
 
 
 
 
 
 
 

 القرى أم جامعة

  الرتبيةكلية 

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

املستوى 
 األول

 3  إجباري كلية مناهج وطرق البحث العلمي 0206611-3نفس 
 2  إجباري قسم مدارس علم النفس 0206612-2نفس  

-2إحصاء  
0206611 

 2  إجباري خنصص مقدمة يف الرايضيات
 2  إجباري خنصص النفسي والرتبوي أساسيات القياس 0206613-2قياس  
 2  اختياري كلية أو مقرر آخر املؤسسات الرتبوية 2-0205613

املستوى 
 الثاين

 3 مقدمة يف الرايضيات إجباري كلية إحصاء تطبيقي 0206621-3نفس  
 2 أساسيات القياس النفسي والرتبوي إجباري خنصص بناء أدوات البحث 0206622-2نفس  
 2 أساسيات القياس النفسي والرتبوي إجباري خنصص نظرية القياس التقليدية وتطبيقاهتا 0206623-2نفس  

-2إحصاء  
0206621 

 2 إحصاء تطبيقي إجباري خنصص السالسل الزمنية
-2إحصاء  

0206622 
 2  إجباري خنصص تصميم البحوث التجريبية

املستوى 
 الثالث

من منظور النفس اإلنسانية  0206631-2نفس  
 إسالمي

 2  إجباري قسم
-2إحصاء  

0206631 
 2  إجباري خنصص اإلحصاء الالابرامرتي

-2إحصاء  
0206632 

 2 إحصاء تطبيقي إجباري خنصص إحصاء استداليل
 2  اختياريقسم الفروق الفردية 0206652-3نفس  

املستوى 
 الرابع

 2  خنصص إجباري حتليل بياانت ابحلاسب اآليل 0206641-2نفس  
-2إحصاء  

0206633 
 2  إجباري خنصص حلقة حبث يف اإلحصاء والبحوث 

 10  متطلب إجباري الرسالة العلمية 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 مناهج وطرق البحث العلمي اسم املقرر:  

 0206611-3نفس   :رمز املقرر  
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 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 .أ
 مناهج وطرق البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .1
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .2
 املاجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .3

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

 الثاين/املستوى األول: الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي . السنة أو املستوى4 .4
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .5
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .6
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .7

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .د
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ه
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 تعليقات:

 األهداف .ب
 املقرر الرئيس؟ ما هدف -1

 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية اخلاصة مبناهج وطرق البحث العلمي
)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(.  
 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية ملناهج وطرق البحث العلميفي جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -
 ضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص.متابعة مصادر املعلومات املختلفةبشأنتحديث مو  -
 استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة مبناهج وطرق البحث العلمي. -
 ء هيئة التدريس والطالب.املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضا -

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

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

 وصف عام للمقرر:
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب مبناهج وطرق البحث العلمي، وتدريبه على كيفية استخدامها وتطبيقها، وحتديد املنهج البحثي  -

 ، ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نتائجها وتفسريها، وكتابة التقرير النهائي للبحث.املالئم جلمع وحتليل البياانت

 

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

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

ملخص   –عرض نتائج الدراسة وتفسريها  –منهج وإجراءات الدراسة  -اإلطار النظري والدراسات السابقة-الدراسة
 املالحق (   –راسة مراجع الد -نتائج الدراسة والتوصيات والبحوث املقرتحة

3 9 

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

حتليل  –املقابلة  –املالحظة  –االستبيان  –واملقاييس  تطرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث الكمية ) االختبارا
 احملتوى(

1 3 
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 3 1 البحوث شبه التجريبية(–اطيةالبحوث االرتب –البحوث السببية املقارنة –تصميمات البحوث الكمية )البحوث املسحية
 3 1 معايري تقوميها( –حتدايهتا  –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث النوعية ) خصائصها 

 3 1 حتليل الواثئق(. –املالحظة املتعمقة-طرق وأدوات مجع البياانت يف البحوث النوعية )املقابلة املتفاعلة 
 3 1 خطوات إحراء البحوث النوعية

 3 1 البحث التحليلي(–البحث االثنوجرايف  –تصاميم ومناهج البحث النوعي )البحث التارخيي 
 3 1 معايري تقوميها(–حتدايهتا –تساؤالهتا  –حمدداهتا  –البحوث املختلطة ) خصائصها

 3 1 خطواإتجراءدراسةاملناهجاملختلطة وتقوميها.
 3 1 كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي.

 APA 1 3التوثيق يف قائمة املراجع ( وفقاً لـ –التوثيق يف البحث العلمي ) التوثيق يف املنت 
 

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

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجديقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:( اليت الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3

 

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

 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 معا   : 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 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التجملاالت اإلطار الوطين للمؤهخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 :علىالطالبأن يكون قادرًا بعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
 املعرفة 1

 .ناهج وطرق البحث العلميالتعرف على األطر العلمية مل 1-1

احملاضرة ابستخدام العروض  -
 التقدمية.

 املوجهة اهلادف.احلوار واملناقشة  -
 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-
 

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

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

 واملختلطة.
 .املناسب املنهجالبحثياختيار  شروطحتديد معايري و  1-6
 للبحث العلميكيفية كتابة التقرير النهائي  1-7

 املهارات املعرفية 2
تصميم خمطط لسري العمليات لتحديد املنهج البحثياألمثل لتحليل البياانت  2-1

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

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
النشط، املعتمدة على التعلم 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

حتديد الكفاايت واملهارات األساسية لالختيار الصحيح للمنهجالبحثي  2-2
 األكثر مالئمة.

واملختلطة مناقشة نتائج املعاجلات وخمرجات البحوث الكمية والنوعية  2-3
 وتفسريها.

 يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-4
، حلل مشكالت معقدة توفرها فعاليعمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو  2-5

 متكاملة حللها. ةمهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجي
 املسؤولية مهارات العالقات الشخصية وحتمل 3

 .وسعيه الستثمارها إجيابياً الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  3-1

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
مجاعية تكليفات  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية

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

 االلتزام بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملدد 3-3
يسهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى،  3-4

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

 تصميمها لتقومي مهام األداء.
املبادرة واملشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع  3-6

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل معه،  يتحمل املسؤولية 3-7

 وينجزه يف الوقتاحملدد.
يوصل و ، يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب 3-8

 .استنتاجاته بطريقة ذكية
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التجملاالت اإلطار الوطين للمؤهخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
، والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

ابملهارات املتصلة بتحديد املهمات والعمليات اليت تتطلبها تزويد الطالب  4-1
صياغة املشكالت وكيفية اختيار املنهج البحثي املالئم لفحص هذه 

 املشكالت وطرق مجع البياانت وحتليلها ومن مث تقييم النتائج.

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

، مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسريها.

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء
–مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
املعلومات واملهارات 

 ( العددية

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

منهج كل املناسبة لابستخدام الربجميات احلاسوبية  البحثية بياانتالحيلل  4-3
 البحثية اليت مت دراستهاحبثي من املناهج 

املتحصل عليها كمخرجات  والنتائجعنعمق الظاهرة يكتب تقريرا وافياً  4-4
 للبحوث الكميةوالنوعية واملختلطة

مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته الستخدام منهج حبثي مالئم ينجز  4-5
املشروع، ويعرضه ملعاجلة بياانت يتم تطبيقها فعليًا،ويكتب تقريرًا وافياً عن 

 يف احملاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.
اكتساب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد  4-6

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 
يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي، وحبث  4-7

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

عرض الطالب لنماذج من مناهج البحث املختلفة )الكمية والنوعية  -
واملختلطة ( وحتليلها للوقف على أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم تصاميمها يف 

 ضوء األهداف اليت ترمي لتحقيقها 
 

التعلم القائمة على إحدى طرائق 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
أو التعلم النشط، املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

الدقة يف تصميم وتناول 
عناصر املنهجية اليت 

 اختريت لتناول املشكلة.
 

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
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 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
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 خمتلط (ومناقشة نتائجه وتفسريها –نوعي  –تقدمي تقرير علمي إلجراءات حبث )كمي  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 .د
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 .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية(. 2006أبو عالم، رجاء حممود ) -
(. مناهج البحث يف العلوم الرتبوية والنفسية 2013الشربيين، زكراي أمحد، صادق، يسرية أنو، القرين، حممد سامل ، مطحنة، السيد خالد ) -

 واالجتماعية. الرايض: دار الشقري.
 . القاهرة: عامل الكتب.تصميم البحوث الكيفية: ومعاجلة بيناهتا إلكرتونياً (. 2006زيتون، كمال عبداحلميد ) -
مدخل إىل مناهج البحث يف الرتبية وعلم (. 2007عباس، حممد خليل، نوفل، حممد بكر ، العبسي، حممد مصطفي، أبو عواد، فرايل حممد ) -

 لتوزيع والطباعة.. عمان : دار امليسرة للنشر واالنفس
 (. 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 -

 وزيع.للنشر والت 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 -

 ر الفكر العريب.صالح الدين حممود (. القاهرة : دا
-Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 

Quantitative and Qualitative Research (4th ed.). Boston, MA: Pearson. 

https://www.abjjad.com/author/2807169040/%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066364955/%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://www.abjjad.com/author/3066562326/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%A8%D9%88-%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%B1%D8%A9
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-Gurnsey, R.(2018).Statistics for Research in Psychology: A Modern Approach Using 

Estimation. London: SAGE Publications. 

- Hesse-Biber, S. N. (2012). Mixed methods research: merging theory with practice. New York: 

The Guilford Press.  

-Mertens, D. M. (1998). Research methods in education and psychology: Integrating diversity 

with quantitative & qualitative approaches.London: sage. 

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

Introduction. London: SAGE Publications. 

-Murray, R. (2011). How to Writea Thesis (3th ed.). New York: McGraw-Hill. 

- Walliman, N. (2011).Research Methods: The Basics. London: Routledge. 
  

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

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

Journal of Mixed Methods Research- 

American Psychological Association (APA)- 

-Journal of Statistics Education 

-Qualitative Research Journal 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
 http://journals.sagepub.com/home/mmr 

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

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

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=qrj- 
- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, 

Sage, Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    
 دمجة:. مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات الم4

 مجموعة منتقاه من األقراص المضغوطة المشتملة على موضوعات المقرر، والبرامج اإلحصائية على حسب االحتياج : -

SPSS- 

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

 حاسوبية يمكن أن تساعد في تحليل البيانات النوعية مثل:توجد برامج  -

 Transanaبرنامج للبيانات المسجلة صوت وفيديو  -       

https://www.transana.com/ 

 Nvivoللبيانات المكتوبة برنامج 

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

 يدعم اللغة العربية MAXQADبرنامج 

https://www.maxqda.com/ 

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.transana.com/
https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
https://www.maxqda.com/
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 6QSR Nبرنامج 

Windows/dp/B008443A7E-Software-Analysis-Data-https://www.amazon.com/Qualitative 
 

 

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

 
 املرافق املطلوبة .و

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

 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالب20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1

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

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

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

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س
 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: .ش
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب .– .ص
 املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً. بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .ض
 إجراءات تطوير التدريس: .ط
بني النظراء  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .ظ

 ، 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  - .ع
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  التدريس لالستفادة منها.ىفعمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة  ورشألعضاء هيئة التدريس و حضور دورات تدريبية  - .غ
وي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت - .ف

 اسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.بناء على نتائج الدر 
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ق

 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 - .ك
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .ل
 .أخرى املقررجبامعات قران( يف تدريسمع النظراء )األالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .م
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ن
ث ير والتحديتكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .ه

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
املقررابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .و

 التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج ، مع ةكبتهاللتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من موا  - .ي

 .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

 

 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

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

 

 توصيف مقرر : مناهج وطرق البحث العلمي
 إعداد:أ.د / ربيع سعيد طه على د. ذايب عايض عوض املالكي د. ايسر عبدهللا حفين حسن
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 
 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 مدارس علم النفس    اسم املقرر:  
 2-0206612نفس رمز املقرر:  
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 منوذجتوصيفمقرردراسي

 جامعة أم القرى:إمساملؤسسةالتعليمية ه 1440 / 2 /18:اترخيالتوصيف

 علم النفس /.الرتبية    :القسم /لكليةا

 

 التعريفباملقررالدراسيومعلوماتعامةعنه .ت
 مدارس علم النفس: امساملقررالدراسيورمزه. 1 .8
 2: عددالساعااتملعتمدة. 2 .9

 مجيع براجماملاجستري يف التخصصات املختلفة لعلم النفس: الذييقدمضمنهاملقررالدراسي( أوالربامج) الربانمج. 3 .10
 (فيحالوجودمقررعامفيعدةبرامج،بيننهذابدال منإعدادقائمةبكلهذهالربامج)

 األول:السنةأواملستواىلدراسيالذييعطىفيهاملقررالدراسي. 4 .11
  يوجدال(:إنوجدت) املتطلبااتلسابقةهلذااملقرر. 5 .12
 ال يوجد(: إنوجدت) املتطلبااتملتزامنةمعهذااملقرر. 6 .13
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر: موقعتقدمياملقرر،إنلميكنفياملقرالرئيسللمؤسسةالتعليمية. 7 .14

 (:اخرتكلماينطبق) منطالدراسةاملتبع. 8

 % 100 :النسبة √ قاعااتحملاضرااتلتقليدية .و
    

  :النسبة  التعليماإللكرتوين .ز
    

  :النسبة  (تقليديوعنطريقاإلنرتنت) تعليممدمج .ح
    

  :النسبة  ابملراسلة .ط
    

  :النسبة  أخرى .ي
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 :تعليقات

 

 األهداف .ث
 ماهدفاملقررالرئيس؟ -1

مساعدة الطلبة يف التعرف على اتريخ علم النفس وبداية ظهوره وانفصاله عن الفلسفة وأتثره هبا، وظهور 
النظرايت واملدارساملختلفة يف علم النفس واختالف موضوع علم النفس من وجهة نظر كل مدرسة واملنهج 

منذ بداية ظهور علم النفس الذي اعتمدت عليه يف الدراسة، والتطورات املتالحقة يف الفكر السيكولوجي 
 إىل الوقت احلاضر. 

)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(.  

ابملواقع اإللكرتونية وأحدث املراجع يف مدارس علم النفس للتعرف على املوضوعات اجلديدة اليت االستعانة 
 يتم دراستها أوال أبول.

 

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

من املقررات املهمة للباحثني يف جمال علم النفس بشكل عام،حيث يوضح األساس الفلسفي يعد هذا املقرر 
لعلم النفس، وكيفية انفصاله عن الفلسفة نتيجة تطور املعرفة اإلنسانية،ويتم فيه دراسة التباين بني األفكار 

النفس، وموضوع علم  السيكولوجية املختلفة، وأسباب هذا التباين، والفروق بني الرؤى املختلفة لعلماء
النفس يف كل مدرسة، واملنهج العلمي الذي اعتمدت عليه كل مدرسة يف دراستها، وظهور الفروع التطبيقية 

 لعلم النفس يف كافة امليادين واجملاالت احلياتية.

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .6
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 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

لعلم النفس، والفكر السيكولوجي يف الفلسفات القدمية مثل الفلسفة األساس الفلسفي 
 اليواننية وأتثر علماء املسلمني هبا.

تقدميالستقالل علم النفس عن الفلسفة، واألساس العلمي له والعوامل املؤثرة على هذا 
 االستقالل وتطوره كعلم.

 مفهوم كل من: النموذج والنظرية واملدرسة والفروق بينها.

 رز الفروع التطبيقية لعلم النفس يف اجملاالت احلياتية احلالية. أب

1 2 

اجلشتالت(  -الوظيفية -تقدمي موجز ملدارس علم النفس )املدارس األوىل املندثرة: البنائية
)املدارس القدمية املعاصرة: التحليل النفسي والسلوكية( )املدرسة اإلنسانية كقوة اثلثة 

 اه حديث يف علم النفس وأثر على املدارس األخرى(معاصرة( )املعرفية كاجت

 عرض ملدارس علم النفس األوىل:

  وأبرز علمائها  –املدرسة البنائية: الدعوات املبكرة الستقالل علم النفس
ومنهج الدراسة  –وموضوع علم النفس من وجهة نظر مؤسسيها  –ومؤسسيها 

 وأهم أوجه النقد اليت واجهتها. –الذي اعتمدت عليه 
 وموضوع علم النفس من وجهة نظرها  -أشهر علمائها :املدرسة الوظيفية– 

 وأهم أوجه النقد اليت واجهتها. –ومنهج الدراسة الذي اعتمدت عليه 
 مؤسس املدرسة وأهم علمائها، وموضوع علم النفس من  تالت:مدرسة اجلش

وأهم أوجه النقد اليت  –ومنهج الدراسة الذي اعتمدت عليه  –وجهة نظرها 
 واجهتها.

2 4 
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 ينة واملنهج مقارنة بني املدارس األوىل من حيث هدف وموضوع الدراسة، الع
 املستخدم.

 مدرسة التحليل النفسي:

  مسلماهتا والعوامل املؤثرة فيها(.تقدمي للمدرسة )مؤسسها وأهم 
  ،نظرية فرويد يف التحليل النفسي الكالسيكي )نشأته، مراحل تطور نظريته

 مفاهيمه النظرية، املرض النفسي والعالج النفسي، نقد النظرية(

1 2 

  االسهامات يف التحليل  -االجتاهات املنفصلة عن فرويد: )أدلر/ ينج( النشأة
 النقد. -مع نظرية فرويد حتليل ومقارنة -النفسي

  /نظرايت علم النفس التحليلي االجتماعي: أشهر العلماء )هورين/ فروم
حتليل ومقارنة مع النظرايت األخرى  -سوليفان( اسهاماهتم يف التحليل النفسي

 النقد. -التحليلية

1 

 

2 

 

 بلوز( -مالر -كوت  -نظرايت العالقة ابملوضوع )كالين 
  أريكسون( -وايت -هارمتان -آان فرويدسيكولوجية األان )علماء 
 عرض تفصيلي نظرية أريكسون يف النمو النفسي االجتماعي: النشأة- 

 النقد. -أوجه الشبه واالختالف مع نظرية فرويد -اسهاماته يف التحليل النفسي
  خامتة ملدرسة التحليل النفسي يتم من خالهلا عرض ومقارنة موجزة لنظرايت

التطور احلادث فيها من خالل التحول من سيكولوجية هذه املدرسة مع توضيح 
 اهلو إىل سيكولوجية األان. 

1 

 

2 

 

 املدرسة السلوكية:

  وامل املساعدة على ظهورها(وأهم مسلماهتا والع)مؤسسها تقدمي للمدرسة. 
 سكنر( االنتقادات املوجهة  -هل -قاثري -السلوكية الكالسيكية )واطسن

 إليها.

1 2 

 مع التفصيل بشكل أكرب   -دوالر وميلر -السلوكية االجتماعية املعرفية )توملان
 روتر( -لكل من: ابندورا

1 2 



 

135 
 

 .االنتقادات املوجهة للمدرسة السلوكية 
  خامتة موجزة يتم من خالهلا مقارنة بني نظرايت املدرسة مع توضيح كيفية

 عرفية.التطور من السلوكية الكالسيكية إىل السلوكية االجتماعية امل
 املدرسة اإلنسانية:

  تقدمي للمدرسة )املسلمات والعوامل املؤثرة فيها والفلسفات اليت تساعدت على
 ظهورها مثل: الفلسفة الوجودية والفلسفة الظاهرية(.

  كيلي.-علم النفس الوجودي: رولو مي 

1 2 

 النقد(. -اسهاماته يف علم النفس -كارل روجرز )نشأته 
 النقد(.. -اسهاماته يف علم النفس -مازلو)نشأته 
  حتليل ومقارنة لعلماء املدرسة.خامتة 

1 2 

 املدرسة املعرفية:

 النقد(. -االسهامات -بياجية )النشأة 
 .)فايقاتسكي )االجتاه املعريف الثقايف 

1 2 

 .برونر 
 .نظرية املعاجلة املعلوماتية 

1 2 

 ايزنربج( -سليمان -دميون -كولربج  -النظرايت األخالقية املعرفية: )بياجيه 
 .خامتة للمدرسة مع توضيح أتثريها كاجتاه حديث يف تطور املدارس األخرى 

2 4 

 االجتاهات التكاملية: -
 .نظرية الفنجر 
 .نظرية كيقن 
خامتة موجزة يتم خالهلا مقارنة املدارس املعاصرة مع بعضها البعض ومدى أتثري  -

 أخرى.نظرية يف مدرسة على تطور الفكر يف مدرسة 

1 2 
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   : إمجاليعددساعااتملقرروتوزيعها .7
 اجملموع أخرى تطبيق معامألواستديو دروسإضافية حماضرات 

 30 - - - - 30 ساعااتلتدريسالفعلية
 2 - - - - 2 الساعااتملعتمدة

 

 :التييقومبهاالطالبخالألسبوعياً ( اإلضايف) التعلمالفردي/  عددساعااتلدراسة .8
 ساعتان

 

 خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالتواتساقهامعطرققياسهاواسرتاتيجياتتدريسها .9
 حيدداجلدواللتاليمجاالمتخرجااتلتعلماخلمسةالواردةفياإلطارالوطنيللمؤهالت

 .قمبملءاجلدولبمخرجاتتعلماملقرر،حبيثتكونقابلةللقياسحسباملطلوبفيمجاالاتلتعلماملناسبة: أوالً  -
 .ضعاسرتاتيجيااتلتدريسالتيتناسبطرقالتقييموتتسقمعهاومعمخرجااتلتعلماملستهدفة: اثنياً  -
: اثلثاً  -

تشكلمعا عمليةتعلمضعطرقالتقييماملناسبةالتيتساعدعلىقياسوتقوميمخرجااتلتعلمبدقة،وجيبأنتتسقمخرجاتتعلماملقرراملستهدفةوطرقتقييمهاواسرتاتيجياتتدريسهال
 .مأنيتضمنكلمقررخمرجاتتعلمفيكلمجاملنمجاالاتلتعلموتعليممتكاملة،معمالحظةأهناليلز 

 
 جدوملخرجااتلتعلمللمقرر

 طرقالتقومي اسرتاتيجيااتلتدريسللمقرر خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالت م
 املعرفة 1
1-
1 

 كتابة مقال احلوار واملناقشة يوضح مقدمات ظهور علم النفس وانفصاله عن الفلسفة.

1-
2 

يوضح املنهج العلمي الذي اعتمدت عليه كل مدرسة من مدارس 
 علم النفس.

 كتابة مقال احلوار واملناقشة

1-
3 

يفسر بعض الظواهر النفسية من وجهىة نظر كل مدرسة من مدارس 
 علم النفس.

 تكليف منزيل العرض الفعال
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1-
4 

 تكليف منزيل العرض الفعال يوضح أسباب التباين بني األفكار السيكولوجية املختلفة.

 املهارااتملعرفية 2
2-
1 

 نشاط عملي التعلم التعاوين يفرق بني مدارس علم النفس املختلفة من عدة أوجه للمقارنة.

2-
2 

 نشاط عملي التعلم التعاوين يفرق بني النموذج والنظرية واملدرسة يف علم النفس.

2-
3 

 تكليف منزيل التعلم النشط نظره.ينقد مدارس علم النفس املختلفة من وجهة 

 مهارااتلعالقااتلشخصيةوحتمالملسؤولية 3
3-
1 

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يتعامل بشكل علمي مع التباينات الفكرية بني الناس.

3-
2 

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يتقبل اخلالف فيما يتعلق ببعض التفسريات للقضااي املختلفة.

 مهارااتالتصالومهاراتتقنيةاملعلوماتواملهارااتلعددية 4
4-
1 

يستخدم شبكات االنرتنت يف البحث عن معلومات عن مدارس 
 علم النفس.

 تطبيقات عملية التعلم النشط

4-
2 

 تطبيقات عملية التعلم النشط يفكر تفكريا انقدا يف كل قراءاته واخلربات اليت تقدم له.

 (وجدتإن) املهارااتلنفسيةاحلركية 5
5-
1 

   

5-
2 
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 :جدوملهامتقوميالطلبةخالاللفصاللدراسي .10

األسبوعاحملددلتسليم (اخل......اختبار،مشروعجماعي،كتابةمقال،خطابة،تقدميشفهي،مالحظة: مثال) مهامالتقومياملطلوبة م
 ه

 نسبتهمنالتقييمالنهائي

 %15 9،  4،  3 تكليفات منزلية  1

 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 15 اختبار هنائي 4

5    

6    

 
 اإلرشاداألكادمييللطالبودعمهم .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(.  

 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس. -

 ة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واإللكرتوين.تكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئ -

 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية -

 
 مصادرالتعّلم .ي

 :الكتباملقررةاملطلوبة - فيقائمة–أدرج. 1
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هرة: مكتبة االجنلو القا. اتريخ علم النفس احلديث: املدارس واالجتاهات(. 2009، إمساعيل )الفقي -
 املصرية.

 . القاهرة: دار الصحوة للنشر والتوزيع.اتريخ علم النفس ومدارسه(. 1986ربيع، شحاته ) -

. دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع: مدارس علم النفس املتعاصرة(. 2003روبرت ودورث ) -
 القاهرة.

 بريوت: دار القلم.علم النفس. (. مدارس 1983عاقل، فاخر ) -

. دار النجاح اجلديدة: الدار علم النفس املعاصر: التيارات واملدارس(. 2012غريب، عبد الكرمي ) -
 البيضاء

 . مكتبة الباحث: القاهرةأشهر مدارس علم النفس(. 2007شكيب، مصطفى ) -

- Benjamin, L. (2014). A Brief History of Modern Psychology2nd. Wiley  

- Henley, T. (2018). An Introduction to the History of Psychology 8th. Boston, USA: 
Cengage Learning. 

- Hothersall, D. (2003). History of Psychology 4th.New York: McGrown-Hill. 

- Schultz, D., & Schultz, S. (2015). A History of Modern Psychology 11th. Boston, 
USA: Cengage Learning.  

- Shiraev, E. (2014). A History of Psychology: A Global Perspective 2nd. Sage 
Publications, USA. 

- Woody, W., &Viney, W. (2017). A History of Psychology: The Emergence of Science 
and Applications 6th. New York: Routledge.  

 

 (:اجملالاتلعلميةوالتقاريروغريها) املواداملرجعيةاألساسية - فيقائمة–أدرج. 2
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 تاريخ علم النفس: أسس معاصرة (2001) استكشاف علم النفس 

  Aanstoos, C. Serlin, I., & Greening, T. (2000). A History of Division 32 (Humanistic 

Psychology) of the American Psychological Association. In D. Dewsbury 

(Ed.), Unification through division: Histories of the divisions of the American 

Psychological Association, Vol. V. Washington, DC: American Psychological 

Association. 

