث االلكرتول وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية.است -
االسرترترترتتعانة ابلشرترترترتبكة العنكبوتية يف التواصرترترترتل مع مراكز االحباث  واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالسرترترترتتفادة  -

 من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال التعليم االلكرتول.
 ابستخدام التعليم اإللكرتول.التدريس  -
 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ف
يم أساسية يف الذكاء االصطناعي والتعرف على الربامج يهتم هذا املقرر مبتابعة التطورات يف جمال الذكاء االصطناعي وتنمية اجلوانب املعرفية واخلربات العملية يف حتديد مفاه

ثيل املعرفة، وفق املعايري الرتبوية املستخدمة فيه والتدرب على استخدام براجمه بكفاءة يف اجملال التعليمي  مع اتقان مهارات حتليل نظم الذكاء االصطناعي والتعرف على مت
 ة وإقليمية ملهمة.العاملية وطرح تطبيقات عملية وتقدمي مناذج عاملي

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا: .123

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

 التقومي.  –االسرتاتيجيات -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر: املفاهيم 

  .آليات ومهام تنفيذ املقرر 
  .العالمات املرجعية احملددة حملتوايت املقرر 
  العليا املطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء املطلوبة.العمليات املعرفية 

1 2 

 مقدمة يف الذكاء االصطناعي والتعريف مبفهوم الذكاء وأنواعه ونظرايته.

 خماوفه (  -قدراته   -مفهوم الذكاء االصطناعي. )أتسيسه 

 تعريف الذكاء االصطناعي .

 نشأة واتريخ الذكاء االصطناعي ومراحل تطوره.

1 2 
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 الذكاء االصطناعي وأهدافه ومميزاته ومساته.فلسفة 

 مكوانت الذكاء االصطناعي وجماالته .

 العالقة بني الذكاء البشري والذكاء االصطناعي.

2 4 

 الذكاء االصطناعي والتدريس بواسطة احلاسب اآليل.

 جماالت وتطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم.

2 4 

 اءها .مفهوم النظم اخلبرية ومبادئ بن   

 عناصر النظم اخلبرية ومكوانهتا. 

 مزااي وحدود النظم اخلبرية . 

2 4 

 االنظمة اخلبرية ونقل اخلربة.

 جماالت تطبيق النظم اخلبرية. 

2 4 

 عالقة الذكاء االصطناعي ابألنظمة الذكية والنظم اخلبرية. 

 حتديد خواص النظم اخلبرية والذكاء االصطناعي. 

 النظم اخلبرية والذكاء االصطناعي وبني برامج احلاسب يف حل املشكالت .وجهة االختالف بني 

2 4 

 دوافع املنظمة أو الفرد إىل اللجوء الستخدام النظم اخلبرية، والذكاء االصطناعي يف اجملال التعليمي. 

 استخدامات النظم اخلبرية والذكاء االصطناعي يف اجملاالت املختلفة. 

2 4 

 االصطناعي.الربوت والذكاء 

 مناذج وتطبيقات عن التجارب العاملية املعاصرة يف الذكاء االصطناعي. 

2 4 



 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 

 

373 

 

الروبواتت لألغراض و أمهية توجيه البحوث والدراسات لإلستفادة من تقنيات وتطبيقات الذكاء اإلصطناعي 
 التعليمية وتعلمها كأحد الركائز األساسية لتقنيات العصر احلايل واملستقبل.

   دد ساعات املقرر وتوزيعها: إمجايل ع .124
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32  4 4  28 ساعات التدريس الفعلية

 2  4 4  2 الساعات املعتمدة

 

 : املتوقع أربع ساعاتعدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً  .125
 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .126

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 

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

 املعرفة 1

التعريف ابملادة ومتطلباهتا وتوزيع مواضرترترترترترترترتيع املقرر واملراجع ذات العالقة مبواضرترترترترترترترتيع مقرر  1-1
الذكاء االصرترترترترترترترتطناعي،والتعرف على بعض املفاهيم األسرترترترترترترترتاسرترترترترترترترتية حول مقدمة يف الذكاء 
االصرترترترتطناعي ونشرترترترتأته واترخيه ومراحل تطوره والتعرف على فلسرترترترتفة الذكاء االصرترترترتطناعي 

ته العالقة بينه وبني الذكاء البشرترترترتري، وكيفية اسرترترترتتخدامه، وأهدافه ومميزاته ومساته ومكوان
 وجماالته 

احملاضرات التمهيدية وعصف ذهين الستجداء 
 املعلومات السابقة لديهم.