  

 :أدرجاملواداإللكرتونيةومواقعاإلنرتنتومواقعالتواصالالجتماعيوغريها. 3

 American Psychological Association )موقع الجمعية األميركية لعلم النفس )باإلنكليزية 

 Association for Psychological Science )جمعية علوم النفسية )باإلنكليزية 

  
 :وادتعليميةأخربمثاللرباجماحلاسوبية،الربجميات،واألسطوااناتملدجمةأدرجأمي. 4

 

 

 املرافقاملطلوبة .أأ
)أي  بيننمتطلبااتملقررالدراسيمناملرافقبمافيذلكحجمالقاعااتلدراسيةواملختربات

 (:عدداملقاعدداخاللقاعااتلدراسيةواملختربات،وعددأجهزةاحلاسباآللياملتاحة،وغريها
 (:قاعااتحملاضرات،واملختربات،وقاعااتلعرض،واملعامل،وغريها) املباين .4

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

 (:أدواتعرضالبياانت،واللوحااتلذكية،والربجمياتوغريها) مصادرتقنية .5
 وجهاز حاسب آيل Data Showجهاز العرض 

 (:مثال اذاكاهنناكحاجةإلىتجهيزامتخربيةخاصة،فاذكرها،أوأرفققائمةهبا: حددها) مصادرأخرى .6
 املكتبة  املركزية ابجلامعة

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .أأ

 :اسرتاتيجيااتحلصولعلىالتغذيةالراجعةمنالطالببخصوصفعاليةالتدريس .1

http://psychology.okstate.edu/museum/history/
http://www.apa.org/divisions/Div32/pdfs/history.pdf
http://www.apa.org/divisions/Div32/pdfs/history.pdf
http://www.apa.org/
http://www.psychologicalscience.org/
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 * تقدمي استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بينها تقييم طرق التدريس املتبعة

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

 :اسرتاتيجياأتخربلتقوميعمليةالتدريسمنقبالألستاذأوالقسم .2
 * املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر واالختبار النهائي.

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

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

 :إجراءاتتطويرالتدريس .3
واستشارهتم يف طرق التدريس احملببة هلم سيتم بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة 

 تطوير التدريس

: مثل)  إجراءااتلتحققمنمعايريإجنازالطالب .4
تدقيقتصحيحعينةمنأعمااللطلبةبواسطةأعضاءهيئةتدريسمستقلني،والتبادلبصورةدوريٍةلتصحيحاالختباراأتوعينةمنالواجبا

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

 :ِصفإجراءااتلتخطيطللمراجعةالدوريةملدبفعاليةاملقررالدراسيوالتخطيطلتطويره .5
 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطويره -

 احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر.متابعة الكتب والتقارير  -

 حدث املدارس والنظرايت اليت تظهر يف جمال علم النفس.متابعة أ -
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 د/ حممد خليفة الشريدة :امسمنسقالربانمج

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

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر:مقدمة يف الرايضيات  

 (0206611-2) إحصاء  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-8اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ج
 (0206611-2) إحصاء  مقدمة يف الرايضيات. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .15
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .16
 املاجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .17
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .18
 : السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي. 4 .19
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .20
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .21
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .22

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ك
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ل
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ن
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .س
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 تعليقات:

 

 األهداف .ح
 املقرر الرئيس؟ما هدف  -2

 قدمة يف الرايضياتإكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة مب
)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. قدمة يف الرايضياتالرتكيز على اجلوانب التطبيقية مل -
 ت املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص.متابعة مصادر املعلومات املختلفةبشأنتحديث موضوعا -
 .قدمة يف الرايضياتاستخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة مب -
 التدريس والطالب.املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة  -

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

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

 وصف عام للمقرر:
 –اجلذور  –القوى / األسس  –األعداد النسبية  –يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب أبساسيات اجلرب ) األعداد الصحيحة  -

حل معادلتني  –اللوغاريتمات (، العمليات اجلربية ، حتليل الفرق بني مربعني / مكعبني، املعادالت ) حل معادلة خطية يف جمهول واحد 
املعادلة اخلطية بداللة نقطتني  –املعادلة اخلطية بداللة امليل ونقطة  –حل معادلة من الدرجة الثانية يف جمهول واحد  –خطيتني يف جمهولني 

 ، املتواليات احلسابية واملتواليات اهلندسية،احملددات، املصفوفات، الربجمة اخلطية.(

 

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

 2 1 مدخل إىل مقدمة يف الرايضيات
 4 2 اللوغاريتمات ( –اجلذور  –القوى / األسس  –األعداد النسبية  –أساسيات اجلرب ) األعداد الصحيحة 

 2 1 القسمة ( –الضرب  –الطرح  –العمليات اجلربية ) عمليات اجلمع 
 2 1 حتليل الفرق بني مربعني / مكعبني



 

147 
 

عادلة من الدرجة الثانية يف محل  –حل معادلتني خطيتني يف جمهولني  –املعادالت ) حل معادلة خطية يف جمهول واحد 
 ني (املعادلة اخلطية بداللة نقطت –املعادلة اخلطية بداللة امليل ونقطة  –جمهول واحد 

4 8 

 2 1 املتواليات احلسابية واملتواليات اهلندسية
 4 2 احملددات

 4 2 املصفوفات
 4 2 الربجمة اخلطية

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .12
 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  .13

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .14
 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 معا   : 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
 :القدرة علىالطالببعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
 املعرفة 1

احملاضرة ابستخدام العروض  - أساسيات اجلربأن يتعرف على  1-1
 التقدمية.

 -االختبارات القصرية  -
 أن يتعرف علىاملتواليات احلسابية واملتواليات اهلندسية 2-1 االختبارات النصفية
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التالت اإلطار الوطين للمؤهخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملا م
 ادف.احلوار واملناقشة املوجهة اهل - أن يذكراألسس العلميةللقوانني اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3

 .ومهام األداءاألنشطة التطبيقية -
 

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 وع الدراسةأن حيدد الشروط الالزمة الستخدام للقوانيناإلحصائية موض 1-4
حل معادلتني  –أن يستعرضاملعادالت ) حل معادلة خطية يف جمهول واحد  1-5

 –حل معادلة من الدرجة الثانية يف جمهول واحد  –خطيتني يف جمهولني 
 املعادلة اخلطية بداللة نقطتني ( –املعادلة اخلطية بداللة امليل ونقطة 

أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل القوانني اإلحصائية  1-6
 املناسب ملعاجلة البياانت.

 املهارات املعرفية 2
أن يصمم خمطط لسري العمليات لتحديد القوانني اإلحصائية املناسبة ملعاجلة  2-1

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

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

داء وفقا لسياق تصميم مهام األ
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

 أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها. 2-2
 أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-3
، حلل مشكالت معقدة فعالأقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل مع  2-4

 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجي

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 .وسعيه الستثمارها إجيابياً أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  3-1

 التعلم الذايت  -
طرائق التعلم القائمة على إحدى  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية
، والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(

 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
أن يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء قاعدة أداء وصفية  3-5

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

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  يتحمل املسؤوليةأن  3-7

 معه، وينجزه يف الوقتاحملدد.
، اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبيتفاعل مع أقرانه يف أن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 التعلم الذايت  - من القوانني اليت مت دراستها يدوايً رايضي  قانونكل مولدةلبياانت  أن يعاجل 4-1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التالت اإلطار الوطين للمؤهخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملا م
 رايضيقانون كل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت أن  4-2

 من القوانيناليت مت دراستها
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
كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء
–مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
املعلومات واملهارات 

 ( العددية

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-3
 ليت مت حساهبا يدوايً لكلقانون ومقارنتها اباحلاسوبية 

مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت يتم تطبيقها ينجز أن  4-4
فعليًا،ويكتب تقريرًا وافياً عن املشروع، ويعرضه يف احملاضرة، ويتلقى 

 التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.
أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد  4-5

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 
أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي، وحبث  4-6

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

من  رايضيقانون أن يستخدم الطالب الربجميات احلاسوبية ملعاجلة كل 
 اليت مت دراستهاالقوانني 

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
أو التعلم النشط، املعتمدة على 

لسياق تصميم مهام األداء وفقا 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت استخدام مهارا
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 
 الطلبة خالل الفصل الدراسي:جدول مهام تقومي  .15

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

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

 األكادميي للطالب ودعمهماإلرشاد  .ر
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(.  
 صص ملقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم.وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس خت -
 تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي وقت حيتاجونه..-

 مصادر التعّلم .بب
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

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

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  البارامرتيةوالالابرامرتية
(. 4)ط الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ماإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدا(. 2010، غرابية، عايش موسى ) املنيزل، عبدهللا فالح -

 األردن: دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.
دار  . اإلسكندرية: 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 - 

Psychological Association (APA)American - 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795108
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-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
-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 
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 

https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661- 
- (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
 لربامج اإلحصائية على حسب االحتياج :جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر،وا -

-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 .تت

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

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالب20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .7

 طالب 20معمل حاسب آلييتسع لـ طالب،  20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .8

 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  .9

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

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .تت
 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: .ثث
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب .– .جج
 املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً. بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .حح
 إجراءات تطوير التدريس: .خخ
بني النظراء  واالستشاراتخلربات تبادل الزايرات وا: 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
 .من خالل  املشاركة يف الندوات واملؤمترات العلميةألعضاء هيئة التدريس إجياد فرص للتطوير األكادميي والبحثي  - .ذذ
 عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. ورشالتدريس و حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة  - .رر
وي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت - .زز

 العلمية يف هذا اجملال. بناء على نتائج الدراسات والبحوث
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .سس

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ابلقسم.جمتمعات التعلم جناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج مراجعة معايري حقائب اإل- .شش
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .صص
 .أخرى املقررجبامعات 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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رر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املق - .ظظ
 سني املستقبلية.ووضع خطط التح

املقررابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .عع
 التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.

املراجعة الدورية لنتائج ، مع ةملستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتهاللتطورات ا - .غغ
 .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
 

 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

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

 
 مقدمة يف الرايضياتتوصيف مقرر : 

 
 إعداد:

 د. ايسر عبدهللا حفين حسن    ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على       د. 
 
 

 إعداد: د. حممد حممود عبدالوهاب    د. سلوى عبدالسالم اجملنوين   توصيف مقرر مدارس علم النفس
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 
 
 

 منوذج

 املقرر الدراسيتوصيف 
 
 
 

 أساسيات القياس النفسي والرتبوياسم املقرر:  
 2-0206613قياس        رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هال1440-2-16اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس -الرتبيةالقسم:-لكليةا
 

 الدراسي ومعلومات عامة عنه التعريف ابملقرر .خ
 أساسيات القياس النفسي والرتبوي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعة 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
 الدبلومالعايل  واملاجستري يف القياس والتقومي.. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 ج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برام
 األول. 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
 املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةاملقرر، إن مل يكن يف فرع أو فروع تقدمي . 7

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

 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ع
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ف
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ق
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ر
 

 تعليقات:

 األهداف .د
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 إكساب الطالب أساسيات القياس النفسي والرتبوي.

 
)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(.  
 .توجيه االهتمام حنو األسس واملعارف والنظرايت املختلفةيف القياس ومتابعتها من خالل االطالع على نتائج األحباث اجلديدة 

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

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

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

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

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

 .مدخل اترخيي للقياس 
 .املفهومالعلميللقياس 
  النفسي والطبيعي.القياس 
 القياسالنفسيوالرتبوي طبيعته وأغراضه 
 .املتغريات ومستوايت القياس 

2 4 

 .مدخاللسماتفيالقياسالرتبويوالنفسي 
 .بعضاخلصائصاألساسيةللسمات 
 .قياس السمات املعرفية وغري املعرفية 

1 2 

 الفروقالفردية: 
مفهومها،أنواعها،جماالاتلفروقالفردية،العوامالملؤثرة يف قياس الفروق الفردية، 

 العالقة بني القياس النفسي والفروق الفردية.

1 2 

 أنواع املقاييس:
  األداء.مقاييس 
  التقرير الذايت.مقاييس 

1 2 

 أهم اخلصائص السيكومرتية للمقاييس:
 .قالصدالدرجات احملولة، الثبات، 

2 4 

 مقدمة يف نظرايت القياس:
  التقليدية للقياس.النظرية 

2 4 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .16
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

  احلديثة يف القياس.النظرية 
  التعميم.نظرية 
 :مشكالت القياس 

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

 .طرق جتاوز مشكالت القياس 
 .االعتبارات األخالقية والقانونية للقياس 

3 6 

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

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

3 6 

 15 30 
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .17
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

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

 2 - -   2 الساعات املعتمدة
 

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

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -الدراسة عدد ساعات  .18

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .19

 للمؤهالتحيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين 
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 : 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 معا  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

 يتوقع من الطالب أن: 
 املعرفة 1

 احملاضرات.  يشرح أسس القياس النفسي والرتبوي.  1 -1
 .التعلمالنشط 
 .املناقشة 

 .تكليفات فردية 
 .تكليفجماعي 
  حتصيليةاختبارات. 

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

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

 .التعلمالذايت 
 .التعلم النشط 

 .تكليفات فردية 
 .مييزاملفاهيم األساسية يف نظرايت القياس مثل: اخلطأ املعياري يف القياس، قدرة الفرد،   2 -2 اختبارات حتصيلية

 Gصعوبة البند، املنحنيات امليزة للبند، مصادر التباين، دراسات التعميم والقرار 
Study  ،D Study .وغريه 

 يقارن بني نظرايت القياس.  3 -2
 القياس.بني تطبيقات القياس يف ضوء نظرايت يقارن   4 -2
 احملاضرات   يقيِنماملشكالت اليت تواجه املختصني يف ميدان القياس النفسي وطرق جتاوزها.  5 -2

 .التعلمالذايت 
 .التعلم النشط 
  .التعلم التعاوين 

 .تكليفات فردية 
 .تكليفجماعي 
 .اختبارات حتصيلية 

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

 التعلم التعاوين 
 تكليفات فردية
 أقرانه.يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل   2 -3 تكليف مجاعي

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

 تقرير علمي
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

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

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

 يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف عرض تكليفاته.  3 -4
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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 - - - 
 

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20
شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م

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

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

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

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

 مصادر التعّلم .ثث
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 ( 2005عالم، صالح الدين .)القاهرة: دار الفكر العريب.مناذج االستجابة للمفردة االختبارية . 
 ،القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.القياس النفسي(. 2017صفوت ) فرج . 
 ( 2013النبهان، موسى .)ان: دار الشروق.أساسيات القياس يف العلوم السلوكية  . عمَّ

 Barkley, E. F., & Major, C. H. (2016). Learning assessment techniques: A handbook for college 
faculty. San Francisco: Jossey-Bass. 

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

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

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

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

 رجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد امل2
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 Educational Measurement: Issues and Practice. 
 Assessment Update. 

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

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

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

 
 املرافق املطلوبة .جج

بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  .10
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 جهاز كمبيوتر.مقعد،  20
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .11

 قاعة دراسية.
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .12

 .جهاز عرض، سبورة ذكية
 خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية .13

 .اختبار مينسوات متعدد األوجه، اختبار املصفوفات املتتابعة لريفن
 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .حح

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

 عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: اسرتاتيجيات أخرى لتقومي (2
 العضاء هيئة التدريس حلضور عروض الواجبات الفردية اجلماعية . مسنارات مفتوحة

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

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

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

https://www.e-assessment.com/
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 مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.
 

 

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

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف مقررات اختياري كلية

 

البشرية في المؤسسات التربويةإدارة الموارد   

 

 تكوين المعلم وتطويره

 

 ادصول اإلسالمية للتربية
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر: إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات الرتبوية   

 ( 0205613-2) رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  2018هال سبتمرب1440حمرم اتريخ التوصيف:

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 ( 0205613-2) . اسم املقرر الدراسي ورمزه: إدارة املوارد البشرية يف املؤسسات الرتبوية 1

 2عدد الساعات املعتمدة: . 2 .23
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط3 .24

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

 املقرر الدراسي: السنة األوىل/ املستوى األول. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه 4 .25
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .26
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .27
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .28

 :. منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(8
النسب  قاعات احملاضرات التقليدية .أ: 70% 

    

 %20 النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

   النسبة:  أخرى تذكر .ه

 تعليقات:
 طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوينالبحث واالطالع الذايت عن  :من أمناط الدراسة األخرى

 األهداف .ب
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
  تبىن عليها إجراءات التخطيط والتوصيفيهدف هذا املقرر إىل تزويد الطالب ابملعارف واملهارات اإلدارية والسياسات الرتبوية اليت

 البشرية يف املؤسسات التعليمية والتدريب والتطوير للمواردالتوظيف والرتقيات واإلجازات واملعاشات، واحلقوق والواجبات و 

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

 زايرة املكتبة املركزية، استخدام املكتبة الرقمية. -
 استخدام الشبكة العنكبوتية. -
 استضافة عضو هيئة تدريس من القسم لتبادل اخلربات وإاتحة الفرصة للطالب لطرح األسئلة واملناقشة املفتوحة.-
 زايرات ميدانية للمؤسسات والشركات املتميزة يف ادارة املوارد البشرية. -

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

ابملهارات واملعارف األساسية يف إدارة املوارد البشرية ، لكي يتمكنوا من  إدارة املوارد البشرية الدارسني يتم تزويدمن خالل املقرر 
ابحرتافية هنية واحرتافية يف مؤسساهتم التعليمية ويف هذا املقرر يتم الرتكيز على  املعارف واملهارات احلديثة لتطبيق إدارة املوارد البشرية مب

يز عالية  وتزويد الطالب  ابألدوات والتطبيقات الفعالة يف هذا اجملال وأتهيلهم لتطبيقها  بكفاءة وفعالية يف مؤسساهتم ،ويتم الرتك
 على أسلوب املشاريع التطبيقية إلكساب  املعارف واملهارات املطلوبة.

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .1

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 :الوحدة األوىل:  ماهية إدارة وختطيط  املوارد البشرية
 نشأة إدارة   وختطيط املوارد البشرية  وتطورها. -
 مفهوم إدارة وختطيط املوارد البشرية.  -
 أهداف إدارة وختطيط املوارد البشرية -
 هيكلة وتنظيم املوارد البشرية -
 عالقة إدارة وختطيط املوارد البشرية ابإلدارات األخرى. -

2 4 

 الوحدة الثانية:وظائف إدارة وختطيط املوارد البشرية :
 4 2 وظيفة احلصول على املوارد البشرية. -



 

166 
 

 املوارد البشرية وظيفة حتفيز -
 وظيفة تقييم وتطوير املوارد البشرية -
 وظيفة احلفاظ على املوارد البشرية -

 حتليل الوظائف وتوصيفها وتقييمها ووضع سلم الرواتب: الوحدة  الثالثة:
 مفهوم حتليل الوظائف. -
 أهداف توصيف الوظائف. -
 تقييم الوظائف.وأساليب مفهوم  -
 طرق تقييم الوظائف -
 الرواتب واألجورأنواع  -

2 4 

 ختطيط املوارد البشرية: الوحدة  الرابعة :
 حتليل االحتياج -
 اإلعالن الوظيفي  -
 االختيار -
 االستقطاب -
 املقابالت -
 التعيني -
 التدريب والتطوير -
 ختطيط املسار املهين -
 إدارة املواهب -

2 4 

 الوحدة اخلامسة: تقييم أداء املوارد البشرية:
 البشرية.مفهوم تقييم أداء املوارد  -
 أهداف تقييم أداء املوارد البشرية. -
 طرق تقييم أداء املوارد البشرية. -
 مسؤوليات تقييم أداء املوارد البشرية. -
 طريقة إعداد تقارير األداء. -
 خطة حتسني األداء -

2 4 

 الوحدة السادسة:نقل وترقيات املوارد البشرية:
 مفهوم وإجراءات النقل والرتقيات للموارد البشرية . -
 أمهية وفوائد النقل والرتقية للموارد البشرية -

2 4 
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 معايري الرتقيات للموارد البشرية -
 صالحية النقل والرتقيات للموارد البشرية -

 الوحدة السابعة: إدارة وختطيط  خدمات املوارد البشرية:
 واجبات وحقوق املوارد البشرية.  -
 اإلجازات -
 العالوات -
 املكافآت -

2 4 

 إدارة وختطيط إهناء اخلدمات :الوحدة الثامنة: 
 مواد نظام اخلدمة املدنية .  -
 السياسات واللواح الداخلية للمؤسسات -
 أنواع إهناء اخلدمات -
 مكافأة هناية اخلدمة  -

2 4 

 2 1 :  نظام اخلدمة السعودي: تاسعةالوحدة ال
 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .3
 ( ساعات7)

 
 طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع .4

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت اثنياً  -
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: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة اثلثاً  -
الحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع م

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

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
التلخيص  –احلوار  -احملاضرة يعرف الطالب التطور التارخيي إلدارة املوارد البشرية  1-1

 التقارير -العرض  –
تقييم  -االختبار

 العروض والتقارير
التلخيص  –احلوار  -احملاضرة يعرف الطالب ماهية إدارة وختطيط املوارد البشرية 1-2

 التقارير -العرض  –
تقييم  -االختبار
 والتقاريرالعروض 

التلخيص  –احلوار  -احملاضرة يعرف الطالب أهداف وأمهية إدارة املوارد البشرية 1-3
 التقارير -العرض  –

تقييم  -االختبار
 العروض والتقارير

التلخيص  –احلوار  -احملاضرة يعرف الطالب وظائف إدارة املوارد البشرية 1-4
 التقارير -العرض  –

تقييم  -االختبار
 والتقاريرالعروض 

يعرف الطالب األنظمة والسياسات اليت تنظم عمل إدارة  1-4
 املوارد البشرية

التلخيص  –احلوار  -احملاضرة
 التقارير -العرض  –

تقييم  -االختبار
 العروض والتقارير

 املهارات املعرفية 2
 قائمة املراجع واملصادر. حيدد الطالب عناصر ختطيط املوارد البشرية 2-1

 الشبكة العاملية)االنرتنت(.-
تقييم  -االختبار

 العروض والتقارير
 قائمة املراجع واملصادر. حيلل الطالب الوظائف  2-2

 الشبكة العاملية)االنرتنت(.-
تقييم  -االختبار

 العروض والتقارير
 قائمة املراجع واملصادر. الطالب اهليكل التنظيمي  يصمم 2-3

 العاملية)االنرتنت(.الشبكة -
تقييم  -االختبار

 العروض والتقارير
 قائمة املراجع واملصادر. يقيم الطالب الوظائف  2-4

 الشبكة العاملية)االنرتنت(.-
تقييم  -االختبار

 العروض والتقارير
 قائمة املراجع واملصادر. األداء تقييمحيدد الطالب طرق  2-5

 الشبكة العاملية)االنرتنت(.-
تقييم  -االختبار

 العروض والتقارير
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 م
لوطين اخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 قائمة املراجع واملصادر. حيدد الطالب معايري الرتقيات 2-6
 الشبكة العاملية)االنرتنت(.-

تقييم  -االختبار
 العروض والتقارير

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
وصف ملهارات العالقات الشخصية مع اآلخرين، والقدرة  3-1

 على حتمل املسئولية املطلوب تطويرها 
 

 املناقشة واحلوار.
 طرح القضااي للنقاش.-
كتابة التقارير والبحوث -

 املكتبية

تشكيل جمموعات 
عمل )مشروع 

 مجاعي(.
إاتحة الفرصة للطلبة -

إبدارة احملاضرة خالل 
عمليات املناقشة 

 واحلوار.
 التعاون .-
 تقسيم األعمال -

 املناقشة واحلوار. القدرة على االتصال الفعال واملناقشة واحلوار وتقبل اآلخر. 3-2
 طرح القضااي للنقاش.-
كتابة التقارير والبحوث -

 املكتبية

تشكيل جمموعات 
عمل )مشروع 

 مجاعي(.
إاتحة الفرصة للطلبة -

إبدارة احملاضرة خالل 
املناقشة عمليات 
 واحلوار.

 التعاون .-
 تقسيم األعمال -

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
تقييم األعمال  ورش العمل  -احملاضرة تصميم وتقدمي العروض التقدميية وإدارة ورش العمل   4-1

 واملشاريع
تقييم األعمال  ورش العمل  -احملاضرة استخدام وتصميم اخلرائط الذهنية 4-2

 واملشاريع
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 م
لوطين اخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

تدريب على برامج األوفيس مايكروسوفت والربامج  4-3
 املستخدمة يف  إدارة املوارد البشرية 

تقييم األعمال  ورش العمل  -احملاضرة
 واملشاريع

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال يوجد 5-1
5-2    

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

 شفهي، مالحظة......اخل(
األسبوع احملدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %20 السادس االختبار األول  1
 %20 العاشر املشاريع وأوراق العمل 2
 %10 اسبوعيا واملشاركة واحلضور والغيابالتفاعل  3
 %50 هناية الفصل االختبار النهائي 4
5    
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
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(.  
 تواجد أعضاء هيئة التدريس لتقدمي املشورة والنصح  -
 يتناسب مع الساعات احملدد لكل عضو هيئة تدريسساعات مكتبية مبا  -
 مصادر التعّلم .ه

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 ،إدارة املوارد البشرية) إدارة األفراد(، عمان، دار الشروق.2007الشاويش، مصطفى جنيب،  -1
وحتقيق:فاضل جكرت ومصطفى ،ادارة شؤون املوظفني،دليل لرؤساء األقسام والعمداء، ترمجة 2006ليمنغ،دريل آر، -2

 عشوي،مكتبة العبيكان.
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فهوم والرسالة وعالقات ،املدخل املهين إلدارة املوارد البشرية النموذجية:امل1432املعشوق،منصور عبد العزيز، -3
 االستخدام،معهد اإلدارة العامة،الرايض.

،قيادة شخاص وإدارهتم يف الرتبية،ترمجة رابب حسين هاشم،معهد اإلدارة العامة،مركز 2010بوش،توين وميدلود،ديفيد، -4
 .البحوث

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
العربية السعودية، حبث ميداين،  هال(.دوافع العاملني يف األجهزة احلكومية يف اململكة1406العديلي، انصر حممد.) -1

 الرايض ، معهد اإلدارة.
م(.اقتصادايت التعليم،مبادئ راسخة و اجتاهات حديثة، عمان ، دار املسرية للنشر والتوزيع 2003فليه، فاروق عبده.) -2

 والطباعة.
ان ، دار م(. ادارة رأس املال الفكري يف منظمات األعمال، عم2009العنزي، سعد علي و صاحل، امحد علي.) -3

 البازوري العلمية للنشر و التوزيع، األردن.
ابيلي،مارتن و نيل، بريتلس و جاري، لينان وبريت أ ، النمو مع السادة هدف السياسة االقتصادية للقرن القادم ،  -4

 القاهرة مركز األهرام للرتمجة و النشر.
جارب احلديثة، عمان، دار وائل للنشر و التوزيع، م(. إدارة االبتكار املفاهيم و اخلصائص و الت2003جنم ، جنم عبود.) -5

 األردن.
و رشدي، امحد و سعيد، امحد و النقيب، عبد الرمحن و سعيد، حمسن املهدي و  طعيمهالببالوي، حسن و حسني،  -6

ري م(.اجلودة الشاملة يف التعليم بني مؤشرات التمييز ومعاي2005البندري، حممد بن سليمانو عبد الباقي،مصطفى امحد.)
 االعتماد األسس و التطبيقات، عمان، دار املسرية للنشر و التوزيع.

 م(. منظمة العمل العربية، املوارد البشرية، العدد األول، السنة األوىل.2005املركز العريب لتنمية املوارد البشرية.) -7
 التجارية.، الرايض، مطابع الفرزدق 1اخلطيب ، امحد اخلطيب. اجتاهات حديثة يف التدريب، ط -8
هال(. إدارة األداء دليل شامل لإلشراف الفعال، ترمجة:مرسي، حممود مراجعة:غوشة،زكي و 1409هاينز،ماريسن اي .) -9

 راتب،احلسن، ادارة البحوث ،معهد االدارة العامة، الرايض
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

WWW.ju.edu.jo 
WWW.yu.edu.jo 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 تطبيق ادارة املوارد البشرية  على املتجر

 املرافق املطلوبة .و

http://www.ju.edu.jo/
http://www.yu.edu.jo/
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املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية بنين متطلبات املقرر الدراسي من 
 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 مقعد. 15قاعةحماضرات بعدد 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 سبورة ذكية  -جهاز عرض  –جهاز حاسب 

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 معمل أجهزة حاسوب

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

 استبيان الكرتوين وورقي لقياس رضا الطالب ومدى  استفادهتم من املقرر
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش

 اجملموعات املصغرة -
 اسرتاتيجية حل املشكالت -
 لأو سؤاموضوع الدرس على هيئة مشكلة  وصياغةsolving problemاسرتاتيجية العصف الذهين.حل املشكالت -

مجع البياانت وتصنيفها وإجراء التجارب  لاملشكلة. مثويدفع اىل القيام ابلنشاطات التعليمية للوصول حلل  االهتماميثري 
 .وحتليل وتفسري النتائج

 ءات تطوير التدريس:إجرا .ص
 زايرة تبادلية ألعضاء هيئة التدريس  -
 قياس رضا الطالب بشكل مستمر  -
 العمل على تطوير أساليب التدريس بناء على النتائج  -

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

 تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني،  -
 التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات وتقييم املشاريع أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط
 سنوات لتحديد احتياجات إدارات املوارد البشرية يف املؤسسات التعليمية. 3مسح ميداين كل  -
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 االطالع على أحدث املمارسات العاملية والعربية واحمللية يف إدارة املوارد البشرية -
 لفعالية املقرر الدراسي بناء على ما سبق والعمل على تطويره.تقييم  -
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 منوذج

 )اختياري كلية(   توصيف املقرر الدراسي

 

 

 

 شئون الطالب إدارة....  اسم املقرر:

 (  0205733-3)   رمز املقرر:
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 هـ1440حمرم   -م  2018:جامعة أم القرىتاريخ التوصيف سبتمرب . اسم املؤسسة التعليمية1

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط  -: كلية  الرتبية    القسم /. الكلية2

 أ(التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :

(  3302057-3)   اسم ورمز املقرر الدراسي: إدارة شئون الطالب -1     

 ساعتان   . عدد الساعات املعتمدة: 2 .1

 الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي.  (أو الربامج). الربنامج 3 .٢

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

 السنة الثانية املستوى الثالث الدراسي: . السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر 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؟

 

 النسبة؟     (تقليدي وعن طريق اإلنرتنتمدمج )ب.تعليم 

 

 ج.التعلم اإللكرتوني       النسبة؟

 

 د.املراسالت          النسبة؟  

 

 ه.أخرى  النسبة؟

 

 تعليقات:

 

 

 :ب( األهداف

80% 

20% √ 

 

√ 
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 . هدف املقرر الرئيس ؟1

ر على التعريف بطبيعة ه  يف مؤسسات  التعليم   ، ويركز املقريهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبجال شئون الطالب وإدارت

العامة اليت تسعى  عالية ودجمها كجزء من األهداف الرتبويةوأهداف شئون الطالب ووظائفه وكيفية ادارتها وتنسيقها بف

 التنظيم والتوظيف يفرتاتيجيات اليت تستخدمها هذه املؤسسات هذا املقرر االس املؤسسات التعليمية لتحقيقها .كما يفحص

 م وتطوير طالبها .والتمويل للربامج واخلدمات والتسهيالت املخصصة لدعم تعل

اجع املقرر الدراسي . )مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مر بإجياز أي خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني  اذكر-2

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

 زيادة االستفادة من املواد واملراجع العلمية املتاحة على شبكات االنرتنت و قواعد البيانات الرقمية

 ستخدمة يف النشرة التعريفية أو الدليل(. املطلوب هنا وصٌف عام بنفس الطريقة امل)مالحظة: املقرر الدراسي  وصفج( 

 وصف عام للمقرر:

يتناول املقرر موضوعات شؤون الطالب ، مفاهيمها ، وهيكلها االدارية ، والطرق اليت تستخدم يف تقديم              

ؤسسات التعليمية اخلدمات الطالبية يف مؤسسات التعليم املختلفة ، وقضايا شؤون الطالب ، ثم واقع شؤون الطالب يف امل

 باململكة .

 

 املوضوعات اليت  ينبغي تناوهلا:-1

ساعات  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 التدريس 

 2 1 مدخل للتعريف باملادة ومتطلباتها  .1

 2 1 ربط عملية تعلم الطالب داخل وخارج الفصل  .2

 2 1 النظريات والبحوث املوجه لشئون الطالب  .3

 2 1 دور البحث والقياس والتقويم يف شئون الطالب  .4

جوهر عمل شئون الطالب : مكوناته واهليكل التنظيمي له والكفايات  .5

 املطلوب تنميتها .  

2 4 

اخلدمات اليت تقدم للطالب )القبول والتسجيل ،الدعم االكادميي  .6

 ،الرعاية الصحية ، .....اخل(

1 2 

 4 2 .الطالبيةجتارب عاملية يف جمال اخلدمات  .7

األسس اليت يقوم عليها النشاط الطالبي) األساس االجتماعي ،  .8

 النفسية ،الرتوجيية ، ...إخل( .

1 2 
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 2 1 األطر اإلدارية لشئون الطالب   .9

دور شئون الطالب يف بناء اجملتمع وتعزيز السالم والتسامح والتعايش  .10

 واالحرتام وحتقيق العدالة االجتماعية 

1 2 

املصادر يف شئون الطالب : امليزانية ، واملوارد البشرية ، قضايا  .11

 والتسهيالت.

1 2 

 2 1 القضايا التقنية والقانونية يف شئون الطالب  .12

 2 1 إدارة القضايا 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  .15

 السعودية يف ضوء النظريات واملمارسات العاملية 

1 2 

 2 1 االختبار النهائي

   

 

    -وتوزيعها : املقرر الدراسي  امجالي عدد ساعات -2

 اجملموع أخرى تطبيق أو استديو معامل إضافية دروس حماضرات 

 36     36 التدريسساعات 

      2 معتمدةساعات 

 

 خالل األسبوع؟الفردي )الذاتي االضايف(اليت يقوم بها الطالب تعلم ال -الدراسة  ساعاتعدد . 3

 ساعة للقراءة وإجناز واجبات املقرر طوال الفصل 56من املتوقع أن خيصص الطالب ماال يقل عن 

 

 

 ها:تدريس اسرتاتيجياتوقياسها طرق واتساقها مع إلطار الوطين للمؤهالت جملاالت 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

5 
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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 تدريسقياسها املستهدفة وطرق 

 .من جماالت التعلم مقرر أن يتضمن خمرجات تعلم من كل جمال

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 طرق التقويم لمقررلتدريس اسرتاتيجياتال 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

 يةعرفاملهارات امل 2

 تنمية قدرة الطالب على حل املشكالت . 2-1

من نظريات  هتنمية قدرة الطالب على تطبيق ما تعلم -

 وتقنيات يف املقرر .

تكليف الطالب باقرتاح حلول -

لبعض املشكالت اليت تدخل 

 ضمن شئون الطالب .

تكليف الطالب بإعداد خطط  -

 عمل قصرية لبعض املوضوعات .

تكليف الطالب بكتابة مقالة  -

قصرية يطبق فيها مهارات 

 البحث العلمي  .

تطبيق بعض املقاييس  -

 ون الطالب .املستخدمة يف شئ

تقييم -

التكليفات 

السابقة من قبل 

 استاذ املقرر

 

 تنمية قدرة الطالب على العمل املستقل . - 2-2

 تنمية مهارات البحث العلمي . -

 ؤوليةسحتمل املالعالقات الشخصية ومهارات  3

 تنمية عالقات جيده مع زمالء الفصل .- 3-1

 على الذات .تنمية مهارات االستقاللية واالعتماد  -

تنمية االحساس واالعرتاف باجلانب االخالقي والقيمي يف  -

 عمل شئون الطالب .

 تبادل املعلومات مع الزمالء. -

اعطاء تكليفات تتطلب العمل  -

 مع جمموعة .

قياس اداء الطالب 

يف هذه 

التكليفات من 

 قبل استاذ املقرر 
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ب االخالقي والقيمي يف تنمية االحساس واالعرتاف باجلان - 3-2

 عمل شئون الطالب .

عمال تكليف الطالب بأحد اال-

عمل اليت تظهر قدرته على ال

 الفردي املستقل .

 

 تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات  4

القدرة علي اجناز التكليفات باقل قدر ممكن من االخطاء  4-1

 اللغوية  .

القدرة على عرض بعض التكليفات على الزمالء شفهيًا  -

 بكل وضوح ودقة .

التكليفات اليت تظهر قدرة 

الطالب على استخدام مهارات 

 . االتصال املناسبة

التقدير املباشر 

من استاذ املقرر 

ألداء الطالب يف 

مهارات االتصال 

املتضمنة يف 

 التكليفات . 

التكليفات مطبوعة وتقدميها على برامج احلاسب ) اعداد  - 4-2

 بور بوينت( .

 ركية احل -ية هارات النفسامل 5

   ال توجد 5-1

5-2    

  

 

 خالل الفصل الدراسي:تقويم  الطلبة جدول مهام  -5

التقو

 يم

  كتابة مقال، مثال: اختبار ، مشروع مجاعي ، ) ةالتقويم املطلوبة:مهم

 خل(خطابة، تقديم شفهي ،مالحظة ، .... إ

األسبوع احملدد 

 هتسليمل

نسبته من 

 م النهائيييالتق

 15 طوال الفصل  المشاركة الفاعلة في المناقشة بالفصل والتحضير المسبق للدرس والحضور  1
 10 االسبوع الثالث تقرير عن فلسفة شئون الطالب بالتعليم العالي   2
 10 التاسع تقرير عن مجاالت عمل شئون الطالب   3
االسبوع الحادي  تلخيص خمس مقاالت ذات صلة وثيقة بمفردات المقرر 4

 عشر  

10 

 35 الخامس عشر  خطة عمل أو مشروع بحثي  5
االسبوع السادس  االختبار التحصيلي النهائي  6

 عشر 

20 

7  
 

  

8  

 

  

 :همدعماالرشاد األكادميي للطالب ود. 

ر اقدمذكر مع ) اخلاص لكل طالبلالستشارات واإلرشاد األكادميي واهليئة التعليمية  أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة  -1

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  

ساعات اسبوعيا . 4الساعات املكتبية بواقع -  

الل اهلاتف النقال .التواصل من خ -  

 التواصل من خالل اإلمييل . -
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. ضوء بعض التجارب العربية واألجنبية ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة االمام حممد بن سعود االسالمية  

م( اخلدمات الطالبية ، مركز اخليارات املهنية لإلدارة ، القاهرة2006قناديلي ، جواهر )-.  
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  ( رسالة دكتوراه غري منشورة ، جامعة أم القرى.

 :مواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريهاواإللكرتونية  املواد. 3

الكتب والبحاث  والدراسات العلمية املنشورة يف مواقع  االنرتنت واليت تدور حول  موضوعات إدارات شؤون الطالب  يف  -

 مؤسسات التعليم.
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 https://uqu.edu.sa/libوميكن الرجوع  إىل موقع مكتبة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز اجلامعية  :  -

 http://shamela.wsاملكتبة الشاملة  -

 /https://www.kfcc.gov.saاملكتبة الرقمية مبركز امللك فهد الثقايف  -

 األسطوانات املدجمة:ياتوالربجمالربامج احلاسوبية ،مواد تعليمية أخرى مثل . أي 4

 ال توجد  -

 

 :املطلوبةو. املرافق 

 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

 قاعة حماضرات بطاولة مستديرة أو مستطيلة-

 :وغريها( اللوحات الذكية والربجمياتو )أدوات عرض البيانات تقنية. مصادر 2

 لوب توب . جهاز

 جهاز عرض بيانات وشاشة عرض . -

 خدمة االنرتنت . -

 كرها، أو أرفق قائمة بها(:فاذمثالحلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، : مصادر أخرى )حددها-3

 دال يوج

 

 يم املقرر الدراسي وإجراءات تطويره وز.  تق

 

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

 يتم ذلك من خالل منوذج تقويم املقرر واالستاذ املعد من قبل الطالب يف نهاية الفصل الدراسي . -

 تغذية راجعة من الطلبة حول املقرر متاحة ومعززة من قبل مدرس املقرر   -

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:واسرتاتيجيات أخرى لتق. 2

 تقييم رئيس القسم .من خالل  -

 تقييم احد الزمالء بناًء على طلب من مدرس املقرر . -

 إجراءات تطوير التدريس :-3

 املراجعة الدورية للمقرر من قبل استاذ املقرر لتحديث مفرداته . -

املناهج وجملس تعبئة تقرير املقرر الفصلي املعد من اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد وعرض أي حتسينات على جلنة  -

 القسم إلقرارها .

إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة مدرسني مستقلني، -4

 والتبادل بصورة دوريًة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى(:

https://uqu.edu.sa/lib
http://shamela.ws/
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 ات التخصص من خارج اجلامعة .الطلبة على استاذ يف ذفحص عينة من واجبات واختبارات  -

 ة حمايدة .وملف املقرر من جهة خمتص syllabusCourseفحص مفردات املقرر  -

 صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية  املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:-5

الفصلي املعد من اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد وعرض أي حتسينات املراجعة الدورية للمقرر من خالل تقرير املقرر  -

 على جلنة املناهج وجملس القسم إلقرارها .

 مقارنة اهداف املقرر وحمتوياته مع مقررات مشابهة يف جامعات عاملية معتمدة . -

 

 

 

 أ . د . عباس بله حممد: منسق الربنامجاسم 

 

 __ هـ1440حمرم  –م 2018سبتمرب  _ستالم: االتاريخ  ___عباس__التوقيع: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 منوذج

 )اختياري كلية(   توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 اسم املقرر: أسس ونظرايت االدارة الرتبوية  
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 (0205612-2)رمز املقرر:   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: 2018هال سبتمرب1440حمرم اتريخ التوصيف:

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 ( 0205612-2) أسس ونظرايت االدارة الرتبوية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .29
 ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم 3 .30

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: السنة األوىل / املستوى األول4 .31
 السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. املتطلبات 5 .32
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .33
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .34

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
%100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ  

    

  النسبة:  اإللكرتوينالتعليم  .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
 

 تعليقات:
 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوين :من أمناط الدراسة األخرى
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 األهداف .ب
 الرئيس؟ما هدف املقرر  -1

يسعي املقرر إىل إحاطة الدارس أبهم األسس اليت تقوم عليها االدارة الرتبوية ، وتعريفه ابلنظرايت  املختلفة لإلدارة   
 الرتبوية

)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(.  

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

 وصف عام للمقرر:
يحتوى هذا المقرر على المفاهيم لإلدارة العامة ء االدارة التربوية ء والعالقة بينهما ء وعناصر ومستويات  العملية االدارية ءوأهم 

 النظريات لإلدارة التربوية وتصنيفاتها

 

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

 3 1 أبهداف املقرر ومتطلباته.تعريف الطالب 

 نشأة اإلدارة وتطورها:
 مفاهيم اإلدارة:-

مفهوم اإلدارة العامة، الرتبوية عالقة اإلدارة الرتبوية ابلعامة، عالقة اإلدارة الرتبوية ابملدرسية، 
 مستوايت اإلدارة، أمهية اإلدارة.

1 3 

 عناصر العملية اإلدارية ووظائفها
 التوجيه الال التنسيق الال الرقابة الال االتصال ال اختاذ القرارات. التخطيط الال التنظيم الال

2 6 

 3 1 النظرية يف اإلدارة الرتبوية مفهومها وتطورها التارخيي وتصنيفاهتا.

 املدرسة الكالسيكية اإلدارية 
 أ ال نظرية اإلدارة العلمية.
 ب ال نظرية البريوقراطية.

 ج ال نظرية التقسيمات اإلدارية.

2 6 

 العالقات اإلنسانية ونظرايهتا :مدرسة 
 (.X&Yأ ال نظرية ماك جرجيور )

 ب ال جتارب هوثورن.

2 6 
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 ج ال نظرية ماسلو.
 د ال نظرية فوليت.

 هال ال نظرية احلوافز والدافعية.

 املدرسة السلوكية االجتماعية يف اإلدارة ونظرايهتا :
 أ ال نظرية التنظيم اإلدارية.
 ب ال اإلدارة ابألهداف.

 اإلدارة الياابنية.ج ال 
 د ال منوذج جواي جتزلز.

3 9 

 9 3 تطبيقات عملية للنظرايت االدارية
 

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

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ( ساعات4) التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -الدراسة عدد ساعات  .3
 

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

 : 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  -
 اعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساثلثاً  -

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

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

 احملاضرة التعرف على املفاهيم اإلدارية املرتبطة ابملقرر. 1-1
 

ملخص للقراءة 
 املسبقة للموضوع

املشاركة وإثراء النقاش  املناقشة واحلوار وتطبيقاهتا.التعرف على الوظائف اإلدارية  1-2
 أثناء احملاضرات

العرض والتقدمي  العرض .التطبيقات  لنظرايت االدارة الرتبويةالتعرف على  1-3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م

 للتقارير
الرجوع للمكتبة وشبكة  التعرف على املدارس الفكرية يف اإلدارة ونظرايهتا. 1-4

 املعلومات العاملية )اإلنرتنت(.
 االختبارات

   لبعض النظرايت. حتليل ونقد 1-5
 املهارات املعرفية 2

 ال احلوار واملناقشة. 1 القدرة على النقاش وإبداء الرأي أثناء احملاضرة  2-1
ال التعلم التعاوين من خالل  2

 جمموعات العمل.

ال مالحظة تفاعل  1
الطالب أثناء احملاضرة 

 ولعب األدوار.
ال تقومي وتقدمي  2

التغذية الراجعة 
للمشاهد واحلاالت 

 املقدمة يف املقرر.
القدرة على حتليل احلاالت واملواقف املقدمة يف املقرر وتقدمي  2-2

 التغذية الراجعة وتقبل النقد.

ال لعب األدوار )تقدمي  3
مشهد متثيلي ألمناط القيادة، 

 بعض النظرايت(.
 ال دراسة احلالة. 4

 

2-3    
 الشخصية وحتمل املسؤولية مهارات العالقات 3

   التعاون واإلجيابية مع الزمالء أثناء العمل اجلماعي. 3-1

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

استخدام الربيد االلكرتوين  التواصل مع أستاذ املقرر والزمالء. 4-1
للتواصل بني الطالب وأستاذ 

 املقرر.

الطالب إبرسال التكليفات تكليف 
 ابلربيد االلكرتوين.

استخدام العروض التقدميية يف أداء  4-2
 التكاليف.

تقدمي التكاليف ابستخدام 
 العروض التقدميية.

تكليف الطالب ابستخدام العروض 
التقدميية أثناء عرضهم لتكليفاهتم يف 

 املقرر.
البحث عن املعلومات والدراسات  4-3

 العالقة مبوضوعات املقرر.واألحباث ذات 
التعلم الذايت من خالل الرجوع 

إىل املواقع العلمية وقواعد 
 البحث.

تقييم املعلومات اليت تتضمنها 
تكليفات الطالب من حيث توثيقها 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م

ورجوعهم إىل مصادر املعلومات 
 واملواقع العلمية.

التفاعل مع الزمالء وأستاذ املقرر عن  4-4
فيس بوك  طريق منتدى خاص ابملقرر

 قروب واتس.

إنشاء منتدى أو صفحة فيس 
بوك أو قروب واتس اب خاص 

 ابملقرر.

متابعة مشاركة الطالب يف املنتدى أو 
صفحة الفيس بوك أو قروب الواتس 

 آب.
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

  ال يوجد ال يوجد 5-1

5-2    
 

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 اسبوعيا احلضور وإثراء احملاضرات ابملناقشة واحلوار البناء. 1

2 
العام أو احلايل ملشاهدة املمارسات للوظائف اإلدارية زايرة ميدانية ملؤسسات التعليم 

 وكتابة تقرير عنها )التكليف فردي(.

 %20 اخلامس

3 
اختيار نظرية من النظرايت اليت مت دراستها وتقدمي دراسة حالة لتطبيقاهتا يف امليدان 

 )التكليف فردي(.

 %15 الثامن

4 
احملاضرات وتناوله ابلتحليل واملناقشة من متثيل مشهد لنمط من أمناط القيادة يف قاعة 

 قبل الزمالء.

 العاشر
 

15% 
 

5 
وفقا  للتقومي  اختيار هنائي جلميع ما مت تناوله يف املقرر.

اجلامعي 
 لالختبارات

40% 

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
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(.  
 ( توزيع توصيف املقرر من اللقاء األول1 (1
 االلتزام ابملواعيد، استخدام اهلاتف النقال .. اخل[، منذ اللقاء األول( توضيح السياسات ]احلضور، 2 (2

 ( حتديد املعايري املطلوبة ألداء التكليفات ومواعيد تسليمها.3
 ( متابعة التكليفات واملشاريع اليت يقوم هبا الطالب وتقدمي التغذية الراجعة والتسهيالت الالزمة.4
 اعات املكتبية اليت يتم حتديدها مبا يتناسب مع جداوهلم. ( تواجد أعضاء هيئة التدريس يف الس5
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 ( حتديد وسائل التواصل مع الطالب ]هاتف، إمييل [.6
 مصادر التعّلم .ه

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 م(، اإلدارة املدرسية احلديثة: مفاهيمها النظرية وتطبيقاهتا العملية، دار الثقافة2013هال/ 1435جودت عزت عطوي ) (1

 للنشر والتوزيع، عمان ال األردن.
م(، اإلدارة املدرسية والصفية املتميزة، الطريق إىل املدرسة الفعنالة ال عمان ال دار الفكر 2006د. سالمة عبد العظيم حسني ) (2

 للنشر والتوزيع.
الرايض مكتبة  هال(، اإلدارة والتخطيط الرتبوي )أسس نظرية وتطبيقات عملية(1427دهيش، خالد بن عبد هللا، وآخرون ) (3

 .2امللك فهد الوطنية للنشر والتوزيع، ط
 م(، نظرايت اإلدارة احلديثة ووظائفها، دار أسامة للنشر، عمان ال األردن.2011هاين خلف الطراونة، ) (4
وائل م(، اإلدارة الرتبوية والسلوك املنظمي؛ سلوك األفراد واجلماعات يف النظم، دار 1998هاين عبد الرمحن صاحل الطويل ) (5

 للنشر، عمان ال األردن

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

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

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

 طلوبةاملرافق امل .و
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

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

 .تناسب عدد الطالبقاعة دراسية 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 ال جهاز حاسوب مبلحقاته.

 (.Data Showال جهاز عرض ) 
 ال سبورة إلكرتونية أو لوح سبوري. 

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

 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز



 

190 
 

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س
 موقع خدمايت لتقييم أعضاء هيئة التدريس. - 
 استبانة تقييم املقرر الدراسي املوزعة على الطالب. -         

 االلكرتوين للمقرر من قبل الطالب ) موقع اجلامعة (التقييم  -
 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش

 حلقات النقاش مع الطالب
 إجراءات تطوير التدريس: .ص

 ابلقسم. الزمالء أعضاء هيئة التدريستبادل اخلربات مع 
مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )  .ض

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 مراجعة درجات الطالب من قبل الزمالء ابلقسم.

 لية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعا .ط
 أ ال حتليل استباانت تقييم املقرر.

 ب ال تطوير املقرر يف ضوء نتائج التقييم والتوجيهات املعاصرة وحاجات اجملتمع.
 ج ال مقارنة األداء الفعلي بنموذج التوصيف والتخطيط لسد الفجوة بينهما إن وجدت.
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192 
 

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: م2019هـ سبتمرب 1440التوصيف حمرماتريخ 

 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية القسم:-لكليةا

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .أ
 ( 0205623-2إدارة اجلودة واالعتماد االكادميي ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .35

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .36
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط3 .37

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

 الثايناملستوى  /السنة االوىل. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .38
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .39
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .40
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .41

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

%100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ  
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

  النسبة:  أخرى تذكر .ه
 

 تعليقات:
 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوين :من أمناط الدراسة األخرى

 األهداف .ب
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
املتنوعة،وبتقومي جودة االداء يف مؤسسات التعليم  وأدواتهيهدف املقرر إىل تزويد الطلبة ابملعرفة املتخصصة بتقومي االداء وأبساليبه 

 . و العام ، وابملفاهيم واملداخل اخلاصة ابالعتماد االكادميي مبؤسسات التعليم العايلو العام  العايل 
)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(.  
خيطط القسم لتحسني وتطوير املقرر من خالل مراجعة تقرير املقرر وآراء أعضاء هيئة التدريس الذين قاموا بتدريسه ، واراء الطلبة  

ستجدات املعرفية اخلاصة ابملقرر إضافة إىل استخدام اسرتاتيجيات التدريس والتقنيات احلديثة وحث اهليئة التدريسية على يف ضوء امل
استخدامها ،كما يسعى القسم إلاتحة الفرصة للطلبة مستقبال  للتواصل عن طريق االنرتنت ابخلرباء املتخصصني يف جمال التقومي 

 من خرباهتم وجتارهبملإلفادة واالعتماد االكادميي 

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

يتضمن املقرر تقومي االداء من حيث املفاهيم واالهداف واالمهية واجملاالت واالنواع والنماذج واالساليب واالدوات، واجلودة الشاملة 
من حيث املفاهيم والعمليات واملتطلبات لتحقيق جودة االداء، ومن حيث الربط بني تقومي االداء وجودة و العام  ابلتعليم العايل 

من حيث املفهوم واالمهية واالنواع واملتطلبات، وجتارب ومناذج عربية واجنبية عن  األكادمييم اجلامعي، إضافة لالعتماد منظومة التعلي
 االعتماد االكادميي. 

 

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

 و العام  الوحدة األوىل : تقومي األداء يف مؤسسات التعليم العايل 
 2 1 املفاهيم / االمهية / االهداف / املربرات . –تقومي األداء 

 2 1 جماالت تقومي االداء / االنواع / والنماذج .
 2 1 متطلبات تقومي األداء /واالساليب واالدوات .

 لعايل والعام .لتحقيق اجلودة الشاملة ابلتعليم االوحدة الثانية : تقومي االداء 
 2 1 املفاهيم / االمهية / االهداف / املبادئ / املداخل . –اجلودة الشاملة 

 2 1 نظم وعمليات اجلودة الشاملة / املتطلبات والتقنيات / املعوقات  .
 2 1 تقومي االداء ونظم ضمان اجلودة.
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 2 1 املعاصرةحتدايت القيادة الرتبوية 

 االدلة والرباهني / ومراجعة النظراء واملقارنة املرجعية يف تقومي جودة االداء اجلامعي 
 الوحدة الثالثة : نظم االعتماد االكادميي .

 2 1 مفهوم االعتماد االكادميي وتطوره .
 2 1 أهداف االعتماد االكادميي / أنواعه / مبادئه .

 2 1 االكادميي وطرقه .مراحل االعتماد 
 2 1 إدارة االعتماد االكادميي / اهليئات / املهام / االمناط .

 2 1 متطلبات االعتماد االكادميي ومعوقاته .
 2 1 العالقة بني نظم اجلودة الشاملة واالعتماد االكادميي .