 

 أوراق عمل 

التعرف على مفهوم النظم اخلبرية ومبادئ بنائها  ومكوانهتا ومزاايها وحدودها وجماالت  1-2
ابلذكاء االصطناعي الربواتت وبرامج احلاسبة يف حل تطبيقها يف نقل اخلربة وعالقتها 

 املشكالت.

التحليرترترتل الفكري للقضرترترترترترترترترترترترترترترترترترترترتااي وحمرترترتاولرترترتة جتزئتهرترترتا 
وإجياد احللول املناسرترترترترترتبة هلا من خالل املناقشرترترترترتة 

 واحلوار.

 أنشطة 

الوقوف على أمهية الدوافع اليت تدفع املنظمة أو الفرد إىل اللجوء الستخدام النظم  1-3
والذكاء االصطناعي يف اجملاالت املختلفة مناذج وتطبيقات عن التجارب اخلبرية. ، 

 العاملية املعاصرة يف الذكاء االصطناعي.

طرح بعض املهام املفتوحة املصممة حبيث 
يطبق الطالب مهاراته التنبؤية والتحليلية 

 -وتعلم تعاول ومهارات حل املشكالت 
 جمموعات صغرية

 تقارير

 املعرفيةاملهارات  2

األنشطة الشفهية  املالحظة واملناقشة يقارن بني املفاهيم املتداخلة واملتنوعة للذكاء االصطناعي والنظم اخلبرية والربواتت. 2-1
 االلكرتونية

 تقارير وأوراق عمل العصف الذهين  يستنتج الطرق املناسبة لتخزين املعلومات واسرتجاعها وطرق االستفادة منها . 2-2

عروض تقدميية  اجملموعات الصغرية واحلوار وطرح األفكار يقارن بني اشكال خمتلفة للربواتت واخلدمات اليت تقدمها. 2-3
 وفيديوية 

يتعامل مع مصادر األفكار االبتكارية الستخدام الذكاء االصطناعي وآليات حتويلها إىل  2-4
 مشروع تعليمي.

 مصغرة معارض يتشارك يف وضع اخلطط إلجناز املشروع
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طرح قضااي  العمل التشاركي داخل القاعة الدراسية مهارات تقدمي املعلومات وعرض خطة عمل املشروع بفاعلية. 2-5
ومشكالت واقعية 
 ومالحظة

يوظف مهارات التفكري الناقد وحل املشكالت والتقنيات احلديثة يف تطوير ونشر  2-6
 املشروعات وتطوير أفكار جديدة.

البناءة والبدعة على األقران طرح األفكار 
 وتطويرها

 مالحظة ومتابعة 

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

قدرة على احلوار واملناقشة مع اآلخرين من اللتطوير املشاركة يف جمموعات عمل صغرية  3-1
 متالك مهارات احلوار االلكرتولخالل العرض واإللقاء لكسر حاجز اخلوف وال

 

 يف جمموعات صغرية الكرتونيا   العمل

احلوار واملناقشة 
 االلكرتونية

أن يستطيع الطالب التعلم ذاتيًا لبعض املفاهيم واملهارات من خالل استخدام وسائل  3-2
 االتصال املختلفة.

طرح ملخص  البحث واالطالع الفردي جلمع املعلومات
األفكار على 
 اجملموعة بصفة فردية

 املالحظة املقننة العمل يف جمموعات صغرية  املناقشة واحلوار بفاعلية..يدير جمموعات  3-3

مهارات االتصال والتواصل مع اجلهات واألطراف ذات العالقة ابملشروع وااللتزام  3-4
 أبخالقيات التعلم التعاول.