 الوحدة الرابعة : مناذج وجتارب يف االعتماد االكادميي .
 2 1 االعتماد يف الدول الغربية .مناذج وجتارب 

 2 1 مناذج وجتارب االعتماد يف الدول العربية .
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ( ساعات4) التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3
 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .4
 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 لتشكل معا  : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على اثلثاً  -

 عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم.
 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 املعرفة 1

 الواجبات احملاضرة ختلفة .حتديد مفاهيم وأساليب تقومي االداء ومناذجه امل 1-1
 االختبار التحريري  احملاضرة الربط ما بني نظم اجلودة الشاملة وتقومي االداء  1-2
 العروض املرئية   املناقشة والتعلم التعاوين  عرض ملتطلبات االعتماد االكادميي ومراحله وأنواعه . 1-3

 املهارات املعرفية 2
 االختبار التحريري  العصف الذهين  استنتاج العالقة ما بني نظم اجلودة وتقومي االداء  2-1
االعتماد بنوعيه بني الدول الغربية التمييز ما بني جتارب  2-2

 واالجنبية .
 التقرير البحثي دراسة حالة 

 تصميم مؤشرات االداء لبعض ابعاد املنظومة اجلامعية . - 2-3
 تصميم مؤشرات االداء لبعض ابعاد املنظومة اجلامعية  -

مترين عملي مع  احملاضرة والتعلم التعاوين 
 العرض 

 مشروع احملاضرة  املرجعية على قسم  تعليمي .تطبيق اسلوب املقارنة  2-4
حتليل املمارسات املطبقة لتقومي جودة االداء الرباجمي  2-5

 و مؤسسات التعليم العام.واملؤسسي  اجلامعي .
 مشروع مجاعي احملاضرة واملناقشة 

مقارنة طرق تقومي جودة االداء من خالل املعايري واملؤشرات  2-6
 . بني جامعتني ابململكة

التقرير البحثي  دراسة حالة 
 ومناقشته .

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 املالحظة املناقشة يلتزم ابلعمل مع فريق املشروع اجلماعي  3-1
 املالحظة العروض يتقبل اراء االخرين لالفادة منها . 3-2

 العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات  4
 الواجبات واملشاريع  التعلم التعاوين  يتواصل مع زمالئه فيما خيص املادة الدراسية . 4-1
يبحث يف االنرتنت واملواقع االلكرتونية ذات العالقة ابملادة  4-2

 العلمية .
 الواجبات  املناقشة 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال يوجد 5-1
5-2    

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

 ٪ 15 الفصلطوال   الدراسية.التحضري واالعداد واملشاركة يف النقاشاتداخل القاعة  1
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 ٪10 11 الواجبات الدورية  2
 ٪30 13 التقارير البحثية / املشروعات . 3
 ٪10 7 العروض املرئية . 4
 ٪35 15 االختبارات النهائية  5
6    

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .د
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(.  
 )ملراجعةالطلبة(ختصيص ساعة مكتبية للتواجد ابملكتب  -
 االلكرتوين.التواصل من خالل الربيد  -
 املادة.ختصيص قائد ومنسق من الطلبة للمجموعة للتواصل مع االستاذ خالل االسبوع فيما خيص  -
 ختصيص جمموعة واتس آب  للتواصل بني الطلبة . -

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 والتوزيع.دار صفاء للنشر  التعليمية، عمان:تقومي جودة األداء يف املؤسسات  (،م2011)سوسن شاكر جميد  .1
 دار صفاء للنشر والتوزيع  اجلامعية، عمان:( اجلودة يف املؤسسات والربامج 2012سوسن شاكر جميد ) .2
 عاملالكتب.املؤسسي،مصر: اجلودة الشاملة واالعتماد  (،2010عواد الربازي ) املليجي، ومباركرضا إبراهيم  .3
 دار الوفاء. الشاملة،االسكندرية:( تقييم اداء االدارة اجلامعية يف ضوء إدارة اجلودة 2007) يعبد احلأمحد  رمزي .4
 منشورات جامعة امللك سعود عكاوي،ترمجة أمحد  الرئيسية،( مؤشرات االداء 2014ديفيد ابرمنرت ) .5
 اجلديدة.دار اجلامعة  تعليم،ال( ثقافة املعايري واجلودة يف 2008حممد عطوة جماهد ) .6
إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم  (،2009وهاشم فوزي العبادي ) العبادي،وحممد فوزي  الطائي،يوسف حجيم  .7

 والتوزيع.الوراق للنشر  اجلامعي،عمان:
اسرتاتيجي للتحسني املستمر والتميز  )مدخلمؤشرات ومعايري قياس وتقييم االداء  (،2009سيد حممد جاب الرب ) .8

 .التنافسي(
 والتوزيع.دار الفجر للنشر  الرتبوية،يف املؤسسات  األكادميي( إدارة اجلودة الشاملة واالعتماد 2011)نبيل سعد خليل  .9
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10- Martin Cave others ( 1996) The Use performance indicators in higher 
education : The challenge  of Quality Movement (higher Education Policy) 
Third Edition     . 

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

 املصرية.املكتبة  اجلامعي،االسكندرية:جودة األداء  )تقومي2001)البنا  دايب، وعادل السعيدإمساعيل حممد  .1
 www.ncaaa.org.saاألكادمييالوطين للتقومي واالعتماد  املركزومناذج أدلة وتقارير  .2
( ضمان جودةمؤسسات التعليم العايل يف ضوء معايري هيئات االعتماد 2009أشرف حممود أمحد ،و حممد جادحسني ) .3

 واالعتماد.الدولية ، القاهرة : عامل الكتب ، سلسة ضمان اجلودة 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 www.ust.edu/uaqe اجلامعي.جملة ضمان جودة التعليم  -
- http://asq.org 
- www.iacqa.org 
- www.asicuk.com 
- www.qaa.ac.uk 

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

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

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

 اعة دراسية تستوعب عدد الطلبة ، مع طاوالت تتيح الفرصة لعمل فرق داخل القاعة الدراسيةق

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .2
 overhead projector، إضافة    data showأجهزة 

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .3
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 اتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرت  .س

http://www.ncaaa.org.sa/
http://asq.org/
http://www.iacqa.org/
http://www.asicuk.com/
http://www.qaa.ac.uk/
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ومقرتحاهتم لتحسني وتطوير  أراءهميتم ذلك من خالل تطبيق استمارة التقومي على الطلبة يف هناية الفصل الدراسي للتعرف على 
 املقرر .

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ش
يتم حتليل تقرير املقرر املقدم من أستاذ املادة من قبل منسق اجلودة ابلقسم  لالطالع على رأي االستاذ فيما خيص عملية 

 التدريس اخلاصة ابملقرر من حيث الصعوابت وسبل التحسني ، إضافة للتقييم الذايت ألستاذ املادة
 إجراءات تطوير التدريس: .ص

لتدريس لدى منسوبيه من خالل حثهم على االلتحاق ابلدورات التدريبية يف االسرتاتيجيات يسعى القسم لتطوير اسرتاتيجيات ا
 احلديثة ، إضافة الستخدام مراجعة النظراء لرفع جودة التدريس ابلقسم .

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

يعتمد االستاذ على طرق التقومي احملددة بتوصيف املقرر، مع ااتحة الفرصة له ألخذ النصح واالرشاد من أعضاء هيئة التدريس 
من خرباهتم عند تدقيقهم لبعض اعمال الطلبة ، كما يسعى القسم مستقبال  لالستفادة من مراجعني  لإلفادةاالكرب يف الرتبة والسن 

 مستقلني من جامعات أخرى ملراجعة االختبارات املقررة على الطلبة .
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ط

ائج فحص تقرير املقرر اليت قام هبا منسق اجلودة مع أستاذ املادة بتحديد االجراءات التحسينية للمقرر يقوم القسم ويف ضوء نت
 ووضعها ضمن خطة القسم يف الفصول التالية .
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 منوذج

 )اختياري كلية(   توصيف املقرر الدراسي
 

 

 قضااي ومشكالت يف اإلدارة الرتبويةاسم املقرر:   

 (  0205641-2)  رمز املقرر:   
 

 

 

 

 

 

 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: م2018سبتمرب-هال 1440حمرم اتريخ التوصيف:
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 قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط -كلية الرتبية القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (  0205641-2الرتبوية )قضااي ومشكالت يف اإلدارة . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .42

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .43
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: مرحلة املاجستري )قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط3 .44

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

 الرابعاملستوى  /السنة الثانية. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .45
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .46
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .47
 . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .48

 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
%80 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .أ  

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ب
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .د
    

   النسبة:  أخرى تذكر .ه
 تعليقات:

 البحث واالطالع الذايت عن طريق املكتبة اجلامعية أو اإللكرتوين :من أمناط الدراسة األخرى

 األهداف .ب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

وذلك بغرض القاء الضوء عليها ومناقشة احللول يهدف هذا املقرر إىل مناقشة أهم القضااي واملشكالت اليت تواجه االدارة الرتبوية 
 اليت ميكن اقرتاحها للتعامل مع تلك املشكالت.

)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 تقدمي هذا املقرراالخرى االستفادة من جتربة اجلامعات -.
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 توى كنتيجة للمراجعات املتكررةاحملاالستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، والتغيريات يف   -

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

يتناول هذا املقرر تزويد الطالب أبهم املعارف اخلاصة مبشكالت االدارة الرتبوية من حيث: مفهومها، أنواعها، طبيعتها، درجة  
إدراك أمهية  -التدرب على أساليب حل املشكالت  -تعريف الطالب ابملفاهيم اإلدارية اخلاصة مبشكالت اإلدارة الرتبوية  -ظهورها 

تدريب الطالب على تطبيق أساليب حل املشكالت اليت درسها على  -شكالت حسب طبيعتها ونوعيتها استخدام أساليب حل امل
 املشكالت املستقبلية .

 

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

 التعليمي السعودي :عرض ألهم القضااي واملشكالت اليت تواجه النظام اليت تواجه النظام 
 ادارة اجلودة الشاملة واالعتماد األكادميي . -
 ندرة التخصصات التقنية وربطها بسوق العمل . -

 ما يستجد من قضااي  إدارية تعليمية يف املؤسسات التعليمية.

4 8 

 8 4 نظرايت االدارة الرتبوية وتطبيقاهتا يف مواجهة املشكالت االدارية ابملؤسسات التعليمية. 

 6 3 عرض مهارات الطالب البحثية يف حتديد أهم القضااي و املشكالت يف اإلدارة الرتبوية.  

 قضااي معاصرة :
 إدارة املعرفة . -
 جمتمع املعرفة . -
 االدارة االلكرتونية .  -

4 8 

   
 

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 30     30 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 

 ( ساعات 4) التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً: -عدد ساعات الدراسة  .3
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 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق اثنياً  -
ها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  : 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 منهج املقرر 

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

املتبعة يف التعامل مع املشكالت أن يتعرف املفاهيم احلديثة واألساليب  1-1
 اإلدارية يف االدارة الرتبوية حسب طبيعتها وأنواعها

 احملاضرة. -
املناقشة اجلماعية،  -

وتقدمي حلقات نقاش 
 من قبل الطالب.

 دراسة احلاالت .

 التقومي اجلماعي .
الواجبات الطالبية بعد  -

والفروق بني بني املشكلة األدائية ان يفهم الفرق بني املشكلة اإلدارية،  2-1 عرضها وتقدميها.
 واالنسانية واحملتملة وطرق اختاذ احللول.

1-3  
 املهارات املعرفية 2

 دراسات احلالة . - تنمية القدرة على حتليل املشكالت. 2-1
 النقاشات . -
 متثيل األدوار . -
 التعلم التعاوين . -
 التطبيقات العملية. -

دراسة وحتليل بعض 
 املشكالت القائمة.

 التدريب العملي يف احملاضرة. -
األسئلة الشفوية واملشاركة يف  -

 املناقشات.
 االختبارات التحريرية

اكساب الطالب القدرة على التفكري املنطقي واالستنتاجي واالحتمايل  2-2
 للمشكالت يف احلاضر واملستقل.

2-3    

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 التعلم التعاوين. - القدرة على العمل اجلماعي والعمل يف جمموعات.تنمية  3-1

التكليفات  -
والواجبات 

 اجلماعية.
املناقشات  -

 اجلماعية .
استخدام أسلوب  -

 املناظرات .

 متثيل األدوار.
 التقارير والبحوث املكتبية -
 املقابالت. -

 تقييم املناقشات .

 تطبيق مبادئ العالقات االنسانية مع اآلخرين. 3-2
 التدرب على تقبل النقد البناء . 3-3
 احرتام آراء اآلخرين وتقبل الراي اآلخر 3-4

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
 اعطاء التكليفات والواجبات. - تنمية القدرة على استخدام احلاسب والربيد االلكرتوين. 4-1

 االلكرتوين.االسئلة عرب الربيد  -
 االختبارات الشفوية. -
 اجادة اساليب التلخيص والعرض والنقد ملا يتم عرضه على البوربوينت. 2-4 مناقشات . -
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
  املشروعات الصغرية.

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
   ال توجد 5-1
5-2    

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

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

 النهائي
 %20 طوال الفصل  املشاركة الفاعلة واحلضور و حتضري بعض االنشطة 1

االلقاء يف عروض حتضري أوراق عمل كاملة شاملة )حبوث مكتبية موثقة ( لغرض  2
 توضيحية

 %40 إبتداءا من االسبوع اخلامس

 %40 هناية الفصل الدراسي االمتحان التحريري 3

4    

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 أسبوعيا( ساعات 6)

 مصادر التعّلم .ه
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

اإلدارة التعليمية واملدرسية، نظرايت وممارسات يف اململكة  العربية السعودية   2011- 1422آل انجي ، حممد بن عبد هللا/  -
 ، الطبعة الرابعة ، جدة ، مطبعة السروات . 

 توزيع.، وظائف وقضااي معاصرة يف اإلدارة الرتبوية ، عمان ، دار احلامد للنشر وال 2007محادات ، حممد حسن ،  -
 م احلل االبتكاري للمشكالت ، اإلسكندرية ،مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع .2007الصرييف ،حممد -
طريقة ابداعية حلل املشكالت اإلدارية، ترمجة ، توفيق ، عبد الرمحن ، القاهرة ، مركز اخلربات  100م( 2008هيجنز،جيمس ) -

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

 ( دراسات تطبيقية يف جمال إدارة األزمات و التفاوض ، القاهرة ، ايرتاك للطباعة والنشر.2009حواش ، مجال ) -
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طبعة  الثالثة ،القاهرة ، إلدارية ،  الم( منهج املهارات القيادية : تنمية التفكري االبداعي للقيادات ا2003توفيق ،عبد الرمحن ) -
 مركز  اخلربات املهنية .

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

ردنوبل، وليام ج ، ماوراء التدريب إحداث اسرتاتيجيات االرتقاء ابألداء البشري ، ترمجة أمحد عال ، مراجعة وتقدمي ، توفيق  -
 سلسلة إصدار بيمك ، القاهرة . (8،عبد الرمحن ، )

- Ksu.edu.Sa/almdhwab/Documents.www.Faculty  
 موقع مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج . -

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة: .1
Hoy,W.K.and Misbed,CG,Educational Administration;Theory,Reserch,and 

Practice.New York; Random Honse.Inc.1998 . 
 املرافق املطلوبة .و

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .1
 قاعات دراسية

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

 جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل .3
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .س
 حتليل ومراجعة األداء واستخالص النتائج من االختبارات  و التقارير .

 عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقويم  .ش

 تشجيع روح المبادرة والمبادأة بين أعضاء هيئة التدريس تجاه تجويد مفردات المقرر . -

 العصف الذهني حول آراء المنسوبين من أعضاء هيئة التدريس والطالب تجاه مفردات المقرر. -

 تقارير الكفاية السنوية التي يعدها القسم . -

 التقويم الذاتي للمقرر. - -
 إجراءات تطوير التدريس: .ص

 تكليفات دورية ومناقشات وحضور وورش  العمل لتطوير األداء . -

 تشجيع اعضاء هيئة التدريس على االلتحاق ببرامج تنمية القدرات التدريسية و البحثية . -

 تحليل نتائج  البحوث التطبيقية المنشورة في مجالت علمية عالمية متخصصة . -
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 تبادل الخبرات الداخلية والخارجية لتقديم بعض مفردات المقرر.
إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ض

سسة مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤ

 أخرى(:

 تصحيح جماعي من قبل أعضاء هيئة التدريس . -

 مراجعة عينة من األوراق التي تم تصحيحها من قبل لجنة خاصة بالقسم . -

 تدقيق الكشوف النهائية من قبل عضو هيئة تدريس آخر بالقسم قبل رفع النتيجة النهائية .
 الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر  .ط

 تكليفات دورية ومناقشات وحضور ورش العمل  ذات العالقة . -

 القيام بالمراجعة الدورية من قبل لجنة الجودة واالعتماد األكاديمي بالقسم . -

 تحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبته للتطورات المستجدة في المجال .
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 منوذج

 )اختياري كلية(   املقرر الدراسيتوصيف 
 
 

 تكوين املعلم وتطويرهاسم املقرر:  
 2-020260143رمز املقرر:هنج   
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية:  ه1/1/1440اتريخ التوصيف: 

 قسم املناهج وطرق التدريس-الرتبيةالقسم: -الكلية
 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ذ
 2-020260143تكوين املعلم وتطويره هنج . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .49
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: املاجستري يف املناهج وطرق التدريس3 .50

 بنّي هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، 
 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى الرابع4

 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .51
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .52
 –يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية . فرع أو فروع تقدمي املقرر، إن مل يكن 7 .53

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

 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية .ش
    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكرتوين .ت
    
 %10 النسبة: 10 تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .ث

    
  النسبة:  ابملراسلة .خ
    
 أخرى تذكر .ذ

  النسبة: 
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 تعليقات:
 

 األهداف .ر
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 تكوين تصور علمي لدى الدارسني حول تكوين املعلم، وتنمية مهاراهتم يف تصميم برامج إعداد املعلمني وتقوميها.
 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا بعد دراسة هذا املقرر أن:    

 يلم مبفهوم تكوين املعلم. -
 يقارن بني مفهوم تكوين املعلم واملفاهيم املناظرة له. -
 يقف على طبيعة تكوين املعلم وأمهيته.  -
 حيلل واقع إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية.  -
 املعلم يف ضوء الكفاايت. يرصد أبرز مالمح حركة إعداد -
 يرصد أبرز مالمح حركة إعداد املعلم يف ضوء املعايري. -
 يقف على كيفية اإلعداد التخصصي للمعلم يف اململكة العربية السعودية. -
 يصمم برامج إعداد معلمني قائمة على االجتاهات املختلفةيف إعداد املعلم املختلفة. -
 م يف تقومي برامج إعداد املعلمني.يوظف معلوماته حول إعداد وتكوين املعل -
 يرصد أبرز التجارب احلديثة يف إعداد املعلمني يف الدول املتقدمة. -

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

 لدراسي.استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر ا -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 االستفادة من املواقع االلكرتونية بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية. -
تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصــاالت للتواصــل ابني أســتاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشــه كل ما  -

 علق ابملقرر.يت
 استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات الرتبوية االلكرتونية. -
االســـــتعانة ابلشـــــبكة العنكبوتية يف التواصـــــل مع مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية  -

 .لالستفادة من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال التعليم االلكرتوين
 التدريس ابستخدام التعليم اإللكرتوين. -
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 وصف املقرر الدراسي )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(.  .خ
 وصف عام للمقرر:

برامج إعداد املعلمني  يهدف املقرر إىل تكوين تصــور علمي لدى الدارســني حول تكوين املعلم، وتنمية مهاراهتم يف تصــميم
 وتقوميها.

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .21

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس

 التقومي.  –االسرتاتيجيات -املوضوعات –اإلطار املرجعي للمقرر: املفاهيم 
  .آليات ومهام تنفيذ املقرر 
  .العالمات املرجعية احملددة حملتوايت املقرر 
 .العمليات املعرفية العليا املطلوبة للمقرر ومؤشرات األداء املطلوبة 

1 2 

أمهية تكوين  –طبيعة تكوين املعلم  –مفهوم تكوين املعلم ، واملفاهيم املناظرة 
 املعلم

2 4 

حتليل واقع إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية ) اإلعداد التكاملي 
 واإلعداد التتابعي( . 

2 4 

 4 2 حركة إعداد املعلم يف ضوء الكفاايت . 
 4 2 حركة إعداد املعلم يف ضوء املعايري . 

 4 2 اإلعداد التخصصي للمعلم يف اململكة العربية السعودية . 
برانمج  -تقوميها  –متطلبات تنفيذها  –برامج إعداد املعلمني : ) تصميمها 

 املاجستري املهين يف إعداد املعلمني( . 
2 4 

 4 2 أبرز التجارب احلديثة يف إعداد املعلمني يف الدول املتقدمة . 
 2 1 االختبار النهائي

 
   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .22
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 دروس إضافية حماضرات

معامل أو 
 استديو

 اجملموع أخرى تطبيق 

 32  6 - - 26 ساعات التدريس الفعلية
 32  6 - - 26 الساعات املعتمدة

 
 التعلم الفردي )الذايت االضايف( اليت يقوم هبا الطالب أسبوعيًا: -عدد ساعات الدراسة  .23

 ثالث ساعات إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر
 

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

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

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
اسرتاتيجيات التدريس  خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت

 للمقرر
 طرق التقومي

 املعرفة 1
حتليل مفهوم تكوين املعلم وبرامج إعداده واالجتاهات احلدبثة  1-1

 إلعداده. 
حلقات –حماضرات 

 نقاش
 االختبارات

حلقات –حماضرات  تقصي واقع برامج إعداد املعلمني يف اململكة العربية السعودية.  1-2
 نقاش

 املناقشات الصفية

حلقات –حماضرات  تقصي مفهوم اإلعداد الشخصي وأمهيته يف تكوين املعلم .  1-3
 نقاش

 املناقشات الصفية

 ) اإلدراكية( املهارات املعرفية 2
مناقشة  –سيمنار علمي  املقارنة بني واقع برامج إعداد املعلمني حملياً وعربياً وعاملياً .  2-1

 . 
 تقرير . 
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  وطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ال

 للمقرر
 طرق التقومي

 تقرير.  مناقشة موسعة .  -حبث  . اكتشاف أمهية اإلعداد الشخصي يف إعداد املعلمني 2-2
 عرض تقدميي مناقشة .  مناقشة جتربة عاملية متميزة يف إعداد املعلم .  2-3

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين إكساب الطالب مهارة العمل اجلماعي ضمن جمموعات تعاونية 3-1
 األسئلة الشفهية احلوار واملناقشة إكساب الطالب القدرة على اإللقاء والعرض.  3-2
املناقشة واملشاركة  مهارات االنصات الفعال   3-3

 اجلماعية واحلوار 
 املالحظة املقننة 

قوائم تقومي ذايت  حل املشكالت  مهارات التعلم الذايت  3-4
 للمجموعات 

تكوين فرق عمل إلجناز  مهارات العمل اجلماعي والتعاون  3-5
 التكليفات 

تقومي االعمال 
 اجلماعية والفردية 

قضيا ومشكالت  دراسة احلالة .  العلمي البناءمهارات احلوار والنقاش  3-6
واقعية ومالحظة 

 تفاعل الطالب معها 
 األسئلة الشفهية التعلم التعاوين مهارة إدارة الوقت بكفاءة 3-7

    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

اإلحصائي لتحليل برامج إعداد  spssاستخدام برانمج  4-1
 املعلمني

تقرير حمدد أبوصاف  أ نشطة حتليلية . 
 ومؤشرات تقنية . 

تقرير حمدد أبوصاف  أ نشطة حتليلية . حتليل الوزن النسيب لساعات الربامج ومقرراته التدريسية  4-2
 ومؤشرات كمية . 

 املهارات النفسية احلركية )إن وجدت( 5
يتم التقومي يف ضوء  مشروعات فردية.   حتليل ونقد تصميم بعض برامج إعداد املعلمني  5-1

 مؤشرات حمددة. 
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 م
اسرتاتيجيات التدريس  وطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار ال

 للمقرر
 طرق التقومي

معايري ومؤشرات  مشروعات تعاونية .  تصميم برانمج إعداد املعلم .  5-2
برامج إعداد 
 املعلمني. 
 

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25
)مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، مهام التقومي املطلوبة  م

 تقدمي شفهي، مالحظة......اخل(
نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه

 النهائي
 %10 األسبوع اخلامس عشر  مشروع : تصميم برانمج إعداد املعلم .   
 %10 األسبوع الرابع عشر عرض تقديدميي : مناقشة جتربة عاملية متميزة يف إعداد املعلم .  
 %10 األسبوع الثاين عشر .  تقرير : املقارنة بني برامج إعداد املعلمني حملياً وعربياً وعاملياً .  1
 %10 األسبوع احلادي عشر  تقرير : اإلعداد الشخصي للمعلم يف اململكة العربية السعودية.  2
  %10 األسبوع الثامن  االختبار النصفي .  3
  %50 األسبوع األخري .  االختبار الننهائي .  4

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

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
ساعات أسبوعيا، كما يتم 3ضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لع

 ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.
 مصادر التعّلم .خخ

 :. أدرج الكتب املقررة املطلوبة1
 م(. إعداد املعلم وتدريبه. منشورات جامعة دمشق.2004األمحد، خالد طه. ) -
 . القاهرة:دار الفكر العريب . 1هـ( . معلم املستقبل حنو أداء أفضل . ط1426أمحد)مدكور، علي  -
.عمان:دار الفكر للنشر 1م(.منظومة تكوين املعلم يف ضوء معايرياجلودة الشاملة .ط2003ويح، حممد عبد الرزاق.) -

 والتوزيع.



 

213 
 

د املعلم وتنميته مهنياً ، الكويت : يف إعدا ( : االجتاهات املعاصر2006املفرج ، بدرية وعفاف املطريي وحممد محاده ) -
 وزارة الرتبية . 

( . معايري برامج إعداد معلم التعليم العام ، مكنب الرتبية العريب 2015املركز العريب للبحوث الرتبوية لدول اخلليج ) -
   .لدول اخلليج

عمان: دار . عمان. 2ودة الشاملة. ط(. منظومة تكوين املعلم يف ضوء معايري اجل2007إبراهيم، حممد عبد الرزاق ) -
 الفكر للنشر والتوزيع.