تقومي االعمال  تكوين جمموعات عمل مجاعية 
 اجلماعية والفردي

 تقنية املعلومات واملهارات العددية مهارات االتصال ومهارات 4

 التدريب العملي ورش عمل القدرة على استخدام وسائل اتصال خمتلفة  4-1

 البحوث الفردية ورش عمل القدرة على البحث والوصول وتقييم املعلومات  4-2

   القدرة على التعامل مع اشكال املعلومات املختلفة )تطوير| ختزين| نشر( 4-3

تطوير قدرة الطالب على احلوار واملناقشة مع اآلخرين من خالل العرض واإللقاء لكسر  4-3
 .متالك مهارات احلوار االلكرتولحاجز اخلوف وال

 تقومي أقران التدريب العملي

القدرة على العمل يف جمموعات للحوار واملناقشة والبحث من خالل مصادر تعلم خمتلفة  4-5
 التعامل مع أنظمة إدارة التعلم.واكسابه القدرة على 

مالحظة مقننة  ورش عمل
 واستبياانت
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 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5

   احرتام اآلراء املختلفة  5-1

   االلتزام بقوانني النشر  5-2

 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .127
األسبوع احملدد  مجاعي, كتابة مقال, خطابة, تقدمي شفهي, مالحظة......اخل(مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار, مشروع  م

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 % 10 األسبوع الرابع  إعطاء الطالب مشاكل إحصائية أو دراسات حالة معينة، والطلب منهم دراستها وإجياد احللول هلا. 1

2 
األدوات التحليلية يف مهام حل املشكالت. ومتثل أسئلة حل  الواجبات اجلماعية والفردية تتطلب تطبيق

 من جمموع اختبار كل موضوع. %50املشكالت 
 % 15 طوال الفصل

 
التمرين على لعب أدوار يف قضرترترتااي جدلية ذات صرترترتلة ابملقرر الدراسرترترتي ومبنية على دراسرترترتة حالة معينة، مع نقاش 

أكادميي )مؤمتر| دورة | ورشرترترترتة| حلقة نقاش( وتقدمي تقرير  حول الردود املناسرترترترتبة واملشرترترترتاركة يف نشرترترترتاط الكرتول
 عن طبيعة املشاركة )عمل فردي(.

 % 10 األسبوع العاشر

 % 10 طوال الفصل تطوير دليل استخدام ألحد تطبيقات الذكاء االصطناعي يف التعليم )فردي( 3

 % 15 الثامن الفصل اختبار منزيل يف النظم اخلبرية وعالقتها ابلذكاء االصطناعي. 4

 % 40 االختبار النهائي اختبار نظري هنائي. 5

 
 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .أأ

 
( ساعات أسبوعية الستقبال ومساعدة الطالب, كما يتم ختصيص ساعات للتواصل 3خيصص كل عضو هيئة تدريس ساعات مكتبية تقدر ب)

 االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة للمهمة 
 
 

 
 مصادر التعّلم .غغغ
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 الكتب املقررة املطلوبة: -يف قائمة  –أدرج  .1
 " , جامعة االمام الصادق , كلية تكنولوجيا املعلومات , قسم هندسة الربجميات .Artificial Intelligence(: الذكاء االصطناعي " 2012كاظم , أمحد )

 ( : الذكاء االصطناعي .. " واقعه ومستقبله " , ترمجة علي صربي فرغلي, دار املعرفة .1995أالن بونيه ) -
 (:" مقدمة يف الذكاء االصطناعي", القاهرة : دار األندلس للنشر والتوزيع.2006) حجازي , حممد عثمان علي -
(: إىل أعماق العقل: البحث عن الذكاء االصطناعي يف الوالايت املتحدة األمريكية ) انفذ اسحاق , ترمجة( القاهرة : 2011روز, فرانك ) -

 دار وائل للطباعة والنشر.
(. أثر النمذجة اإللكرتونية القائمة على احملاكاة االفرتاضية يف تنمية 2013ء وسعيد, أمحد والعجب, العجب. )عبدالعزيز, محدي والبوعينني, جنال -

(, ع 14, مج )البحرين-ية جملة العلوم الرتبوية والنفسمهارات صيانة احلاسب اآليل و حتسني الرضا عن التعلم لدى طالبات كلية الرتبية جامعة الدمام, 
 م, متوفرة على الرابط التايل:2018 /10 /8. مت الدخول يف 172 -139(, ص4)

- http://search.mandumah.com/Record/508072 
 للنشر والتوزيع.(: الذكاء االصطناعي , القاهرة : دار السحاب 2008عرنوس , بشري علي)  -
(: النظم اخلبرية / الذكاء االصطناعي وإمكانيات استخدامها يف املكتبات ومراكز املعلومات, صنعاء , مركز عبادي 2006غويل , عفاف سامي القره)  -

 للدراسات والنشر.
زايئية البديلة املتعلقة ابحلركة الدورية لدى طلبة (. أثر استخدام احملاكاة احلاسوبية يف تعديل التصورات الفي2016ملكاوي, آمال واملعمري, راشد. ) -