 األداء.عمان: دار الشروق. -التدريب –(. الكفاايت التدريسية املفهوم 2003الفتالوي، سهيلة حمسن ) -
 . عمان: دار الفكر للنشر والتوزيع.1(. إعداد املعلم تنميته وتدريبه. ط2005حممد، مصطفى وحوالة، سهري ) -

 

 املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج 2
 اجمللة العلمية جلمعية جسما )املناهج واإلشراف الرتبوي(. -
 جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس، كلية الرتبية، جامعة عني مشس -
 جملة الرتبية، كلية الرتبية جامعة األزهر،  -
 جملة كلية الرتبية، جامعة البحرين. -

 . 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. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة -

- https://www.kfcris.com/ar 
- http://www.kapl.org.sa/ 
- http://www.ncerd.org/ 
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- http://www.abegs.org/aportal/blog/index 
- 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:. 4
 تطبيقات جوجل التعليمية -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 السبورة الذكية. -
 أدوات وبرجميات الواقع االفرتاضي -
 الفصول االفرتاضية -

 املرافق املطلوبة .دد
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(:
 العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات  .14

 قاعات دراسية جمهزة تقنيًا  -
 معامل الكلية والقسم. -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .15
 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -
 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .16

 توفري شبكة )اإلنرتنت( -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .فف

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .قق
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 ابه وتقبله ملا مت.وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيع استبانة تقيس مدى رضا الطالب -
 مقابلة عينة من طالب املقرر. -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .كك
 نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
 Evaluation Portfolioملف تقومي املقرر -
 تقييم األقران -
 .Self-Assessmentالتقييم الذايت -
 استخدام أداة لقياس التفاعل اللفظي داخل القاعة الدراسية. -
 دعم النظراء. -
 استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر. -

 إجراءات تطوير التدريس: .لل
 متابعة ما يستجد يف جمال إعداد املعلم والعمل على توظيفه يف املقرر. -
 Teaching Portfolioملف التدريس  -
 السمينارااتلعلمية. -
 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. -

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

 أخرى(:
 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  -
 ختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى.التبادل بصورة دوريًة لتصحيح اال -
 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر. -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .نن
 تفاعلهم وما يستجد نظراي وتطبيقيا.مراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب و  -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة ابملقرر. -
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 االستفادة من آراء املختصني يف العمل الرتبوي. -
تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخرى ذات الصلة به مثل: طرق التدريس اخلاصة،  -

 .وتصميم وتطوير الدروس، والتدريب امليداين
 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(. -
 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر. -
 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى. -

 د/ سيد شعبان عبد العليم يونس اسم منسق الربانمج:
 ه1/1/1440 التاريخ ................................................................ التوقيع:

 
 اسم املقرر: األصول اإلسالمية للرتبية

 (2-020160141رمز املقرر: )
 املؤسسة التعليمية: جامعة أم القرى مبكة املكرمة اسم هال23/1/1440اتريخ التوصيف: 

 الرتبية / قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة. القسم: كلية /الكلية
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ز

 (.2-020160141مية للرتبية )األصول اإلسال. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .54
 (.2. عدد الساعات املعتمدة: )2 .55
املاجستري )متطلب كلية اختياري يقدمه قسم برانمج . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .56

 .الرتبية اإلسالمية واملقارنة(
 الرابع. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: املستوى 4 .57
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد.5 .58
 . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد.6 .59
 . موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:7 .60
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 . منط الدراسة املتبع )اخرت كل ما ينطبق(:8
 %20 النسبة:   قاعات احملاضرات التقليدية .ض

    
 % 60 النسبة:   التعليم اإللكرتوين .ظ

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

    
 %10 النسبة:   ابملراسلة .أأ

    
 %10 النسبة:   أخرى .بب

 

 تعليقات:

 األهداف .س
 ما هدف املقرر الرئيس؟-1

توضيح املفاهيم األساسية لألصول اإلسالمية للرتبية ومصادرها وخصائصها وأهدافها وأساليبها، وأُسسها 
 ومؤسساهتا، وحتليل بعض القضااي يف ضوء مبادئ أصول الرتبية اإلسالمية.

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

يكتب يف املواقع العلمية يف حمركات البحث العلمي فيما خيص مفردات املقرر واالستفادة منه يف حتديث  ما تصفح -
 املقرر.

 استخدام تقنيات التعليم أثناء احملاضرات. -
 استعراض بعض القضااي الرتبوية وحتليلها. -

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

 وصف عام للمقرر:
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .26
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عدد  قائمة املوضوعات
 األسابيع

ساعات 
 التدريس

اإلسالمية، األصول اإلسالمية للرتبية، الرتبية املفاهيم األساسية )الرتبية، أصول الرتبية، الرتبية 
 .والتعليم، التجديد الرتبوي، الرتبية الرقمية(

1 2 

 2 1 مصادر أصول الرتبية اإلسالمية
 2 1 خصائص أصول الرتبية اإلسالمية

 2 1 أهداف أصول الرتبية اإلسالمية
 2 1 اختبار نصفي

 أسس أصول الرتبية اإلسالمية:
 االعتقادية، التعبدية، الفكرية، األخالقية.( فردية: 1
 (  جمتمعية: سياسية، واقتصادية، واجتماعية.2

4 8 

أسلوب القدوة، الرتبية ابملالحظةواالستنتاج، أسلوب احلوار، منها ) أساليب الرتبية اإلسالمية
 الرتبية ابألحداث(

2 4 

 2 1 مؤسسات الرتبية اإلسالمية
 4 2 الرتبوية يف ضوء أصول الرتبية اإلسالميةحتليل بعض القضااي 

 2 1 تطبيقات تربوية ملبادئ أصول الرتبية اإلسالمية
 2 1 االختبار النهائي

 
 إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها: .27
دروس  حماضرات 

 إضافية
معامل أو 

 اجملموع أخرى تطبيق استديو

 16  2   14 ساعات التدريس الفعلية
 32  4   28 املعتمدةالساعات 

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



 

219 
 

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .29

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

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

 
 

 Curriculum Mapطة املنهج للمقرر خري
 جدول خمرجات التعلم للمقرر

خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين  م
 للمؤهالت

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
 احملاضرات، واملناقشات، .يوضح املفاهيم الرتبوية للمقرر 1-1

 اخلرائط الذهنية، احلوار،
 التعلم التعاوين.

 ،املشاركة أثناء احملاضرات
الواجبات  ،االختبارات

 .املنزلية
 .يلخص أسس الرتبية اإلسالمية 1-2
 يشرح أهداف ومصادر وخصائص الرتبية اإلسالمية. 1-3

 املهارات املعرفية 2
البحث العلمي، العصف  يستخدم األساليب الرتبوية يف حياته العملية. 2-1

ورش العمل اجلماعي،  الذهين،
 .اخلرائط الذهنية

ملف اإلجناز، االختبارات 
التحريري، تقييم العروض 

 العلمية.
 .حيلل بعض القضااي الرتبوية يف ضوء أصول الرتبية اإلسالمية 2-2
 .يستنبط املبادئ الرتبوية من أسس أصول الرتبية اإلسالمية 2-3

 املسؤوليةمهارات العالقات الشخصية وحتمل  3
األنشطة اجلماعية، تبادل اآلراء  .يتقبل أراء اآلخرين برضا وامتنان 3-1

حول بعض املوضوعات الرتبوية، 
املناقشات واملشاركات، 

الطالبات مالحظة تفاعل   يتعاون إبخالص مع زمالؤه أثناء القيام ابألنشطة. 3-2
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تقومي أداء الزميالت لبعض 
األنشطة، اخلرائط الذهنية، التعلم 
التعاوين تكوين فريق عمل إلجناز 

 الواجبات املنزلية.

يف مواقف خمتلفة، تقومي 
 الواجبات.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
العصف الذهين ، التعلم التعاوين  التواصل مع الزمالء شفهيا وكتابيا. 4-1

املناقشة واحلوار، التواصل عرب 
الربيد اإللكرتوين،العروض 

 .العلمية

االختبارات املتنوعة ، تقومي 
الواجبات تقومي املناقشات 
اجلماعية، املالحظة، 
تكليف الطالبات بعروض 
صفية وتزويدهن ابلتغذية 

 الراجعة التقوميية

يصنف املعلومات اخلاصة ابملقرر يف صورة أحباث ، خرائط  4-2
 ذهنية ، تقدمي عروض .

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .30

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %2 4 مناقشة حول ما درس خالل األسابيع الثالثة األوىل . 1
 % 4 6 مشروع فردي  ) خريطة مفاهيم ( 2
 % 4 7 مشروع مجاعي 3
 % 20 8 االختبار النصفي 4
 % 10 11-10-9 عرض الواجبات املنزلية ومناقشتها 5
 % 10 12 ورشة عمل 6

 % 50 15 اختبار هنائي 
 األكادميي للطالب ودعمهماإلرشاد  .ش
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ترتيبات إاتحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار 
 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.

 الساعات املكتبية املخصصة للمقرر ) ساعتان ( . -
 االستشارات واالرشاد األكادميي ) أسبوعيا  ( . -

 مصادر التعّلم .ذذ
 الكتب املقررة املطلوبة:-يف قائمة  –أدرج  .1
 هالال.السعودية، مطبعة رضا.1437ابجابر، فاطمة سامل، أبعاد النظرية الرتبوية يف األصول اإلسالمية،  (1
 الرايض: دار املعرفة للتنمية البشرية.هال. 1427األصول والتطبيقات .–العجمي، حممد. الرتبية اإلسالمية  (2
 هال.السعودية: مكتبة الرشد.1424متويل، نبيل. العجمي، حممد. بنجر، آمنة. املدخل يف أصول الرتبية. (3
 هال.السعودية: مكتيه الرشد1426علي سعيد. احلامد، عبد الراضي الرتبية اإلسالمية )املفهومات والتطبيقات(.  (4

 املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(: املواد-يف قائمة  –. أدرج 2
 . أدرج املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
1-wwwadabwafancom/dispaay/productasparticles  wwwtarbyatonanat 
2-http://wwwislam-onlinenet/muasir/arabic/mainmuslimasp 
 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. أدرج أي 4

 ال يوجد
 :املرافق املطلوبة .رر

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .17
عي، ومكتبة قاعة دراسية تتسع خلمسني طالبة على األقل مزودة بطاوالت مستديرة ومقاعد مرحية تساعد على العمل اجلما

 صغرية تشتمل على املراجع واملواد العلمية املساعدة على حتقيق أهداف املقرر ويف مقدمتها مؤلفات علماء املسلمني أنفسهم.
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(: .18

 كية.جهاز كمبيوتر اثبت، طابعة، نقطة اتصال ابإلنرتنت، السبورة الذ 
 مصادر أخرى )حددها: مثال  إذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .19

http://www.adabwafan.com/dispaay/product.asp
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 جهاز عرض بروجي كتور، شاشة عرض
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره .هه

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .6
 واملناقشة، اعمال الطالبات، االختبارات.احلوار 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .7
 احلوار والنقاش مع أعضاء هيئة التدريس الذين سبق هلم تدريس املقرر، ولديهم خربة ابملقرر.

 إجراءات تطوير التدريس: .8
لفعال مع املشاركة والتفاعل أثناء التدريب واحلصول على شهادات متابعة الدورات وورش العمل اخلاصة ابلتدريس ا -

 معتمدة.
االتصال أبعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون نفس املقرر يف أي مؤسسة من مؤسسات التعليم العايل واالستفادة  -

 من خرباهتم وآرائهم مع كتابة تقرير حول ما يدور يف النقاش وتقدمي نسخه منه للقسم.
يعرض يف االنرتنت حول املقرر والتعليم الفعال وكتابة تقرير عن ذلك وتقدميه للجنة الطوير واالعتماد  متابعة ما -

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

ت أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(: مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارا
 ال يوجد

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .9
 تبادل اآلراء مع أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسن املقرر لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف يف املقرر. -
 تمرة حول املقرر ومتابعة كل ما هو جديد وله عالقة به.القراءة املس -
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 الدراسية:توصيف املقررات  4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 إحصاء تطبيقياسم املقرر:  

 0206621-3نفس   رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-8اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتعريف  .ش
 إحصاء تطبيقي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .61
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .62
 املاجستري ) متطلب كلية (. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .63
 ائمة بكل هذه الربامج()يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد ق .64
 املستوى األول/ الثاين: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .65
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .66
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .67
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .68

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .جج
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .دد
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .وو
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .زز
 

 تعليقات:



 

226 
 

 األهداف .ص
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -3

 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة ابإلحصاء التطبيقي
)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(.  
 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -
 اكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص.متابعة مصادر املعلومات املختلفةبشأنتحديث موضوعات املقرر ملو  -
 استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابإلحصاءالتطبيقي. -
 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  .د

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

يس التشتت ومقاييس العالقة، والدرجة املعيارية والرتبة املئينية، واإلحصاء االستداليل،والفروض اإلحصائية النزعة املركزية ومقاي
 .وفرضيات استخدامهوالداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي، واختبار "ت " ،واختبارها

 

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

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

 3 1 مقاييس النزعة املركزية ) املتوسط احلسايب،  الوسيط،  املنوال،  املتوسط اهلندسي، والتوافقي، واملرجح (
 6 2 مقاييس التشتت )املدى، االحنراف املعياري ،التباين ، معامل االختالف، االرابعيات، املئينيات( 

 6 2 االرتبط املتعدد(  –االرتباط الثنائي األصيل –االرتباط اجلزئي  -االرتباط الرتيب –مقاييس العالقة )االرتباط التتبعي 
 3 1 التوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية

 3 1 التائية ( والرتبة املئينية  –الدرجات املعيارية ) الزائية 
 3 1 اإلحصاء الوصفي واإلحصاء االستداليل

 3 1 الفروض اإلحصائية واختبارها  
 3 1 الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي
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 3 1 وفرضيات استخدامهاختبار "ت " 
 3 1 اختبار "ت " لعينة واحدة

 3 1 " لعينتني مستقلتنياختبار" ت 
 3 1 اختبار " ت " لعينتني مرتبطتني

 

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

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

 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .33

 

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

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :القدرة علىالطالببعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
 املعرفة 1

احملاضرة ابستخدام العروض  - على االحصاء الوصفي واالستداليلالتعرف  1-1
 التقدمية.

 احلوار واملناقشة املوجهة اهلادف. -
 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-
 

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
 التعرف علىالداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي 1-2
 التعرف على األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3
 فهم الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-4
 وكيفية اختبارهاالتعرف علي الفروض اإلحصائية  1-5
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
قاعدة أداء وصفية  - .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطحتديد معايري و  1-6

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

حتديد اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-7
 املناسب لتحليل البياانت.

 املهارات املعرفية 2
لتحليل تصميم خمطط لسري العمليات لتحديد األسلوب اإلحصائي األمثل  2-1

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

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

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

 مناقشة نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي وتفسريها. 2-3
 يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-4
، حلل مشكالت معقدة توفرها فعاليعمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو  2-5

 متكاملة حللها. ةمهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 .وسعيه الستثمارها إجيابياً الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  3-1

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

البحثية )املشاريع 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية
، والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(

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

 االلتزام بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملدد 3-3
يسهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه يف جمموعته واجملموعات األخرى،  3-4

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

 تصميمها لتقومي مهام األداء.
املبادرة واملشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة جيدة ألنشطة ومشاريع  3-6

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل معه،  يتحمل املسؤولية 3-7

 وينجزه يف الوقتاحملدد.
يوصل و ، يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب 3-8

 .استنتاجاته بطريقة ذكية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت كل مولدةلبياانت  يعاجل 4-1

 دراستها يدوايً 
 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تقدمي تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 

حصائي أسلوب إ
أسلوب إحصائي كل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت  4-2

 من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
ت للربجميات املتحصل عليها كمخرجا النتائجعن  يكتب تقريرا وافياً  4-3

 ا يدوايً ليت مت حساهبلكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اباحلاسوبية 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 احلياة.
ومناقشة 

 وتفسريها.نتائجه
التقومي الذايت، وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
قاعدة أداء ابستخدام:

 (Rubric)وصفية 
لتقومي كل من ) 

 –األنشطة ومهام األداء
–مهارات االتصال 

تقنية املعلومات ت مهارا
 ( واملهارات العددية

جمموعته لتحليل بياانت مقياس )استبانة( مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع ينجز  4-4
يتم تطبيقه فعليًا،ويكتب تقريرًا وافياً عن املشروع، ويعرضه يف احملاضرة، 

 ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.
اكتساب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد  4-5

 .واالستنتاجاتاستقراء النتائج و 
يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي، وحبث  4-6

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

 ةيستخدم الربجميات احلاسوبية ملعاجلة كل أسلوب من األساليب اإلحصائي
 اليت مت دراستها

طرائق التعلم القائمة على إحدى 
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

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35

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 تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتائجه وتفسريها 3
 %20 12،  4 قصرية أثناء الفصل الدراسياختبارات  4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ص
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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 .زز
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . األردن: دار البداية انشرون وموزعون.مبادئ اإلحصاء(. 2008أمحد عبدالسميع طيبة ) -
 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009رجاء حممود أبو عالم ) -
. القاهرة: مكتبة األجنلو يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية Spss اإلحصاء الالابرامرتي مع استخدام(. 2001الشربيين، زكراي أمحد ) -

 املصرية. 
 ( . اإلحصاء وتصميم التجارب ىف البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية. القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.2007الشربيين، زكراي أمحد ) -
 . القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية. وم النفسية والرتبوية واالجتماعيةاألساليب اإلحصائية يف العل(. 2000صالح أمحد مراد )  -
واالجتماعية:  ةاألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوي( . 2010صالح الدين حممود عالم )  -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  البارامرتيةوالالابرامرتية
(. 4)ط الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ماإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدا(. 2010عبدهللا فالح املنيزل ، عايش موسى غرابية ) -

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

 .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. 

 . 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. 

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
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 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
-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 
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics- 

https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661- 
- (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
 املقرر،والربامج اإلحصائية على حسب االحتياج :جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات  -

-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 .سس
القاعات الدراسية بنين 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 -

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

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .21
 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -

 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  .22
 معمل علم النفس الرقمي -

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

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

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

 ، 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  - .ححح
 عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .خخخ
وي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت - .ددد

 هذا اجملال.بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف 
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ذذذ

 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 - .ررر
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .ززز

 .أخرى املقررجبامعات قران( يف تدريسمع النظراء )األالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .سسس
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ششش
ث ير والتحديتكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .صصص

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
املقررابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة الداخلية  النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .ضضض

 لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج ، مع ةكبتهاللتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من موا  - .ططط

 .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

 

 .أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف مقرر : إحصاء تطبيقي
 د. ايسر عبدهللا حفين حسنذايب عايض عوض املالكي. د  أ.د / ربيع سعيد طه علىإعداد:   

 
 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 
 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 بناء أدوات البحث اسم املقرر:  
 2-0206622نفسرمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هال1440-2-19اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس -الرتبيةالقسم:-لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ض
 بناء أدوات البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعة 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
الدبلومفي القياس والتقومي، متطلب قسم إجباري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

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

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

 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .حح
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .طط
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .كك
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .لل
 

 تعليقات:

 األهداف .ط
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 إكساب الطالب األسس العلمية النظرية والتطبيقية لبناء أدوات البحث العلمي.

 
)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(.  
الرتكيزعلىاجلوانبالتطبيقيةلبناء أدوات البحث العلمي، ومتابعةمصادراملعلومااتملختلفةملواكبةالتطوراحلاصلفيهذاالتخصص، 

 الدوريةخلطةاملقرروتعديلهافيضوءالتطورااتلعلميةوالتغذيةالراجعةمنقبألعضاءهيئةالتدريسوالطالب.واملراجعةاملنتظمةو 
 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم

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

 وصف عام للمقرر:
يهدف املقرر إىل تعريف الطالب أبساسيات بناء أدوات البحث العلمي التقليدية وهي: االختبارات، االستباانت، املالحظة واملقابلة، مع 

يف  االهتمام ابجلانب التطبيقي لبناء هذه املقاييس والتحقق من جودة خصاصها السيكومرتية، ابإلضافة إىل تعريف الطالب ابالجتاهات احلديثة
 ، املوازين متعددة األبعاد.Rubricsء أدوات البحث مثل: سالمل التقدير اللفظي بنا

 

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

 أدوااتلبحثالعلمي،املفهوم،االستخدامات،األنواع.
 :االختبارات

 (معرفية،أدائية،تشخيصية) تعريفها،أمهيتها،أنواعها 
 إجراءاتتطبيقها،ضبطاملتغريات. 
  :الدرجااتحملولةZ-score, Percentile and Percentile Ranks 
 :حتلياللبنداالختبارايلتحصيلي 

 معامالتصعوبةوسهولةوتباينالبند 
 معاملتمييزاالختبارالتحصيلي 

 (اجملموعتيناملتطرفة،معامالالرتباطالثنائياملتسلسل)
 معايريانتقاءالبنوداالختباريةالتحصيلية. 

 إجراءااتلتحققمنثباتوصدقاالختبارات. 

4 8 

 .تعريف االستبانة،أمهيتها،جماالاتستخدامها،عيوهباومميزاهتا 
 الرتاكمي(ليكرت) التقديراجلمعي: مدخللموازيناالستجابة، 

 .،متايزمعانياملفاهيم،التصنيفالرتتييب(جتمان)
 طرقبناءاالستباانت: 

 .فحصاإلطارالنظريللمتغري 
 .اجملموعااتملركَّزة 

6 12 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .36
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 .تطويراالستباانت 
 خطواتبناءاالستبانة: 

 .معايرياختياروصياغةالعبارات 
 .معايرياختيارميزاانالستجابة 
 حسابثبااتحملكمني.: التحكيم 

 .االستبااناتلورقيةواإللكرتونية 
 طرقتنظيموإدارةالتطبيقالعمليلالستبانة. 
 .صدقوثبااتالستبانة 

 .تعريف املالحظة،أنواعها،مزاايهاوعيوهبا
 مصادراخلطأفيأساليباملالحظة.

 :أمناطبطاقةتسجيالملالحظة
 .جداوالملالحظة 
 .قوائمالرصد 
 .سالملالتقدير 

 تصميماستمارةأوبطاقةتسجيالملالحظة.
 خطواإتجراءاملالحظة.

 صدقوثباتبطاقةاملالحظة.

2 4 

 تعريف املقابلة،أنواعها،مزاايهاوعيوهبا.
 تصميمدليالملقابلة. •
 استمارةاملقابلة. •
 تقنينإجراءااتملقابلة. •
 أخطاءالتسجيل. •
 صدقوثبااتملقابلة. •

2 4 

 2 1 سالملالتقديراللفظية،املقاييسمتعددةاالبعاد: اجتاهاحتديثةفيبناءأدوااتلبحثمثل
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .37
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

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

 2 - -   2 الساعات املعتمدة
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 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 

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

 

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

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

 لتشكل معا  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 للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم  م
 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 
 املعرفة 1

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

 تكليف فردي
 حتصيلياختبار 

 علميتقرير 
 حتصيلياختبار  يوضحمعايري انتقاء البنود االختبارية التحصيلية.  9 -1

 علميتقرير 
 مجاعيتكليف  يستعرض إجراءات تطبيق أدوات مجع املعلومات.  10 -1

 حتصيلياختبار 
 علميتقرير 

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

 حتصيلياختبار 
 املهارات املعرفية 2

 احملاضرات بني أنواع أدوات مجع املعلوماتيقارن   6 -2
 التعلمالنشط

 

 تكليف فردي
 حتصيلياختبار 

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

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

 حتصيلياختبار 
 علميتقرير 

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

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

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

 تقرير علمي
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التللمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهخمرجات التعلم  م
 علميتقرير  التعلم النشط خصائصها السيكومرتية لالستباانت. حيسبيبين استبانة ويطبقهاو   12 -2
 خصائصه السيكومرتية. حيسبيطبق اختبار و   13 -2
 السيكومرتية. يستخدم استمارة مالحظة جلمع بياانت حبثية ويتحقق من خصائصها  14 -2

 
 التعلم التعاوين
 التعلم النشط

 

 اجتماعيةتكليف
 علميتقرير 

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

 التعلم النشط
 تكليف فردي

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

 التعلم التعاوين
 تكليفات فردية
 أقرانه.يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل   2 -3 تكليف مجاعي

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

 مجاعيتكليف 
 تقدمي تقرير علمي

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

 الذايتالتعلم 
 تكليفات فردية

 تكليفات مجاعية
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5- 1  - - - 
 

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

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

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

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

 اإلرشاد األكادميي للطالب ودعمهم .ض
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(.  
 مصادر التعّلم .شش
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 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 ( 2011أبوعالم، رجاء .)القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية . 
 ( اإلحصاء وتصميم التجارب ىف البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية. القاهرة: مكتبة 2007الشربيين، زكراي أمحد . )

 األجنلو املصرية.
 ،(. مناهج البحث يف العلوم 2013القرين، حممد سامل ، مطحنة، السيد خالد ) الشربيين، زكراي أمحد، صادق، يسرية أنو

 الرتبوية والنفسية واالجتماعية. الرايض: دار الشقري.
 مكتبةالعبيكان: الرايض. املدخإللىالبحثفيالعلومالسلوكية(. هال1409) العساف،صاحلحمد. 
 ( 2009عسكر، علي، وآخرون .) الكويت: مكتبة الفالح.والنفسي واالجتماعيمقدمة يف البحث العلمي الرتبوي . 
 ( 2006عالم، صالح الدين .)القاهرة: دار الفكر العريب.القياس والتقومي الرتبوي والنفسي . 

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

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

 Gillham, B. (2015). Developing a questionnaire. London: Bloomsbury Academic. 
 والتقارير وغريها(: . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية2

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

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

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

 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 املطلوبةاملرافق  .صص

بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  .23
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 مقعد، جهاز كمبيوتر لكل طالب. 20
 وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات،  .24

 قاعة دراسية، معمل حاسب آيل.
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .25

 SPSSجهاز عرض، سبورة ذكية، برجمية لتحليل البياانت مثل:
 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، .26

 .اختبار مينسوات متعدد األوجه، اختبار املصفوفات املتتابعة لريفن
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ضض

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (6

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/indexti-eng.htm
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 .استمارة تقومي املقرر
 التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية  (7

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

بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة مستقلني، والتبادل 
 أخرى(:

 تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: (10

 وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.مراجعة تقرير املقرر 
 

 
 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

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

  الزبريإعداد: د. دايان محاد    د. مىن طنطاوي       د. اندية 
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 نظرية القياس التقليدية وتطبيقاهتااسم املقرر:  

 2-0206623نفس   رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية: اسم 1440-2-9اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس-كلية الرتبيةالقسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ظ
 نظرية القياس التقليدية وتطبيقاهتااملقرر الدراسي ورمزه:اسم . 1 .69
 ثالث ساعات: . عدد الساعات املعتمدة2 .70
 . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .71

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

 :املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسيالسنة أو . 4 .72
 

 أساسيات القياس النفسي والرتبوي املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:. 5 .73
 املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:. 6 .74
 :املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليميةفرع أو فروع تقدمي . 7 .75

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

 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .مم
    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .نن
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .عع
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  النسبة:  تذكر أخرى .فف
 

 ال يوجد تعليقات:

 األهداف .ع
 ؟ما هدف املقرر الرئيس -1

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

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

 .التنويع يف استخدام أساليب التدريس-

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

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

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

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي .ر
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 وصف عام للمقرر:
ونظرايت أساليبه ،يتناول املقرر التكوينات األساسية للقياس النفسي)مفهومه ،خصائصه مشكالته، مستوايته ، 

القياس( مث يتطرق إىل دراسة متعمقة للنظرية التقليدية للقياس، كالدرجة احلقيقية والدرجة اخلام والدرجة اخلطأ. مبينا 
كما يتناول  .هاواالشتقاقات املستنتجة من هتالتباين اخلطأ. وافرتاضاعالقة التباين احلقيقي بكل من التباين الكلي وا

طرق تقدير كل منهما.مع الرتكيز على تطبيقات النظرية يف ضوء النظرية التقليدية و  الصدق والثبات عرضا ملفاهيم 
املعايري املختلفة و .تاالتقليدية كما تتمثل يف : بناء االختبار وحتليل األداء على االختبار ككل وعلى مستوى الفقر 

 كما يعرض األداء التفاضلي للفقرة ،وحتويل الدرجات ومعادلتها.  وكيفية حساهبا،
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .41

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 : مراجعة املفاهيم األساسية يف القياس
أساليب القياس املستخدمة يف بناء االختبارات و ، مستوايته ،خصائصه القياس ،  مفهوم-

 مجاعية املرجع وحمكية املرجع( .)واملقاييس 

 
1 

 

 
2 

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

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

 
1 

 

 
2 

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

1 2 

 :ثبات االختبار
طرق نظرية الثبات ، مفهوم الثباتبداللة مكوانت التباين الكلي، الثبات وأخطاء القياس، -

 العوامل املؤثرة فيه ، ثبات االختبار مجاعي املرجع  واالختبار حمكي املرجع.و  الثبات تقدير

 
2 

 
4 
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ليل اإلحصائي تطبيق عملي للتدريب على كيفية حساب الثبات ابستخدام برانمج التح-
SPSS. 