 م, متوفرة على الرابط التايل:2017 /10 /8الصف احلادي عشر يف سلطنة عمان, جملة املنهل, مت الدخول يف 
http://platform.almanhal.com/Reader/Article/85506 

 م(. الواقع االفرتاضي واستخداماهتا التعليمية. َعمان: دار املناهج للنشر. 2010نوفل, خالد حممود.) -
Abeer ;"  "Artificial Intelligence 401" E- BOOK AL-Ameeri -  

34604553?next_slideshow=1-https://www.slideshare.net/mohammedfattah2/ss 
- - Huimin Lu, Xing Xu(2018): "Artificial Intelligence and Robotics / media Name 

Ebook  
Kipper, G.& Deperlioglu, O.(2012). Intelligent Learning Environment within Blended Learning for 
Ensuring Effective C Programming Course . International Journal of Artificial Intelligence & 

Applications (IJAIA), Vol.3,No.1. 

 

Hall, -edition, Prentice th, 3elligence: A Modern Approach"Artificial Int", Stuart Russel, Peter Norvig
2009. 

 Ivan Bratko, "Prolog Programming for Artificial Intelligence", 4th edition, Pearson Education, 
2011. 

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Record/508072
http://platform.almanhal.com/Reader/Article/85506
https://www.slideshare.net/mohammedfattah2/ss-34604553?next_slideshow=1
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, Solving”Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem George F. Luger, “
.edition, Addison Wesley 2008 th6 

 

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: -يف قائمة  –أدرج  .2
 /http://titmag.net.yeجملة تكنولوجيا االتصاالت   -

 https://alriyadah.ksu.edu.sa/ar/alriyadah_magazineجملة الرايدة   -
 /http://www.rowadalaamal.comجملة رواد األعمال  -
 https://search.mandumah.com/Record/477891السعودية/  –مركز العبيكان لألحباث والنشر  –جملة فكر  -
 العلمي العريب , جملة الكرتونية هتتم أبحباث واخبار  الذكاء االصطناعيجملة نقطة , اجملتع  -

-%A7%D8%A1https://www.nok6a.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8
A9%8D9%B8%D7%A8%D9%86%D7%B8%D5%B8%D7%A8%D9%84%D7%A8%D%/ 

 

لنظم املعلومات وتكنولوجيا  اجلمعية املصرية -
 http://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/Arabic_Template.htmاحلاسبات

- MAGAZINE RESOURCEShttps://www.entrepreneur.com/magazine 
- E-Learning and Digital Media  http://journals.sagepub.com/home/ldm 

https://journal.alt.ac.uk/index.php/rlt(RLT)  ologyResearch in Learning Techn 

Internet and Higher Education 
earch.php?q=16965&tip=sid&clean=0https://www.scimagojr.com/journals 

- Communications in Information Literacy 
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400158815&tip=sid&clean=0 

- International Journal of Entrepreneurship and Innovation 
Managementhttp://www.inderscience.com/jhome.php?jcode=ijeim 

- Research Methods in Service Innovation 
Services, Economy and Innovation series 

o Lapenta, Flemming  Sørensen, Department of Social Sciences and Business and Francesc
Department of Communication and Humanities, Roskilde University, Denmark 

http://titmag.net.ye/
http://www.rowadalaamal.com/
https://www.nok6a.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
https://www.nok6a.net/tag/%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A/
http://www.esisact.org.eg/Arabic_Site/Arabic_Template.htm
https://www.entrepreneur.com/magazine
http://journals.sagepub.com/home/ldm
https://journal.alt.ac.uk/index.php/rlt
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=16965&tip=sid&clean=0
https://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=19400158815&tip=sid&clean=0
https://www.e-elgar.com/shop/books/innovation-and-technology/research-methods-in-innovation-and-technology-iat?book_series=379
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innovation-service-in-methods-elgar.com/shop/research-https://www.e 

- Services, Experiences and Innovation 
Integrating and Extending Research 

Services, Economy and Innovation series 

Professor, Department of Social Edited by Ada Scupola, Associate Professor and Lars Fuglsang, 
Sciences and Business, Roskilde University, Denmark 

innovation-and-experiences-elgar.com/shop/services-https://www.e 

 

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

 http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد هللا جبامعة أم القرى 

 /http://www.abegs.org/Aportalمكتب الرتبية العريب لدول اخلليج 

 /http://www.gaserc.edu.kwاملركز العريب للبحوث الرتبوية بدول اخلليج 

 /http://www.cpfdc.gov.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 الرتبوية )

 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية.