 :صدق االختبار
، )صدق احملتوى خصائصه  وأنواعهمفهوم صدق االختبار، عالقة الصدق ابلثبات،  -

معامل دقة التنبؤ، تصحيح أثر  الصدق املرتبط ابحملك ، صدق البناء ، الصدق العاملي(،
. العوامل ساليب املتعددةعدم الثبات، جداول اتيلر ورسل، صدق السمات املتعددة واأل

 املؤثرة يف الصدق.
 تطبيق عملي للتدريب على كيفية حساب أنواع الصدق.-

 
2 

 
4 

 

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

وتفسريها ، حتليل األداء على االختبار ككل، املقارنة بني حتليل الفقرات معيارية وحمكية 
 املرجع.

 تطبيق عملي للتدريب على حتليل فقرات االختبار وتفسري نتائج التحليل. -
 

2 4 

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

 االختبارات مجاعية ، حمكات األداء يف االختبارات حمكية املرجع(.

2 4 

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

 حتليل األداء التفاضلي وأنواعه ، وطرق الكشف عنه:
 .طريقة الصعوبة احملولة .1

 .طريقة الصعوبة احملولةلتطبيق عملي للكشف عن األداء التفاضلي وفقا 
  .طريقة املعايرة .2

 تطبيق عملي للكشف عن األداء التفاضلي وفقا لطريقة املعايرة.

 
 
2 

 
 
4 

   :تهاومعادل الدرجات حتويل
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مفهوم معادلة االختبارات وشروط التعادل ، تصميمات مجع البياانت يف معادلة  -
 االختبارات ، وأهم طرق معادلة االختبارات وفق النظرية التقليدية للقياس منها:

 طريقة معادلة املتوسط احلسايب. -1
طريقة  املعادلة اخلطية منها طريقة توكر اخلطية، وطريقة ليفني للعالمات   -2

 هولند اخلطية.–املالحظة  ، وطريقة براوند 
طرق معادلة الرتب املئينية املتساوية : ومنها املعادلة املئينية ذات التكرارات  -3

 املمهدة ،واملعادلة املئينية ذات التكرارات غري املمهدة.

 ى كل طريقة من طرق التعادلتطبيق عملي عل-

 أهم املشكالت يف عملية معادلة االختبارات.-

 
 
 
2 

 
 
 
4 

 

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .42
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

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

 

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

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .43
 ساعتان

 
 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .44
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 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 ت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالأوالً  -
 التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.: ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق اثنياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة اثلثاً  -

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

 Curriculum Mapخريطة املنهج للمقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
 املعرفة 1

يوضح التكوينات األساسية يف القياس النفسي مثل تعريفات  1-1
 القياس وخصائصه واستخداماته ، ومشكالته ، وأهم أساليبه.

 
 
 

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

 
 
 
االختبارات )فصلية -

 وهنائية(.
تقييم الواجبات -

 املنزلية.
 املشاركة يف -

 املناقشات.

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

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

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

 للقياس.
 .وحتيزهاها، أثر ،و األداء التفاضلي للفقرةات: مصطلحمييز بني  1-5

مصنفة وفقا  األداء التفاضلي للفقرةيوضح طرق الكشف عن  1-6
 لألطر النظرية التابعة هلا

يعرف مفهوم معادلة االختبارات وشروطها، مع االملام بطرق  1-7
 التعادل املختلفة.

يكتب ورقة حبثية عن املسائل واملستجدااتملتعلقةابلنظرية  1-8
التقليدية للقياس مستعينا يف كتابتها ابلدراسات العربية 

 واألجنبية احلديثة. 

 
 البحث واالطالع. -
 التعلم النشط. -

 
 التقارير.تقييم  -
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 م
لوطين اخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
  

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

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

 

 

 

 يف املشاركة تقييم -
 املناقشات.

 املالحظة. قوائم-

 البحوث تقييم-
 اجلماعية واملشاريع

 الواجبات تقييم-
 الفردية.

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

 حيلل البياانت املتعلقة ابالختبارات وفقراهتا. 2-3
الختاذ القرار يفسر املخرجات اإلحصائية مع فهم مغزاها  2-4

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

 نفسي مناسبة.
حيلل كل طريقة من طرق الكشف عن األداء التفاضلي،  2-6

ويستنتج اخلصائص املميزة هلا، ويربطها خبصائص اإلطار 
 .النظري اليت تتبع له

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

  

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

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

 
اشراك الطالب يف  -

املشروعات 
 واألحباث اجلماعية.

 التعلم التعاوين. -
 التعلم الذايت. -

 
-مالحظة  أداء 

الطالب يف 
التكليفات واألعمال 

 اجلماعية
 الرأي احرتام مع  الرأي وإبداء الذات عن ابلتعبري يلتزم 3-2

 اآلخر
 الدراسية الضغوط ومواجهة الذايت التعلم أمهية يقدر 3-3

 التخطيط مهارات من بذلك يرتبط وما وحتدايهتا
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 م
لوطين اخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
 مع والتعاون واملثابرة واالنضباط الوقت وإدارة والتنظيم

 املتنوعة. التعلم مصادر من لالستفادة الدراسة زمالء
األعمال والواجبات  -

 الفردية .
 املناقشة واحلوار. -
 العصف الذهين. -

-مالحظة  أداء 
الطالب خالل 

 املناقشة.
 التزام مدى مراقبة -

 املهام إبجناز الطلبة
 .احملدد الوقت يف

 تقديرهمو عن يصدر ما تفسري سنحيو  لآلخرين يصغي 3-4
 البناء النقد تقدمي مع جهودهم على والثناء الغري آراء

 اهلادفة. والتوجيهات

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

 االختبار.
 

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

 والواجبات العلمية، البحوث
 احلاسب. ابستخدام املنزلية

 
-تقييم الواجبالالالالالالات 
 الفردية  .

-تقييم تقارير األحباث 
 العلمية.

- املشاركة يف املناقشات 
 واحلوار.

املالحظة ألداء -
الطالب خالل الفصل 

 الدراسي.
 

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

 املتوفرة. 
يستخدم الربامج اإلحصائية يف حتليل االستجاابت على فقرات  4-3

 االختبار.
 حيدد نقاط القوة ونقاط الضعف يف فقرات االختبار. 4-4
ولدة ابستخدام الربجميات احلاسوبية اخلاصة بكل محيلل بياانت  4-5

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

يستخدم إحدى طرق املعادلة إلجراء التكافؤ بني صورتني  4-6
 اختباريتني.

 عن للبحث كمصدر  ودقة بسرعة اإلنرتنت شبكة يستخدم 4-7
 اآلخرين. مع واألفكار املعلومات لتبادل وكوسيلة املعلومة

 . املوضوعات عرض يف احلديثة التقنية يستخدم 4-8
 املهارات النفسية احلركية  5
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 م
لوطين اخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار 

 للمؤهالت
اسرتاتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقومي

 بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن: 
5-1 

 
لعملية ابرجميات احلاسب األيل على مجيع التطبيقات  يستخدم

. 
 املالحظة. - اآليل.استخدام احلاسب -

 تقييم الواجبات. -
 

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

 

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

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي

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

 %20 الثامن ( سنة أعمال ) حتريري اختبار 4

 %30 السادس عشر النهائي االختبار 5

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

 . الفصل بداية يف املكتبية الساعات حتديد-1

 أبستاذهم. الطالب تواصل يف االلكرتوين الربيد تفعيل -2

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

 مصادر التعّلم .طط
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة:. 1

 عمان.(. النظرية احلديثة يف القياس. دار املسرية ، 2009التقي ، أمحد ) -
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(. مدخل إىل نظرية القياس التقليدية واملعاصرة. 2017كروكر ، ليندا . اجلينا ، جيمس. ترمجة هند احلموري و زينات دعنا  )  -
 دار الفكر، عمان.

(. القياس والتقومي الرتبوي والنفسي " أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته املعاصرة". الطبعة 2015عالم ، صالح الدين حممود ) -
 السادسة ،دار الفكر العريب، القاهرة..

دار الكتاب  (. االختبارات واملقاييس يف العلوم النفسية والرتبوية: خطوات إعدادها وخصائصها.2012مراد ، صالح ) -
 احلديث،القاهرة.

- Crocker, L. and Algina, J. (2008). Introductionto Classical and Modern 
TestTheory. Mason, OH: Cengage. 

- DeMars, C. E. (2018). Classical Test Theory and Item Response Theory. InThe 
Wiley Handbook ofPsychometric Testing: A MultidisciplinaryReferenceon Survey, 
Scale and Test Development By Paul Irwing ,To Booth&David J. Hughes.John 
Wiley & Sons Ltd. 

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

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

- McDonald, R. P. (1999). Test theory: A unified treatment. Mahwah,  NJ: 
Erlbaum. 
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 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 الدورايت العربية يف جمال علم النفس والرتبية. -

 اجملالت العلمية األجنبية يف جمال القياس النفسي والرتبوي مثل:-

- Applied Psychological measurement. 

Educational measurement.-  

- Educational and Psychological Measurement. 

- Psychometrica. 

- Psychological Assessment. 

 - International Journals in Education and Psychology. 

  

 . 

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. 3

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

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

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

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

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

 

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

 SPSSالربجميات اخلاصة بتطبيقات النظرية ، وبرانمج التحليل اإلحصائي 

https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/classical-test-theory/
https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/classical-test-theory/
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-3302-5_5
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-3302-5_5
https://www.sagepub.com/.../4869_Kline_Chapter_5_Classical_Test_...
https://www.sagepub.com/.../4869_Kline_Chapter_5_Classical_Test_...
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 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم

 
 املرافق املطلوبة .ظظ

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .27
 طالب ، معمل للحاسب االيل  20قاعات احملاضرات تسع 

 وغريها(:مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات  .28
 SPSS، الربجميات اخلاصة بتطبيقات النظرية ، وبرانمج التحليل اإلحصائي  بياانت عرض ،شاشة كمبيوتر  أجهزة

مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة  .29
 ال يوجدهبا(:

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

 املقرر. لتقييم الطالب استبانة -1
 التعليمية. العملية لتقييم الطالب استبانة -2

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

 إجراءات تطوير التدريس:
 اخلربات. لتبادل املقرر نفس يدرسون الذين األساتذة بني نقاشال حلقات عقد -
 حضور دورات تدريبية يف جمال التدريس الفعال. -
 حضور ندوات علمية عن جودة التعليم. -
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إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق 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(:
 .اإلجاابت أوراق من عشوائية عينة فحص -

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

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

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

 

 

 

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

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

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 السالسل الزمنيةاسم املقرر:  

 ( 0206621-2) إحصاء  رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-8اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .غ
 ( 0206621-2السالسل الزمنية) إحصاء  . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .76
 املاجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .77
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .78
 املستوى الثاين: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .79
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .80
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .81
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .82

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

 %100 النسبة: √ التقليديةقاعات احملاضرات  .صص

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .قق
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .شش
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .تت
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 تعليقات:

 األهداف .ف
 التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة ابلسالسل الزمنيةإكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات ما هدف املقرر الرئيس؟ -4

)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(.  

 على اجلوانب التطبيقية للسالسل الزمنية يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. الرتكيز -
 متابعة مصادر املعلومات املختلفةبشأنتحديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -
 لزمنية.استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابلسالسل ا -
 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  .ز

 وصف عام للمقرر:
وأمهيتها، أنواع السالسل الزمنية وعناصرها، حتليل السالسل يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالببالسالسل الزمنية،مفهوم السالسل الزمنية  -

الزمنية، طرق تعني االجتاه العام، طريقة التمهيد ابليد،طريقة متوسطي نصفي السلسلة، طريقة املتوسطات املتحركة، طريقة املربعات 
 ت العرضية، تطبيقات السالسل الزمنية يف اجملال الرتبوي.الصغرى، استيعاد أثر االجتاه العام، التغريات املومسية، التغريات الدورية، التغريا

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .46
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 مفهوم السالسل الزمنية
 2 1 أمهية السالسل الزمنية يف العلوم اإلنسانية

 2 1 أنواع السالسل الزمنية
 2 1 عناصر السالسل الزمنية
 2 1 حتليل السالسل الزمنية
 2 1 طرق تعني االجتاه العام

 2 1 طريقة التمهيد ابليد
 2 1 طريقة متوسطي نصفي السلسلة
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 2 1 طريقة املتوسطات املتحركة
 2 1 طريقة املربعات الصغرى
 2 1 استيعاد أثر االجتاه العام

 2 1 التغريات املومسية
 2 1 التغريات الدورية

 2 1 العرضية التغريات
 4 2 تطبيقات السالسل الزمنية يف اجملال الرتبوي

 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .47
 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:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .48

 

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

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

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :القدرة علىالطالببعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
 املعرفة 1

احملاضرة ابستخدام العروض  - أنواع السالسل الزمنيةأن يتعرف على  1-1
 التقدمية.

 -االختبارات القصرية  -
 أن يتعرف علىتحليل السالسل الزمنية 2-1 االختبارات النصفية
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 ادف.احلوار واملناقشة املوجهة اهل - أن يذكراألسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3

 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-
 

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 أن حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-4
 أن يستعرضطرق حتليل السالسل الزمنية 1-5
حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل األسلوب اإلحصائي أن  1-6

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2

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

 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

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

 أن يطبق السالسل الزمنية يف اجملال الرتبوي 2-3
 أن يناقش نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها.  2-4
 أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-5
، حلل مشكالت معقدة فعالأقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل مع  2-6

 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

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

 التعلم الذايت  -
طرائق التعلم القائمة على إحدى  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية
، والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(

 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
أن يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء قاعدة أداء وصفية  3-5

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

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  يتحمل املسؤوليةأن  3-7

 معه، وينجزه يف الوقتاحملدد.
، اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبيتفاعل مع أقرانه يف أن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت كل مولدةلبياانت  أن يعاجل 4-1

 التعلم الذايت  - مت دراستها يدوايً 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
أسلوب كل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت أن  4-2

 إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها
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
كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء
–مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
املعلومات واملهارات 

 ( العددية

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-3
 ليت مت حساهبا يدوايً لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اباحلاسوبية 

مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت يتم تطبيقها ينجز أن  4-4
ويتلقى فعليًا،ويكتب تقريرًا وافياً عن املشروع، ويعرضه يف احملاضرة، 

 التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.
أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد  4-5

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 
أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي، وحبث  4-6

 والتوصياتالقضااي وإيضاح النتائج 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

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

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
أو التعلم النشط، املعتمدة على 

األداء وفقا لسياق تصميم مهام 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت استخدام مهارا
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 
 مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: جدول .50

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 وعمل مشروعات مشرتك تكليفات مجاعية 2
 %5 15 تقدمي تقرير علمي إلجراءات تطبيق اختبار إحصائي ومناقشة نتائجه وتفسريها 3
 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4



 

261 
 

 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

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

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

 مصادر التعّلم .عع
 املطلوبة:. أدرج الكتب املقررة 1

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

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  البارامرتيةوالالابرامرتية
(. 4)ط الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ماإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدا(. 2010ل، عبدهللا فالح ، غرابية، عايش موسى )املنيز  -

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

 .اجلامعة اجلديدة
 

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

Estimation. London: SAGE Publications. 

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

Introduction. London: SAGE Publications.   

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

German: John Wiley & Sons. 
-Steyn H. S. &  Ellis S. M. (2009). Estimating an Effect Size in One-Way Multivariate Analysis 

of Variance (MANOVA). Multivariate Behav Res. 44(1),106-29. 
 

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

Electronic Journal of Statistics - 

American Psychological Association (APA)- 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795108
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-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

/Statistics_educationhttps://en.wikipedia.org/wiki- 
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- 
6134766&p=508120https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=- 

- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, 

Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 املقرر،والربامج اإلحصائية على حسب االحتياج :جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات  -

-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 .غغ

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

 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالب20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .30

 طالب 20معمل حاسب آلييتسع لـ طالب،  20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .31

https://en.wikipedia.org/wiki/Statistics_education
https://iase-web.org/Publications.php?p=SERJ-
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-international-agenda/education-for-all/resources/statistics
https://www.education.ie/en/Publications/Statistics-
https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508120&p=3476661-
http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.sas.com/en_us/home.html
http://www.minitab.com/en-us/products/minitab/free-trial/
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 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  .32

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

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ففف
 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: .ققق
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب .– .ككك
 املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً. بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .للل
 إجراءات تطوير التدريس: .ممم
بني النظراء  واالستشاراتخلربات تبادل الزايرات وا: وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .ننن

 ، 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  - .ههه
 عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. ورشالتدريس و حضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة  - .ووو

وي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت - .ييي
 العلمية يف هذا اجملال. بناء على نتائج الدراسات والبحوث

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

 ابلقسم.جمتمعات التعلم جناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج مراجعة معايري حقائب اإل- .بببب
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .تتتت
 .أخرى املقررجبامعات مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .ثثثث
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .جججج
ير والتحديث تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .حححح

 سني املستقبلية.ووضع خطط التح
املقررابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .خخخخ

 التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج ، مع ةملستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتهاللتطورات ا - .دددد

 .تقرير املقرر والربانمج
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 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
 

 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

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

 
 إعداد:        توصيف مقرر : السالسل الزمنية

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

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 تصميم البحوث التجريبيةاسم املقرر:  

 ( 0206622-2) إحصاء  :رمز املقرر  
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 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 .ق
 ( 0206622-2) إحصاء  تصميم البحوث التجريبية. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .83
 املاجستري. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .84

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

 املستوى الثاين: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .85
 مناهج وطرق البحث العلمي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .86
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .87
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .88

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ثث
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .خخ
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ضض
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ظظ
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 تعليقات:

 األهداف .ك
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -5

 األطر النظرية واملهارات التطبيقية اخلاصة ابلبحوث التجريبية إكساب 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(.  

 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية للبحوث التجريبية يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -
 متابعة مصادر املعلومات املختلفةبشأنتحديث موضوعات املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. -
 ابلبحوث التجريبية.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  .س

 وصف عام للمقرر:
ومميزاته ومعوقاته، والفرق بني البحث التجرييب والبحث شبه يتناول املقرر مفهوم املنهج التجرييب ومراحل تطوره، وأهدافه، وخصائصه  -

التجرييب،كما يتناول عرضا ألهم املفاهيم واألسس املنهجية اليت يقوم عليها البحث التجرييب حيث يتعرض ملفهوم الضبط التجرييب 
 للتصميماتخمتلفة  املهدات، كما يتمعرضأنواعوأساليبه املختلفة،ومفهوم الصدق يف البحوث التجريبية ومهدداته وكيفية التقليل من هذه 

 ، مع الرتكيز على اجلانب التطبيقي  من خالل التدريب على خطوات بناء هذه التصميمات وحتليل بياانهتا عمليا وتفسريها.التجريبية

 

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

الدراسات التارخيية  - رتباطيةالدراسات اال -:)الدراسات املسحيةالعلومالرتبويةوالنفسيةيف  البحواثلكميةمقدمة عن أنواع 
 ية(.تجريبلدراسااتال -الدراسات السببية املقارنة -

1 2 

البحث التجرييب: ) مفهومه، نشأته وتطويره، وأهدافه ، وخصائصه، ومميزاته ، البحث التجرييب يف العلوم الطبيعية والعلوم 
 السلوكيةوصعوابته(

1 2 

 2 1 (أهداف الضبط التجريبعها يف البحث التجرييب، املتغريات وأنواالضبط يف البحوث التجريبية: )
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أساليب ضبط ،ات املفحوصنيأساليب ضبط حتيز ، أساليب ضبط العينة والشروط التجريبية: ) أساليب الضبط التجرييب
 (.حتيزات اجملربني

1 2 

: تعريفه، العوامل املؤثرة فيه )مهدداته(،وكيفية ضبط هذه العوامل، الصدق الصدقالداخليالصدقفي البحوث التجريبية: )
 هذه العوامل( العالقة بني الصدق الداخلي واخلارجي للبحث التجرييب.:تعريفه، والعوامل املؤثرة فيه وكيفية ضبط اخلارجي

2 4 

، القواعد معايري التصميم البحثي اجليدتصميم البحث التجرييب: )املقصود بتصميم البحث، أهداف تصميم البحث، 
ث، بعض القضااي االخالقية ، املكوانت األساسية املتضمنة يف تصميم البحالتصميم التجرييبإعداد مراعاهتا عند  اليت جيب

 عند تصميم التجارب(.

2 4 

 2 1 (شبه التجريبيةالتصاميم  –التصاميم التجريبية : )التصميمات التجريبيةأنواع 
: ) مفهوم التصميم التجرييب احلقيقي والفرق بينه وبني التصميم شبه التجرييب، شروط ةيالتجريبية احلقيق ميماتالتص

احلقيقي ومميزاته، صعوابت تطبيق التصاميم التجريبية احلقيقية، أنواع التصاميم التجريبية احلقيقية، التصميم التجرييب 
 أساليب حتليل البياانت املالئمة للتصميمات التجريبية احلقيقة(

2 4 

ومىت يستخدم، أنواعالتصميمات التجريبية العاملية،  املقصود ابلتصميم التجرييب العامليالتصميمات التجريبية العاملية: )
 أساليب حتليل البياانت املالئمة للتصميمات التجريبية العاملية(

2 4 

تصميم اجملموعات الضابطة )أنواع التصاميم شبه التجريبية، مفهوم التصميمات شبه التجريبية) التصميمات شبه التجريبية:
 (.تصميمات احلالة الواحدة ، لتجريبية للسالسل الزمنية غري املتصلةالتصميمات شبه ا ، غري املتكافئة

2 4 

 2 1 الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها يف حالة البحوث التجريبية.
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .52
 دروس إضافية حماضرات 

معامل أو 
 اجملموع أخرى تطبيق  استديو

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .53

 

 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها خمرجات التعلم للمقرر وفقاً  .54
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 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  -
تدريسها لتشكل معا  ها واسرتاتيجيات : 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 

 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :علىالطالبأن يكون قادرًا بعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
 املعرفة 1

 األسس املنهجيةلتصميم البحوث التجريبيةأن يتعرف علىاألطر العلميةو  1-1

احملاضرة ابستخدام العروض  -
 التقدمية.

 احلوار واملناقشة املوجهة اهلادف. -
 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-
 

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 .التصاميم التجريبية.أن يذكرخطوات وإجراءات إعداد  1-2
 أن يستعرضالفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها يف حالة البحوث التجريبية. 1-3
 أساليب الضبط التجرييبأن يتعرف على  1-4
 -ةيالتجريبية احلقيق ميماتالتص) أنواع التصاميم التجريبيةأن يستعرض 1-5

 (التصميمات شبه التجريبية -التصميمات التجريبية العاملية
أن مييز بني أنواع التصميمات التجريبية، وحدود استخدام كل تصميم  1-6

 حتسينه.ومشكالته وإمكانية 
 .املناسب التصميمالبحثياختيار  شروطمعايري و  أن حيدد 1-7

 املهارات املعرفية 2
أن حيدد الكفاايت واملهارات األساسية لالختيار الصحيح للتصميمالبحثي  2-1

 األكثر مالئمة.
 العصف الذهين  -
 اسرتاتيجية التعلم االستكشايف -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

أن يستنتج حدود استخدام التصميمات التجريبية أبنواعها املختلفة لتحديد  2-2
 مىت يستخدم كل منها .

أن حيدد األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل البياانت وفقا لكل نوع من  2-3
 أنواع التصميمات التجريبية وشبه التجريبية.

 أن يقيم بعض من  التصميمات التجريبية يف األحباث العلمية 2-4
 أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-5
، حلل مشكالت معقدة فعالمع أقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل  2-6

 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 التعلم الذايت  - .وسعيه الستثمارها إجيابياً أن يلتزم الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  3-1
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(

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

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

 بكفاءة ومتيز. دور القيادة إذا أسندت إليه
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 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
أن يقوم أداء أقرانه يف جمموعات التعلم األخرى يف ضوء قاعدة أداء وصفية  3-5

 تصميمها لتقومي مهام األداء.يتم 
التقومي الذايت، وتقومي  -

األستاذ األقران وتقوم 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

كل من )األنشطة ومهام 
مهارات  –األداء

مهارات –االتصال 
–العالقات الشخصية

، والعمل حتمل املسؤولية
 ضمن فريق(

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

يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  يتحمل املسؤوليةأن  3-7
 معه، وينجزه يف الوقتاحملدد.

، أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبيتفاعل مع أن  3-8
 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

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

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

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

تقدمي تقرير علمي  -
ءات تطبيق إلجرا

أسلوب إحصائي 
ومناقشة 

 وتفسريها.نتائجه
التقومي الذايت، وتقومي  -

األقران وتقوم األستاذ 
 ابستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)  لتقومي

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء

–مهارات االتصال 
تقنية ت مهارا

املعلومات واملهارات 
 ( العددية

البحث التجرييب، ويصيغ الفروض اإلحصائية أن خيتار وحيدد مشكلة  4-2
املنبثقة منها، ويصمم التجارب للتحقق من صحة هذه الفروض ،وعرض 

 النتائج ومناقشتها
كل املناسبة لابستخدام الربجميات احلاسوبية  البحثية بياانتالحيلل أن  4-3

 تصميم حبثي من التصاميم اليت مت دراستها
يتناول فيه عرضا لنماذج حبثية جتريبية من واقع البحوث تقريرا وافياً أن يُعد 4-4

يقوم بتلخيصها وحتليلها ونقدها يف ضوء األهداف اليت ترمي العلمية اليت 
 لتحقيقها

مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته الستخدام تصميمتجرييب ينجز أن  4-5
فياً عن املشروع، مالئم ملعاجلة بياانت يتم تطبيقها فعليًا،ويكتب تقريرًا وا

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

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 
العلمي، وحبث أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث  4-7

 القضااي وإيضاح النتائج والتوصيات
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
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 التقوميطرق  اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م

5-1 
 

ية وحتليلها أن يؤدي الطالب عرضاً لتصميم من التصميمات التجريب -
وء األهداف اليت للوقف على أهدافها وافرتاضاهتا وتقييم تصاميمها يف ض

 ترمي لتحقيقها 
 

القائمة على إحدى طرائق التعلم 
اوين، مركزية املتعلم مثل التعلم التع

أو التعلم النشط، املعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 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: .55

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 تصميم جتريبيومناقشة نتائجه وتفسريها 3
 %20 12،  4 أثناء الفصل الدراسياختبارات قصرية  4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 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 .فف
 . 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 ) -
 البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية. القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.( . اإلحصاء وتصميم التجارب ىف 2007الشربيين، زكراي أمحد ) -
(. مناهج البحث يف العلوم الرتبوية والنفسية 2013الشربيين، زكراي أمحد، صادق، يسرية أنو، القرين، حممد سامل ، مطحنة، السيد خالد ) -

 واالجتماعية. الرايض: دار الشقري.
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مناهج البحث يف الرتبية وعلم  مدخل إىل(. 2007بكر ، العبسي، حممد مصطفي، أبو عواد، فرايل حممد )عباس، حممد خليل، نوفل، حممد  -
 . 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 : لنوعي يف علم النفس البحث ا(. 2007، لوسي )ايرديل، جيان،رودس، بول ، كامك -

 صالح الدين حممود (. القاهرة : دار الفكر العريب.
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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 

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

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

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

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

 

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

 املرافق املطلوبة .قق
بنين 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 -

 املباين )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: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .35
 الرقميمعمل علم النفس  -

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

 بطاقات التطبيق العملي. -استمارة تقومي املقرر. -

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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 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -الراجعة والسريعة ابجتاهني.   التغذية  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -.                LEARNمنوذج  -

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

 إجراءات تطوير التدريس: .صصصص
بني النظراء  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .ضضضض

 ، 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  - .طططط
 استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. عمل تتناول ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .ظظظظ
املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمتوي  ةاستخدام أحدث الطرق التدريسي - .عععع

 .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  .غغغغ

 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 - .فففف
 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .قققق
 .أخرى املقررجبامعات قران( يف تدريسمع النظراء )األالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .كككك
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .لللل
ث ير والتحديتكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .مممم

 ووضع خطط التحسني املستقبلية.
املقررابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة الداخلية لعمادة  النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .نننن

 التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج ، مع ةكبتهاللتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من موا  - .هههه

 .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

 

 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

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

  إعداد: د. دايان محاد    د. مىن طنطاوي       د. اندية الزبري
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 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 النفس اإلنسانية من منظور إسالمياسم املقرر:  

 2-0206631نفس    رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى:املؤسسة التعليميةإسم  هال1440-2-15:  اتريخ التوصيف

 علم النفس   /الرتبية    :القسم-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ل
 النفس اإلنسانية من منظور إسالمي: . اسم املقرر الدراسي ورمزه1 .89
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .90
 مجيع برامج املاجستري يف التخصصات املختلفة لعلم النفس. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .91

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

 الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .92
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .93
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .94
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهراملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .95

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .غغ
 90 :النسبة % 

    

 التعليم اإللكرتوين .أأأ
 :10 النسبة % 

    

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

  النسبة:  ابملراسلة .ججج
    

  النسبة:  تذكر أخرى .ددد
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 تعليقات:

 

 

 األهداف .م
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

ابلتوجيه اإلسالالالالالالمي املعاصالالالالالرللعلوم الرتبوية والنفسالالالالالية، تعريف طلبة الدراسالالالالالات العليا ابملوضالالالالالوعات احلديثة واملسالالالالالتجدات املتعلقةيهدف هذا املقرر إىل 
ال زايدة الوعي لدى واالجتاهات احلديثة يف الدراسالالالات الرتبوية والنفسالالالية املختلفة؛ وذلك هبدف االطالع على املسالالالتجدات ذات الصالالاللة واإلفادة منها يف جم

من خالل كما يهدف املقرر إىل تنمية املهارات البحثية والنقدية العلمية املتعلم حنو معرفة حملات للنفس اإلنسالالالالالالالالالانية كما وردت يف املنهج اإلسالالالالالالالالالالمي القومي،
من خالل احلوارات الصفية  لدى الطلبة،احلديثة البحث والتنقيب عن النصوص النفسية يف الرتاث النفسي عند علماء املسلمني، وعلماء الدراسات النفسية 

 وذلك من خالل احلوارات الصفية وااللكرتونية واألنشطة املتنوعة. واألنشطة املتنوعة. 
 ويُتوقع من طالب الدراسات العليا يف هناية دراسة املقرر أن يكون قادرا على:

 المي القومي. معرفة مواقف وحملات للنفس اإلنسانية كما وردت يف املنهج اإلس -
 .معرفة املفاهيم املرتبطة ابلنفس اإلنسانية يف اللغة العربية والقرآن الكرمي، والسنة النبوية  -

 معرفة مهارات البحث والتنقيب يف املعاجم والفهارس وكتب التفسري، والكتب الرتاثية املرتبطة مبوضوعات املقرر. -
 .والنفسية في ضوء املعايري العلمية للبحوث الرتبويةلعلم النفس التصور اإلسالمي يف جمال ةحتليل ونقد دراسات علمي -
 .صور اإلسالمي لعلم النفسيتنمية االجتاهات البحثية احلديثة حنو حتسني جودة احباث الت -

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

 استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى املقرر الدراسي. -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية.العلمية املعتمدة ملواقع االلكرتونية االستفادة من ا -
 تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب يف طرح ومناقشه كل ما يتعلق ابملقرر. -
 االلكرتونية.العربية واألجنبية  املعلوماتاستخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد  -
مراكز االحباث واكادمييات البحث العلمي واملكتبات الرقمية لالستفادة اجملالت العلمية، و  االستعانة ابلشبكة العنكبوتية يف التواصل مع -

 .علم النفس من مصادر املعلومات يف البحوث املتخصصة يف جمال
ثل القرآن الكرمي وكتب الصحاح، والتفاسري، واملعاجم اللغوية، وكتاابت علماء النفس املسلمني االستفادة من املصادر العلمية  م -

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

 وصف عام للمقرر:



 

278 
 

سانية في حالة  يتضمن المقرر الوقوف على منطلقات ودواعي االهتمام بالتصور اإلسالمي لعلم النفس، والتعرف على طبيعة النفس اإلن

السوووواء وعدم السوووواء )االضوووطراب( من المنظور اإلسوووالمي، ودراسوووة لبعض اليات واألحاديث النبوية لمفاهيم وألفاظ النفس، والعقل، 

ا دراسوووة بعض اتجاهات علم النفس في مجاالت متنوعة مثل الجسوووم والنفس، والقلب، والروح، وال سووولوك، واالسوووتقامة. ويتضووومن أيضوووا

عاالت والعواطف، والتفكير والتفكر، والحكمة، والعجز المتعلم، والثواب والعقاب، والقلق الخوف و لدوافع، واالنف مفواهيم التحليول تلوك وا

ثم الوصووووووول إلى جوانب االلتقاء واالختالف بين وجهات نظر علماء .المتقدمين والمعاصووووووريناء المسوووووولمين علمتم تناولها في كتابات التي النفسووووووية 

 المسلمين واتجاهات علماء الدراسات التربوية والنفسية الحديثة في علم النفس.

 
 
 
 
 
 
 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .56
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

تحديد المفاهيم  -الحاجة إلى التصور اإلسالمي للعلوم التربوية والنفسية  -: اإلسالمي لعلم النفس التصور

 -البدايات التاريخية للتصور اإلسالمي لعلم النفس  -والمصطلحات )مفهوم التصور اإلسالمي مفهوم علم النفس( 

 -الغرب والعالم اإلسالمي في مجال الدراسات النفسيةواقع العالقة بين  -مراحل الكتابات النفسية في البيئة اإلسالمية 

 مواقف نحو التصور اإلسالمي لعلم النفس.
2 2 

:المصطلحات الشائعة بين الباحثين في التصور اإلسالمي لعلم النفس: أوالا: علم  - التصور اإلسالمي لعلم النفس

ا: التوجيه اإلسالمي للسلوك.  ا: التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. رابعا ا: أسلمة علم النفس. ثالثا النفس اإلسالمي. ثانيا

ا: التفسير اإلسالمي للسلوك   شروط التصور اإلسالمي لعلم النفس. -خامسا
1 2 

:المصطلحات الشائعة بين الباحثين في التصور اإلسالمي لعلم النفس: أوالا: علم  - التصور اإلسالمي لعلم النفس

ا: التوجيه اإلسالمي للسلوك.  ا: التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. رابعا ا: أسلمة علم النفس. ثالثا النفس اإلسالمي. ثانيا

ا: التفسير اإلسالمي للسلوك   التصور اإلسالمي لعلم النفس. شروط -خامسا
1 2 

  - وحدةالحقيقة - الحقيقةالعلميةوالحقيقةالدينية: مدخل - :نظريةالمعرفةفيالتصوراإلسالمي

اللحقيقةللعلمية ايقينيا اللحقيقة - الوحيمصدرا  – إنوجد – كيفيستطيععالمالنفسدفعالتعارض - هليتعارضاتخاذالوحيمصدرا

 - بينماثبتعنطريقالوحيوماثبتعنطريقالعلوماالجتماعية؟

كيفيستطيعالباحثالربطبينالمفاهيمالنفسيةالشرعيةومقابالتهامنالمفاهيمالتيجاءتعنطريقعلمالنفسأوغيرهمنالعلوماالجتماع

 -مفهومالنظريةاإلسالميةفيالتأصيالإلسالمي - نقدعلمالنفسالغربي -: ية؟نظريةالمعرفةفيالتصوراإلسالمي

.وجهةنظرالمتعلمحولنظريةالمعرفة -شروطالتأصيالإلسالمي -فهومالنظريةم  

2 4 

 2 1 تصنيف وأنواع الحاجات والدوافع )ابن تيمية وابن القيم(

 2 1 السلوك وأنواعه من وجهة نظر ابن تيمية وابن القيم.

 2 1 أسس ومالمح نظرية التعلم لدى ابن الماوردي.

 2 1 لتأصيل ابن القيماالنفعاالت والعواطف وفقا 

 2 1 النمو العقلي ومراحله لدى ابن الطفيل.

 2 1 مفهوم الذكاء وأنواعه لدى ابن الجوزي.

 2 1 الصحة النفسية كما يراها أبو زيد البلخي.
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 2 1 التصور اإلسالمي ألدب النفس وفقا لتصور ابن الماوردي.

 2 1 كيف تأثر علم النفس المعاصر بسيكولوجيا التراث.
 
 
 

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .57
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

 30 - 6 - - 24 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة

 

 ( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعيًا:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .58
 إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقررساعتان 

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .59
 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 معا   : 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 جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
 املعرفة 1

 التكليفات البحثية المحاضرة أهمية الحاجة للتصور اإلسالمي للعلوم التربوية والنفسيةيوضح  1-1

مفهوم النفس اإلنسانية من في القرآن الكريم والسنة النبوية يوضح  1-2
 واللغة العربية 

األسئلة الشفهية،  املناقشة واملشاركة اجلماعية واحلوار 
 المالحظة المقننة

المفاهيم المرتبطة بالنفس اإلنسانية من وجهتي نظر علماء يفسر  1-3

 .المسلمين وعلماء الدراسات النفسية الحديثة في علم النفس

األسئلة الشفهية،  املناقشة واملشاركة اجلماعية واحلوار 
 المقننةالمالحظة 

 املهارات املعرفية 2
يفرق بين المفاهيم المرتبطة بالنفس اإلنسانية مثل)العقل، القلب،  2-1

 الروح، الدم(من عدة أوجه للمقارنة.
 التعلم التعاوني

 التكليفات البحثية 

يفرق بين التصور اإلسالمي للمفاهيم النفسية واالتجاهات النفسية  2-2

 الحديثة في علم النفس.
 التكليفات البحثية  التعلمالتعاوني

المفاهيم المرتبطة بالنفس اإلنسانية من وجهتي نظر علماء يقارن  2-3

 المسلمين وعلماء الدراسات النفسية الحديثة في علم النفس

 التكليفات البحثية  التعلم التعاوني

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التجملاالت اإلطار الوطين للمؤهخمرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
التصورات المختلفة للنفس اإلنسانية بين يتعامل بشكل علمي مع  3-1

التصور اإلسالمي لعلماء المسلين وتصور علماء الدراسات النفسية 

 الحديثة في علم النفس.

كتابة مقال، تقويم  تكوين فرق عمل إلجناز التكليفات 

األعمال الفردية 

 والجماعية

للمفاهيم يتقبل وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق ببعض التفسيرات  3-2

على أن ال يتعارض مع  -النفسية المرتبطة بمفهوم النفس اإلنسانية

 ثوابت المنهج اإلسالمي.

كتابة مقال، تقويم  تكوين فرق عمل إلجناز التكليفات 

األعمال الفردية 

 والجماعية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
في البحث عن معلومات عن مفاهيم النفس يستخدم شبكات االنترنت  4-1

 اإلنسانية وما يرتبط بها من مفاهيم.
 قوائم تقومي ذايت للمجموعات  ورش عمل 

يفكر تفكيراا ناقداا في كل قراءاته وكتاباته والخبرات المكتسبة التي تقدم  4-2

 له.
 قوائم تقومي ذايت للمجموعات  ورش عمل

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5-1    
5-2    

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .60

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

 األسبوعاحملدد لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 الفصلخالل  املشاركة واملناقشة واملداخالت 1
 %15 خالل الفصل تكليفات وواجبات منزلية  2

 %30 التاسع اختبار نصفي  3

 % 15 الخامس عشر –السابع  عرض عملي 4

 %40 السادس عشر اختبار نهائي 5

 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(.  
أسبوعيا، كما يتم ختصيص وسائل للتواصل  ساعتانضو هيئة التدريس مبعدل االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لع

 وفق اخلطوات التالية: االلكرتوين املتزامن ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة
 -وسائل التواصل المتاحة -مكان التواجد -يعلن عن دليل للمقرر لكل مقرر دراسي ففي صفحة عضو هيئة التدريس تتضمن)معلومات عن أستاذ المقرر -

 -هيئة التدريس نبذة علمية النمو العلمي والمهني لعضو -الساعات المكتبية -نماذج لألنشطة والتكليفات -مواعيد المحاضرات باألسابيع -البريد اإللكتروني

 ومصادر المعرفة المتعلقة بالمقرر والتعليمات، ومعايير التقويم(  -وصف للمقرر وأهدافه، ومخرجات التعلم

 واإللكتروني االجتماعيتكوين مجموعة للتواصل بين عضو هيئة التدريس والطالب عبر مواقع التواصل  -

 األكاديميةهم استفساراتلرد على بالقسم لكاديمي األمرشد إعالم الطالب بأهمية مراجعة ال -
 مصادر التعّلم .كك
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 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
(. مفهوم الصحة النفسية من وجهتي نظر اإلمام ابن قيم الجوزية رحمه والدراسات النفسية الحديثة. رسالة ماجستير 1427األحمد، عبدهللا عبدالعزيز)

 كرمة.غير منشورة. جامعة أم القرى. مكة الم

(. مفهوم القلق واالكتئاب من وجهتي نظر اإلمام ابن القيم الجوزية وبعض االتجاهات النفسية الغربية الحديثة. رسالة 1422آمل محمد النمري.)

 ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة.

 لسنة النبوية المطهرة. دار المدني: جدة.)تقويم نهائي((. العالج النفسي في ضوء القرآن الكريم وا2005بار، عبدالمنان، مال معمور )

 (. خلق اإلنسان بين الطب والقرآن. الدار السعودية للنشر والتوزيع: جدة. 1991البار، محمد علي )

 (. التأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية. دار السالم للنشر والتوزيع: القاهرة. 2002توفيق، محمد عز الدين )

 (. العالج النفسي والعالج بالقرآن. مؤسسة الجريسي للنشر والتوزيع: الرياض.1428علي.) الحبيب، طارق

 (. اإلرشاد النفسي الديني. دار السحاب للنشر والتوزيع: القاهرة.2013الحديبي، مصطفى عبد المحسن )

(. التربية وعلم النفس في التراث العربي اإلسالمي. األسس والنظرية. دار االعصار للنشر 2015)الداهري، صالح حسن، والخوالده، ناصر أحمد 

 والتوزيع: عمان. 

 النفسي عند علماء المسلمين. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. ث(. الترا2004)ربيع، محمد شحاتة 

 دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.(. تاريخ علم النفس ومدارسه. 2004)ربيع، محمد شحاتة 

 (. موسوعة علم النفس والعالج النفسي من منظور إسالمي. دار ابن الجوزي: القاهرة.  2008رياض، سعد.)

 (. مفهوم السواء النفسي بين الصحة النفسية واآليات القرآنية. دار النهضة العربية: القاهرة.1414سليمان، عبدالرحمن سيد.)

 (. التربية النفسية في المنهج اإلسالمي. مكتبة الثقافة: مكة المكرمة.1984قاوي، حسن محمد.)الشر

 (. العلم والدين صراع أم حوار. مقاربة فلسفية إلشكالية العالقة بين العلم والدين. معهد المعارف الحكمية: بيروت.2006شمص، محمد )

 المي لعلم النفس. دار اشبيليا للنشر: الرياض.(. تمهيد في التأصيل اإلس1999الصبيح، عبد هللا )

 (. دراسات في التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. دار عالم الكتب: الرياض. 1995الصنيع، صالح، إبراهيم )

 (. علم النفس في التراث العربي اإلسالمي. ديبونو للطباعة والنشر، األردن.2009)طه، الزبير بشير 

 م النفس في التراث العربي اإلسالمي. ديبونو للطباعة والنشر، األردن.(. عل2009طه، الزبير بشير.)

 (. اإلسالم وعلم النفس. المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الواليات المتحدة األمريكية.2008العاني، نزار )

اء في مستوى التدين في اإلسالم. رسالة (. دراسة مقارنة للفروق بين ذوي االضطرابات النفسية )العصابية( واألسوي1422عسيري، مسفر عامر.)

 ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة.

رحمه هللا وبعض االتجاهات النفسية الغربية  –هـ(. مفهوم السلوك الُخلُقي من وجهتي نظر اإلمام أبي حامد الغزالي 1435العطاس، عبدهللا أحمد.)

 عة جامعة أم القرى، مكة المكرمة.، معهد البحوث العلمية. مطب2الحديثة. ط

 (. اإلسالم والعالج النفسي الحديث. دار النهضة العربية للطباعة والنشر: بيروت.1988عيسوي، عبدالرحمن.)

 (. الصحة النفسية في ضوء علم النفس واإلسالم. دار القلم: الكويت. 1418محمد، محمد عودة، مرسي، كمال ابراهيم.)

 (. التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. دار الزهراء: الرياض.2014ديبي، مصطفى عبد المحسن )مصطفى، علي أحمد، والح

 (. العالج النفسي في ضوء اإلسالم. دار الوفاء للطباعة والنشر: المنصورة. 1990المهدي، محمد عبد الفتاح )

 (. القرآن وعلم النفس. دار الشروق: القاهرة. 1408نجاتي، محمد عثمان )

 (. الحديث وعلم النفس. دار الشروق: القاهرة. 1409نجاتي، محمد عثمان )
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 (. الدراسات النفسانية عند العلماء المسلمين. دار الشروق: القاهرة.1993نجاتي، محمد عثمان ) 

 سالمي، القاهرة.(. المعهد العالمي للفكر اإل3،ج2ج، 1ج)(. علم النفس في التراث اإلسالمي 1996)نجاتي، محمد عثمان وآخرون  

(. االلتزام الديني اإلسالمي ومعالم الصحة النفسية لدى طالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة. رسالة ماجستير غير 1417يسرى اليافعي، سالم.)

 منشورة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة. 

- Idris, Jaafar S, (1987). The Islamization of sciences: its philosopyand methodology. The American Journal of Islamic Social Sciences, 4, 201 

– 208  .- kuhn, T. S. (1970). The structore of scientefic revolutions (2nd ed). 

- Koenig H.G (2008): religion, spirituality and health: research and clinical applications. Presented at: NACSW Convention 2008 February, 

2008, Orlando, FL. 

- Fawzi M. (2009): psychiatry and religion: Suggestions for Future Research. Proceedings of Egyptian Psychiatric Association, 2009 annual 

conference Semiramis InterContinental Hotel Cairo. 

- Osborn I. (2008), Can Christianity Cure Obsessive-Compulsive Disorder? A Psychiatrist Explores the Role of Faith in Treatment. Grand 

Rapids, MI: Brazo. 

- Curlin FA, Odell SV, Lawrence RE, Chin MH, Lantos JD Meador KG and Koenig HG (2010): The Relationship Between Psychiatry and 

Religion Among U.S. Physicians. Psychiatr Serv. Author manuscript; available in PMC 2010 May 11 

 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2
 peace.htm%20http://www.elazayem.com/mentalمجلة النفس المطمئنة:  -

 /.http://arabic.iiit.orgwwwالمعهد العالمي للفكر اإلسالمي:  -

 http://www.elazayem.com/index.htmة: الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسي

 . .m.com/index8http://cocegypt.مركزاإلرشادالنفسيبجامعةعينشمس:  -

 /http://www.gesten.org.sa( )جستنلعلوم النفسية والتربوية الجمعية السعودية ل -

 http://www.elazayem.com/index.htmة: الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسي- 

 

 

 نية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتو 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 Searchعد املعلومات الرتبوية )قوا -
 قواعد املعلومات املتاحة مبكتبة امللك عبد هللا ابلعابدية. -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة   -

http://www.elazayem.com/mental%20peace.htm
http://arabic.iiit.org/
http://arabic.iiit.org/
http://www.elazayem.com/WIAMH.htm
http://www.elazayem.com/index.htm
http://cocegypt.8m.com/index
http://cocegypt.8m.com/index
http://www.elazayem.com/WIAMH.htm
http://www.elazayem.com/WIAMH.htm
http://www.elazayem.com/index.htm
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- http://scholar.google.com/ 
- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 

 مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:. 4
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برانمج ميكروسوفت اوفيس -
 املرافق املطلوبة .لل

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

 (:قاعااتحملاضرات،واملختربات،وقاعااتلعرض،واملعامل،وغريها) املباين .36
 وجهاز حاسب آلي، وشبكة االنترنت Data Showقاعة محاضرات مجهزة بجهاز العرض 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .37
 ذكية وشبكة انرتنت وخاصية بلوتوث وجهاز حاسب آلي مدمجة مع لوحة  Data Showجهاز العرض 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .38
 ، وقواعد املعلومات العربية واألجنبيةبالجامعة للدخول على املكتبة  املركزية  توفري شبكة )اإلنرتنت(

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

 ابلتعاون مع عمادة التطوير واجلودة النوعية ابجلامعة استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس تقديم  -

جوانب القوة والضعف يف طرق  -معايري التقومي  -أهداف وموضوعات  -التغذية الراجعة املستمرة من املتعلم جتاه حمتوايت املقرر تتضمن )دليل املقرر -
 همه واستيعابه وتقبله ملا مت.تقيس مدى رضا الطالب وقناعته أبداء أستاذ املقرر، وف(التدريس املتبعة

 مقابلة عينة من طالب املقرر. -
 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:
 (المقارنة بين أداء الطالب في اختبارين أحدهما قبل البدء في تدريس المقرر واالختبار النهائي.)من خالل  نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
ً )من خالل ملف تقومي املقرر  - ً  تحليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية تحليال كميا للوقوف على أثر استراتيجيات التدريس  ونوعيا

 .(المتبعة في تدريس موضوعات المقرر وترتيبها حسب فعاليتها

 تقييم األقران -
 التقييم الذايت -
 القاعة الدراسية.داخل اإلجيايب اللفظي التواصل استخدام أداة لقياس  -
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 .أو الزمالء )املعلم املساعد( دعم النظراء -
 ي التخصص الذي يقدم فالحوار والنقاش بين أعضاء هيئة التدريس )من خالل استطالع آراء الزمالء املشاركني يف تدريس املقرر -            

 .(المقرر حول أفضل استراتيجيات التدريس.
 إجراءات تطوير التدريس:

على التغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصون ومن الطالب عن طرق التدريس المتبعة واستشارتهم في طرق التدريس المحببة بناء 

 لهم سيتم تطوير التدريس وفق اإلجراءات اآلتية.
 املقرر.استثماره يف تطوير و ودراسات التوجيه اإلسالمي لعلم النفس متابعة ما يستجد يف جمال حبوث  -
 س.ملف التدري -
 السمينارات العلمية. -
 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. -

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

من خالل التحقق من زمالئه وعضو هيئة التدريس لهيتم الحكم على دقة تقدير انجازات الطالب من خالل االتفاق بين التقييم الذاتي وتقييم 
 اخلطوات التالية: 

 تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسم.  - -
 التبادل بصورة دورية  لتصحيح االختبارات مع طاقم تدريس من مؤسسة أخرى. - -
 يدرسون نفس املقرر.املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين  - -

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقرر في كيفية تطويره -

 متابعة الكتب والتقارير الحديثة في الموضوعات التي يتضمنها المقرر. -

 مؤتمرات والندوات واللقاءات التي تهتم بالتصور اإلسالمي للعلوم التربوية والنفسية.حدث المتابعة أ -
 

 د/ حممد حممودعبدالوهاب اسم منسق الربانمج:

 ه1440-3-2 التاريخ  التوقيع:

 

 د. عبدهللا بن أمحد حممد العطاستوصيف مقرر النفس االنسانية من منظور اسالمي        إعداد / 
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 
 
 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 اإلحصاءالالابرامرتياسم املقرر:  
 0206631-2   نفسرمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرىإسم املؤسسة التعليمية: هال1440-2-16اتريخ التوصيف:

 قسم علم النفس -الرتبيةالقسم:-لكليةا
 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ن
 اإلحصاء الالابرامرتي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعة 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
املاجسترييف اإلحصاء والدكتوراة يف القياس . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

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

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

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

 %100 النسبة:  قاعات احملاضرات التقليدية .ههه
    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ووو
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ححح
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ططط
 

 تعليقات:

 األهداف .ه
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 إكساب الطالب األسس العلمية النظرية والتطبيقية إلجراء االختبارات اإلحصائية الالابرامرتية )الالمعلمية(.

 
)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(.  
  ابستخدام الربجميات املناسبة وذلكبالتزامن مع تدريس األسس النظرية لالختبارات الالابرامرتية.التحول حنو التطبيق العملي 

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

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

تباطية يهدف املقرر إىل تعريف الطالب ابألسس النظرية والتطبيقية إلجراء االختبارات اإلحصائية الالابرامرتية الختبار الفروض الفارقة واالر 
شروط تطبيق االختبارات البارامرتية، كما يهدف لتزويد الطالب ابملعارف النظرية واخلربات التطبيقية الالزمة الختيار وإجراء عندما التتوفر 

 االختبار االحصائي الالابرامرتي املناسب وفق شروط املوقف البحثي.
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .61

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس  األسابيع

 اإلحصاء البارامرتي والالابرامرتي
 معايري اختيار الطرق اإلحصائية االستداللية املالئمة الختبار الفروض.

 مزااي وعيوب الطرق الالابرامرتية.
 النموذج الالابرامرتي املناسب يف حالة الفروض الفارقة.والفروض االرتباطية.