 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    )

 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة  

https://www.kfcris.com/ar 

https://www.nctm.org/ 

https://www.e-elgar.com/shop/research-methods-in-service-innovation
https://www.e-elgar.com/shop/books/innovation-and-technology?book_series=379
https://www.e-elgar.com/shop/services-experiences-and-innovation
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www.minshawi.com 

http://b7oth.com/ 

http://www.kapl.org.sa/ 

http://www.ncerd.org/ 

http://www.abegs.org/aportal/blog/index 

http://www.booksjadid.org/ 

http://www.ketablink.com/ 

http://scholar.google.com/ 

www.sciencedirect.com 

www.acer.edu.au/library/theses 

https://www.ebscohost.com 

http://ebooks.ohiolink.edu 

http://www.lib.monash.edu.au 

http://kacst.summon.serialssolutions.com/ 

http://pqdtopen.proquest.com/search.html 

 اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:أدرج املواد 

 

 جورانل للذكاء اإلصطناعي 
http://www.cs.washington.edu/research/jair/home.html 

 مواد ودروس للذكاء اإلصطناعي 
http://archive.comlab.ox.ac.uk/comp/ai.html 

 

https://www.ebscohost.com/
http://www.cs.washington.edu/research/jair/home.html
http://archive.comlab.ox.ac.uk/comp/ai.html
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 أوراق حبثية
 

http://www.ai.mit.edu/projects/human...lications.html 

 

Artificial Intelligence: A Modern Approach 

http://aima.cs.berkeley.edu 

 

 مواد تعليم أخرى:
 موقع كتب عربية 

http://www.kutub.info/library 
 موقع كتب رقمية 

/http://4kitab.com 

 

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

 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 

 

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

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 قاعات دراسية جمهزة تقنيًا  -
 معامل الكلية والقسم. -

 ريها(:املبال )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغ .43

http://www.ai.mit.edu/projects/human...lications.html
http://aima.cs.berkeley.edu/
http://www.kutub.info/library
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 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

( طالب كحد 20الدارسني يف الشعبة الواحدة )يتطلب تدريس هذا املقرر وجود معمل للحاسب االيل متصل بشبكة االنرتنت جبودة عالية, حبيث ال يتجاوز عدد 
 أقصى.

 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .44
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Board) السبورات الذكية -

 مصادر أخرى )حددها: مثاًل اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  .45
 استديو لتطوير وإنتاج أنواع التطبيقات املختلفة جبودة عالية , مركزتعلم , مكتبة الكرتونية , مستودع رقمي لالعمال - توفري شبكة )اإلنرتنت(

 

 
 

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .خخخخخخ
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .35

 استبانة تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر, وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت. -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -
 حتليل نتائج االختبارات  -
 املالحظة -

 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .36
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر  -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت  -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
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 دعم النظراء. -
 آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر.استطالع  -
 االستفادة من  تقارير املقررات ومناقشتها بشكل مجاعي مع زمالء التخصص -

 

 إجراءات تطوير التدريس: .37
 متابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم الرايضيات والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 العلمية.السمينارات  -
 حضور املؤمترات والندوات التخصصية.  -
 ورش عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس. -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين. -
 .إنشاء وسيلة إتصال خمصصة للتطوير املهين لزالء التخصص -التغلب عليهاعقد لقاءات دورية مع زمالء التخصص لبحث الصعوابت وطرق  -
 يف جمال املقرر.متابعة ما يستجد  -

دوريٍة لتصحيح  إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة .38
 نة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:االختبارات أو عي

 تدقيق ومراجعة عينة عشوائية من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.   

 التبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.

 فس املقرر.املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون ن

 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .39
 مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا. -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
 آراء املختصني يف العمل الرتبوي.االستفادة من  -
 ال.تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة، وتصميم وتطوير الدروس، والتدريب امليد -
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 قرر.استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير امل -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -
 حتديث املراجع واملواضيع اخلاصة ابملقرر ابستمرار مبا يتناسب مع املستحداثت التقنية يف علم املعلومات واالتصاالت . -

 