1 2 

 واحدة مثل:االختبارات اإلحصائية الالابرامرتية لعينة 
 One Sample Test2. 
 1- Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

2 4 

 االختبارات اإلحصائية الالابرامرتية لعينتني غري مستقلتني مثل:
 McNemarTest for Significance of Changes 
 Wilcoxon Signed-Rank Test 

1 2 

 مثل:االختبارات اإلحصائية الالابرامرتية لعينتني مستقلتني 
  Two Sample Test2 
 2- Samples Kolmogorov-Smirnov Test 
 Mann-Whitney Test 

2 4 

 االختبارات اإلحصائية الالابرامرتية ألكثر من عينتني غري مستقلةمثل:
 Friedman Test 
 Kendall Test 

1 42 

 االختبارات اإلحصائية الالابرامرتية ألكثر من عينتني مستقلةمثل:
 Kruskal – WallisTest  
 Jonckheere-TerpstraTest 

2 4 
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .61

عدد  قائمة املوضوعات
 ساعات التدريس  األسابيع

 2 1 طابقة، جتانس التباين.االختبارات الالابرامرتية يف اختبار فروض النماذج : جودة املاستخدام 
 األساليب الالابرامرتية االرتباطية بني متغريين امسيني:

  معامل ارتباط فايPhi-Coefficient. 
  معامل االرتباط الرابعيTetrachoric Coefficient . 
 معامل التوافق- Contingency Coefficient 
  معامل كرامريCramer Coefficient. 

1 2 

 االختبارات الالابرامرتية االرتباطيةملتغريين رتبيني:
 معامل ارتباط الرتب لسبريمانSpearman’s Rank Correlation. 
 معامل ارتباط الرتب لكندالKendall’s Tau Rank Coefficient 
 معامل اتفاق كندال Kendall’s Coefficient of Concordance. 
 معامل اتساق كندال Kendall's Coefficient of Consistency 

1 2 

 األساليب الالابرامرتية االرتباطية بني متغريين أحدمها امسي واآلخر رتيب:
 )معامل االرتباط الثنائي للرتب )رتب ابيسريايلRank Biserial. 
 (ثيتا )معامل فرميان معامل.Theta Coefficient 
 الرتيب لويلكوكسن. -االقرتان االمسي معامل 

1 2 

 األساليب الالابرامرتية االرتباطية بني متغريين أحدمها امسي واآلخر فئوي:
 متغري امسي )منفصل( مع متغري فئوي: -

  نسبة االرتباطCorrelation Ratio. 
  املتسلسل احلقيقيي.معامل االرتباط الثنائي 

 متغري امسي )متصل( مع متغري فئوي:-
  معامل االرتباط الثنائي املتسلسل. 

1 2 

 األساليب الالابرامرتية االرتباطية بني متغريين أحدمها رتيب واآلخر فئوي:
  جلاسنبمعامل االرتباط املتسلسل املتعددJaspen Coefficient of Multi- serial 

Correlation 
1 2 

 2 1 االحندار الالمعلمي
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .62
 اجملموع أخرى تطبيق  استديومعامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 32 ساعة اختبار هنائي 2 14 - - 16 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
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 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 

 ساعة(2)( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .63

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .64

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

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

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

ها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -
 خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالت التعلم. لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر

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

 يتوقع من الطالب أن: 
 املعرفة 1

 أسلوابحملاضرات.  والالابرامرتي.يوضحالفرق بني اإلحصاء البارامرتي   13 -1
 .أساليبالتعلمالنشط 
 أسلوب التعلم الفردي 

 .تكليفات فردية 
 يلخص معايري اختيار االختبار االحصائي الالابرامرتي وفق عدد العينات، وحجمها   14 -1 ة.اختبارات حتصيلي

 وعددها ومستوى قياس املتغريات.
 الالابرامرتيواالرتباطي .يشرح شروط تطبيق األسلوب االحصائي   15 -1
 يستعرض الفروض اإلحصائية اليت خيتربها كل أسلوب إحصائي الابرامرتي.  16 -1
 يستعرض التطبيقات اإلحصائية لالختبارات الالابرامرتية.  17 -1

 املهارات املعرفية 2
 أسلوابلتعلمالذايت.  حيدد االختبار االحصائي الالابرامرتايملناسب وفق معايري االختيار.  17 -2

 .أسلوابلتعلم النشط 
 أسلوب حل املشكالت 

 .تكليفات فردية 
 .اختبارات حتصيلية 
 مجاعي.ليف كت 

 مييز بني االختبارات اإلحصائية الالابرامرتية املتشاهبة.  18 -2
 يتحقق من شروط استخدام األسلوب االحصائي الالابرامرتي الفارق.  19 -2
 اإلحصائية الالابرامرتية يف البحوث العلمية.يُقيِنم صحة تطبيق األساليب   20 -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

 أسلوب التعلم التعاوين
 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 ينجز العمل املكلف به ويسلمه يف وقته احملدد.  5 -3

 تقرير علمي
 االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات  4
 أسلوب التعلم الذايت  يستخدم التقنية يف التواصل مع اآلخرين.  1 -4

 .أسلوب التعلم النشط 
 .تكليفات فردية 
  مجاعي.تكليف 
 .اختبارات حتصيلية 

 يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف إجناز تكليفاته.  2 -4
 اخلاصة ابألساليب الالابرامرتية يف اختبار الفروض.يستخدم التطبيقات احلاسوبية   3 -4
 يستخدم االختبارات الالابرامرتية يف التحقق من فروض النماذج.  4 -4
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 يستخدم التقنية يف البحث واإلطالع على األحباث العلمية.   5 -4
 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 - - - 
 

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

 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .65
شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  م

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

 التقييم النهائي
 %20 على مدار الفصل الدراسي تكليفات فردية متكررة. 1
 %25 األسبوع الثامن اختبار نصفي 2
 %15 عشر األسبوع الرابع تكليف مجاعي )تقييم األساليب اإلحصائية الالابرامرتية املستخدمة يف البحوث العلمية(. 3
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 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(.  
 مصادر التعّلم .مم

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 ( 2001حبيب، جمدي .)مكتبة النهضة املصرية: القاهرة.اإلحصاء الالابرامرتي احلديث . 
 ( 2014الشافعي، حممد .) اإلحصاء التقليدي واملتقدم يف البحوث العلمية واإلنسانية: أسس نظرية وتطبيقية ابستخدام

 مكتبة الرشد: الرايض (.SPSS- LISREL- AMOSبرامج )
 ( 2001الشربيين، زكراي أمحد .) الالابرامرتي مع استخداماإلحصاء Spss القاهرة: مكتبة يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية .

 األجنلو املصرية. 
 ( 2008غامن، حجاج .) اإلحصاء الرتبوي يدواي وابستخدامSPSS .عامل الكتب: القاهرة . 
 ( 2011بركات، هارون وجنم، السيد .) أساليب التحليل االحصائي وبرانمجSPSSWin .دار الكتب: مصر 

 Argyrous, G. (2014). Statistics for research: With a guide to SPSS. SAGE: Los Angeles 
 . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:2

 Journal of Nonparametric Statistics. 
 American Statistical Association Journal 

 املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. 3
tests-tutorials.com/nonparametric-https://www.spss/ 

-a-and-test-nonparametric-a-between-2/choosing-statistics-in-http://blog.minitab.com/blog/adventures
test-parametric 

 تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد . 4
 SPSSبرجمية حاسوبية حلساب األساليب اإلحصائية الالابرامرتية، مثال: 

 

https://www.spss-tutorials.com/nonparametric-tests/
http://blog.minitab.com/blog/adventures-in-statistics-2/choosing-between-a-nonparametric-test-and-a-parametric-test
http://blog.minitab.com/blog/adventures-in-statistics-2/choosing-between-a-nonparametric-test-and-a-parametric-test
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 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 
 املرافق املطلوبة .نن

بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  .39
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 جهاز كمبيوتر لكل طالب.مقعد،  20
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .40

 قاعة دراسية، معمل حاسب آيل.
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .41

 SPSSالالابرامرتية، مثال: جهاز عرض، سبورة ذكية، برجميةحاسوبية حلساب األساليب اإلحصائية
 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .42

. 
 
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .هه

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (11
 .املقرراستمارة تقومي 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: (12
 .اسرتاتيجية تبادل الزايرات األكادميية لألقران

 إجراءات تطوير التدريس: (13
 املقرر، وتقومي املقرر، وأي تقارير أخرى والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيها.  تقريرمراجعة 

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

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

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: (15
 مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.

 

 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:
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 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:

 إعداد: د. دايان محاد    د. مىن طنطاوي       د. اندية الزبري
 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 إحصاء استداليلاسم املقرر:  

 026632 -2إحصاء     رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-8اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و
 إحصاء استداليل . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .96
 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .97
االحصاء والبحوث( الدكتوراه  -املاجستري  ) االختبارات واملقاييس. الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .98

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

 املستوى الثاين: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .99
 احصاء تطبيقي. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .100
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .101
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .102

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ييي

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ككك
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .ممم
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ننن
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 تعليقات:

 

 األهداف .ي
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -6

 إكساب الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة ابإلحصاء االستداليل
)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(.  
 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء االستداليل يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -
 املقرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص. متابعة مصادر املعلومات املختلفةبشأنتحديث موضوعات -
 استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة ابإلحصاء االستداليل. -
 دريس والطالب.املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء هيئة الت -

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

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

 وصف عام للمقرر:
يقها، يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب ابألساليب االحصائية االستداللية )البارامرتيةوالالابرمرتية(، وتدريبه على كيفية استخدامها وتطب -

 املالئم لتحليل البياانت ومعاجلة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نتائجها وتفسريها. ياإلحصائوحتديد األسلوب 

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .66
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 الداللة اإلحصائية والداللة العملية 
 2 1 حجم التأثريوفحص الفرضيات اإلحصائية

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

 2 1 حتليل التباين الثنائي يف اجتاهني أو أكثر 
 2 1 حتليل التباين متعدد املتغريات التابعة
 2 1 حتليل االحندار وفرضيات استخدامه
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 2 1 اخلطي البسيط  راالحندا
 2 1 االحندار اخلطي املتعدد

 2 1 األساليب اإلحصائية الالابرمرتية 
 2 1 اختبار  مربع كاي 

 2 1 اختبار مان ويتين للعينتني املستقلتني
 2 1 اختبار ويلكوكسون للعينتني املرتبطتني

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

 2 1 االستكشايف والتوكيديمقدمة عن التحليل العاملي 
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .67
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 32 - - - - 32 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -ساعات الدراسة عدد  .68

 

 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .69
 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 املناسبة.أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
شكل معا  اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لت: ضع طرق التقييم املناسبة اثلثاً  -

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

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت م
 :القدرة علىالطالببعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 املعرفة 1

 التعرف على الداللة اإلحصائية والداللة العملية 1-1

العروض  احملاضرة ابستخدام -
 التقدمية.

 احلوار واملناقشة املوجهة اهلادف. -
 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-
 

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

 اإلحصائية التعرف على مقاييس حجم التأثري وفحص الفرضيات 1-2
 التعرف على األسس العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3
 فهم الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-4
 التعرف علي الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها 1-5
 .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطحتديد معايري و  1-6
حتديد اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-7

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2

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

 االستكشايفاسرتاتيجية التعلم  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

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

 مناقشة نتائج املعاجلات وخمرجات التحليل اإلحصائي وتفسريها. 2-3
 يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.  2-4
، حلل مشكالت معقدة توفرها فعاليعمل مع أقرانه يف اجملموعة على حنو  2-5

 متكاملة حللها. ةمهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 .وسعيه الستثمارها إجيابياً الثقة ابلنفس والوعي أبهدافه وقدراته  3-1

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
النشط، املعتمدة على التعلم 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء
مهارات –االتصال 

–العالقات الشخصية
، والعمل حتمل املسؤولية

 ضمن فريق(

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

 االلتزام بقوانني اجلامعة ومتطلبات املقرر وتسليمها يف الوقت احملدد 3-3
يف جمموعته واجملموعات األخرى، يسهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه  3-4

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

 تصميمها لتقومي مهام األداء.
ومشاريع املبادرة واملشاركة يف النقاش، وتقدمي تغذية راجعة جيدة ألنشطة  3-6

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل معه،  يتحمل املسؤولية 3-7

 وينجزه يف الوقتاحملدد.
يوصل و ، يتفاعل مع أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسب 3-8

 .استنتاجاته بطريقة ذكية
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العدديةمهارات االتصال  4

أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت كل مولدةلبياانت  يعاجل 4-1
 دراستها يدوايً 

 التعلم الذايت  -
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.

التقومي الذايت، وتقومي  -
األقران وتقوم األستاذ 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء
–مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
واملهارات املعلومات 

 ( العددية

أسلوب إحصائي كل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت  4-2
 من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها

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

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  وافياً  يكتب تقريرا 4-4
 ليت مت حساهبا يدوايً لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اباحلاسوبية 

مشروعاً حبثيا ابلتعاون مع جمموعته لتحليل بياانت مقياس )استبانة( ينجز  4-5
، يتم تطبيقه فعليًا،ويكتب تقريرًا وافياً عن املشروع، ويعرضه يف احملاضرة

 ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.
اكتساب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد  4-6

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 
يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي، وحبث  4-7

 والتوصياتالقضااي وإيضاح النتائج 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

 ةيستخدم الربجميات احلاسوبية ملعاجلة كل أسلوب من األساليب اإلحصائي
 اليت مت دراستها

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
أو التعلم النشط، املعتمدة على 

لسياق  تصميم مهام األداء وفقا
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

ت استخدام مهارا
 الربجميات احلاسوبية

 

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

 
 الطلبة خالل الفصل الدراسي: جدول مهام تقومي .70

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

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

 األكادميي للطالب ودعمهماإلرشاد  .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(.  
 صص ملقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاهتم واستفساراهتم وتقدمي اإلرشاد األكادميي هلم.وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس خت -
 تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب يف أي وقت حيتاجونه..-

 مصادر التعّلم .وو
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009رجاء حممود أبو عالم ) -
. القاهرة: مكتبة األجنلو يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية Spss اإلحصاء الالابرامرتي مع استخدام(. 2001الشربيين، زكراي أمحد ) -

 املصرية. 
 . القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية. األساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية(. 2000ح أمحد مراد ) صال -
واالجتماعية:  ةاألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوي( . 2010صالح الدين حممود عالم )  -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  البارامرتيةوالالابرامرتية
(. 4)ط الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ماإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدا(. 2010عبدهللا فالح املنيزل ، عايش موسى غرابية ) -

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

 .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

StatisticsElectronic Journal of  - 

American Psychological Association (APA)- 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Dieter+Rasch&search-alias=books&field-author=Dieter+Rasch&sort=relevancerank
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26795108
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-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 :. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها3

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- 

6134766&p=508120https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=- 

(APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, 

Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

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

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

 

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .43
 طالب 20طالب، معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .44
 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -

 فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة،  .45
 معمل علم النفس الرقمي -

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

 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: .ببببب
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب .– .تتتتت
 املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً. بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .ثثثثث
 إجراءات تطوير التدريس: .ججججج
بني النظراء  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .ححححح

 ، 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  - .خخخخخ
 عمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة ىف التدريس لالستفادة منها. ورشألعضاء هيئة التدريس و حضور دورات تدريبية  - .ددددد
وي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت - .ذذذذذ

 الدراسات والبحوث العلمية يف هذا اجملال.بناء على نتائج 
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ررررر

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ابلقسم.جمتمعات التعلم معايري حقائب اإلجناز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برانمج مراجعة - .ززززز

 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .سسسسس
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 .أخرى ررجبامعاتاملق يف تدريسمع النظراء )األقران( النهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .ششششش
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .صصصصص
ير تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .ضضضضض

 خطط التحسني املستقبلية.والتحديث ووضع 
املقررابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة الداخلية  النظراء )األقران( يف تدريسمراجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .ططططط

 لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية لنتائج ، مع ةتطورات املستجدة يف اجملال ابستمرار وفقاً للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتهالل - .ظظظظظ

 .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

 

 أ.د. ربيع سعيد طه اسم منسق الربانمج:

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

 
 توصيف مقرر : اإلحصاء االستداليل 

 د. ايسر عبدهللا حفين حسن  ذايب عايض عوض املالكيأ.د / ربيع سعيد طه على  د. إعداد:                



 

303 
 

 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 (1حلقة حبث يف اإلحصاء والبحوث )اسم املقرر:  

 ( 0206633-2إحصاء  ) رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىاملؤسسة التعليمية: اسم هـ1440-2-8اتريخ التوصيف:

 كلية الرتبية -قسم علم النفس القسم:-لكليةا

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أأ
 ( 0206633-2() إحصاء  1والبحوث )حلقة حبث يف اإلحصاء . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتان. عدد الساعات املعتمدة: 2 .103
 املاجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .104
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج( .105
 املستوى الثالث: يه املقرر الدراسي. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى ف4 .106
 ال يوجد. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .107
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .108
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .109

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .سسس

    

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .ععع
    

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

 - النسبة: - ابملراسلة .صصص
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .ققق
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 تعليقات:

 

 األهداف .بب
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -7

 الطلبة األطر النظرية واملهارات التطبيقية والربجميات احلاسوبية اخلاصة حبلقة البحث يف اإلحصاء والبحوثإكساب 
)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(.  
 الرتكيز على اجلوانب التطبيقية لإلحصاء والبحوث يف جمال العلوم الرتبوية والنفسية. -
 قرر ملواكبة التطور احلاصل يف هذا التخصص.متابعة مصادر املعلومات املختلفةبشأنتحديث موضوعات امل -
 استخدام قواعد البياانت اإللكرتونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث املتعلقة حبلقة البحث يف اإلحصاء والبحوث. -
 هيئة التدريس والطالب.املراجعة املنتظمة والدورية خلطة املقرر وتعديلها يف ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أعضاء  -

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

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

 وصف عام للمقرر:
يهدف هذا املقرر إىل تعريف الطالب حبلقة البحث يف اإلحصاء والبحوث، املعارف واملهارات الالزمة لطالب البحث يف ختصص اإلحصاء  -

لبحوث العلمية يف ختصص اإلحصاء والبحوث ، األخطاء الشائعة عند كتابة البحث العلمي يف ختصص والبحوث ، كتابة التقارير وا
اإلحصاء والبحوث ، مناقشة بعض املوضوعات واملشكالت اإلحصائية اجلديرة ابلبحث والدراسة ،القيام ببحث علمي يف ختصص 

 . اإلحصاء والبحوث

 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .71
 ساعات التدريس  عدد األسابيع املوضوعاتقائمة 

 3 1 مفهوم حلقة البحث وأمهيتها
 3 1 املعارف واملهارات الالزمة لطالب البحث العلمي

 6 2 املعارف واملهارات الالزمة لطالب البحث يف ختصص اإلحصاء والبحوث
 APA 1 3أخالقيات البحث العلمي وقواعد النشر والتوثيق حبسب نظام 
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-املدخل إىل الدراسة -مستخلص الدراسة ابللغة العربية واإلجنليزية -كتابة التقارير والبحوث العلمية) عنوان الدراسة 
ملخص نتائج   –عرض نتائج الدراسة وتفسريها  –منهج وإجراءات الدراسة  -اإلطار النظري والدراسات السابقة

 املالحق (   –ة مراجع الدراس -الدراسة والتوصيات والبحوث املقرتحة

2 6 

 6 2 كتابة التقارير والبحوث العلمية يف ختصص اإلحصاء والبحوث
 3 1 األخطاء الشائعة عند كتابة البحث العلمي يف ختصص اإلحصاء والبحوث

 6 2 تقدمي تقرير نقدي عن بعض الدراسات والبحوث يف ختصص اإلحصاء والبحوث
 6 2 اإلحصائية اجلديرة ابلبحث والدراسةمناقشة بعض املوضوعات واملشكالت 

 6 2 القيام ببحث علمي يف ختصص اإلحصاء والبحوث
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .72
معامل أو  دروس إضافية حماضرات 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات املعتمدة
 

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

 ال يوجد( اليت يقوم هبا الطالب خالل أسبوعياً:الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .73

 

 واسرتاتيجيات تدريسهاخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .74
 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 معا  : 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
 :القدرة علىالطالببعداالنتهاءمندراسة هذااملقرريتوقعمن 
 املعرفة 1



 

307 
 

 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
إلحصاء كتابة التقارير والبحوث العلمية يف ختصص اأن يتعرف على   1-1

 والبحوث

احملاضرة ابستخدام العروض  -
 التقدمية.

 احلوار واملناقشة املوجهة اهلادف. -
 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-
 

 -االختبارات القصرية  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقومي
 األنشطة ومهام األداء.

أن يتعرف علىاألخطاء الشائعة عند كتابة البحث العلمي يف ختصص  1-2
 اإلحصاء والبحوث

 أن يذكراألطر العلمية لألساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-3
 موضوع الدراسةأن حيدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية  1-4
 أن يستعرضكتابة التقارير والبحوث العلمية 1-5
 .اختيار األسلوب اإلحصائي املناسب شروطمعايري و  أن حيدد 1-6
أن حيدد اخلطوات املتسلسلة منطقيًا للوصول إىل األسلوب اإلحصائي  1-7

 املناسب لتحليل البياانت.
 املهارات املعرفية 2

األخطاء الشائعة عند كتابة البحث العلمي يف ختصص اإلحصاء أن يناقش  2-1
 .والبحوث

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

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقومي

 األنشطة ومهام األداء

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

 أن يقرتح عددا من املعايري حلقيبة اإلجناز اخلاصة أبنشطته وواجباته ومشاريعه.    2-3
، حلل مشكالت معقدة فعالأقرانه يف اجملموعة على حنو أن ينظم العمل مع  2-4

 متكاملة حللها. ةتوفرها مهمة األداء املعطاة، ويقرتح منهجي
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

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

 التعلم الذايت  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية املتعلم مثل التعلم التعاوين، 
التعلم النشط، املعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 احلياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات مجاعية  -

)املشاريع البحثية 
 والعملية(

التقومي الذايت، وتقومي  -
األستاذ األقران وتقوم 

 ابستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقومي
كل من )األنشطة ومهام 

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.

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

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

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

 اجملموعات األخرى أثناء عرضها.
يف أداء العمل املكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  يتحمل املسؤوليةأن  3-7

 معه، وينجزه يف الوقتاحملدد.
، أقرانه يف اجملموعة، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب مناسبيتفاعل مع أن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤه م
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت كل مولدةلبياانت  أن يعاجل 4-1
 مت دراستها يدوايً 

 التعلم الذايت  -
طرائق التعلم القائمة على إحدى -

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
كل من ) األنشطة 

 –ومهام األداء
–مهارات االتصال 

تقنية ت مهارا
املعلومات واملهارات 

 ( العددية

أسلوب كل لابستخدام الربجميات احلاسوبية  مولدةحيلل بياانت أن  4-2
 إحصائي من األساليب اإلحصائية اليت مت دراستها

املتحصل عليها كمخرجات للربجميات  النتائجعن  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-3
 ليت مت حساهبا يدوايً لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها اباحلاسوبية 

مشروعاً حبثياً ابلتعاون مع جمموعته لكتابة حبث علمي ختصص ينجز أن  4-4
احملاضرة، اإلحصاء والبحوث،ويكتب تقريرًا وافياً عن املشروع، ويعرضه يف 

 ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ املادة وأقرانه.
أن يكتسب مهارات مجع املعلومات والبياانت وحتليلها وتقوميها بشكل انقٍد  4-5

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتو 
أن يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي، وحبث  4-6

 النتائج والتوصياتالقضااي وإيضاح 

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5

5-1 
 

أن يؤدى الطالب عرضاً لبحث علمي يف ختصص اإلحصاء والبحوث 
مستخلص الدراسة  -موضحاً خطوات البحوث العلمية ) عنوان الدراسة 

اإلطار النظري والدراسات -املدخل إىل الدراسة -ابللغة العربية واإلجنليزية
  –عرض نتائج الدراسة وتفسريها  –منهج وإجراءات الدراسة  -السابقة

 –مراجع الدراسة  -تائج الدراسة والتوصيات والبحوث املقرتحةملخص ن
 املالحق (  

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 كتابة حبث علميمهارا
ختصص اإلحصاء 

 والبحوث

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .75

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

نسبته من التقييم  األسبوع احملدد لتسليمه
 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات مجاعية وعمل مشروعات مشرتك 2
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 %5 15 نتائجه وتفسريها اإلحصاء والبحوث ومناقشةتقدمي تقرير علمي إلجراءات حبث يف ختصص  3
 %20 12،  4 اختبارات قصرية أثناء الفصل الدراسي 4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هناية الفصل الدراسي 6

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 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 .أأأ
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبياانت ابستخدام برانمج 2009أبو عالم، رجاء حممود ) -
. القاهرة: مكتبة األجنلو يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية Spss اإلحصاء الالابرامرتي مع استخدام(. 2001الشربيين، زكراي أمحد ) -

 املصرية. 
 ( . اإلحصاء وتصميم التجارب ىف البحوث النفسية والرتبوية واالجتماعية. القاهرة: مكتبة األجنلو املصرية.2007الشربيين، زكراي أمحد ) -
(. مناهج البحث يف العلوم الرتبوية والنفسية 2013الشربيين، زكراي أمحد، صادق، يسرية أنو، القرين، حممد سامل ، مطحنة، السيد خالد ) -

 تماعية. الرايض: دار الشقري.واالج
 . القاهرة : مكتبة األجنلو املصرية. األساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية(. 2000مراد، صالح أمحد )  -
جتماعية: واال ةاألساليب اإلحصائية االستداللية يف حتليل بياانت البحوث النفسية والرتبوي( . 2010عالم، صالح الدين حممود )  -

 (. القاهرة: دار الفكر العريب.2)ط  البارامرتيةوالالابرامرتية
(. 4)ط الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ماإلحصاء الرتبوي تطبيقات ابستخدا(. 2010املنيزل، عبدهللا فالح ، غرابية، عايش موسى ) -

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

 .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. 

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

- (APA PSYC NET, EBSCO Academic Search Complete, Eric, Jstor, ProQuest, Sage, 

Theses, Science Direct,  Springer,Wiley Blackwell )    

 أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطواانت املدجمة:مواد تعليمية . 4
 جمموعة منتقاه من األقراص املضغوطة املشتملة على موضوعات املقرر،والربامج اإلحصائية على حسب االحتياج : -

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

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

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

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

 

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

 
 املرافق املطلوبة .ببب

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

 متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صويت متكامل، جهاز حاسب آيل لكل طالبمقعد 20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .46

 طالب 20طالب، معمل حاسب آلييتسع لـ  20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .47

 SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالربامج احلاسوبية املذكورة يف موضوعات املقرر مثل :  -
 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .48

 النفس الرقميمعمل علم  -
 تقومي املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ععععع

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .غغغغغ
 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: .ففففف
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس ابلقسم للمشاركة يف تقييم التكليفات الفردية واجلماعية واملشاريع والتقارير الفصلية للطالب .– .ققققق
 املقرر ابألقسام والكليات ابجلامعات املختلفة حملياً وإقليماً. بني النظراء )األقران( يف تدريس واالستشارات تبادل الزايرات واخلربات - .ككككك
 إجراءات تطوير التدريس: .للللل
بني النظراء  واالستشاراتتبادل الزايرات واخلربات : وهو برانمج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل يف تكوين جمتمعات التعلم يف إطار هيئة التدريس - .ممممم

 ، 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  - .ننننن
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  التدريس لالستفادة منها.ىفعمل تتناول استخدام الطرق واالسرتاتيجيات احلديثة  ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .ههههه
وي املقرر استخدام أحدث الطرق التدريسة املعاصرة يف ايصال املعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوين ،.....اخل مع إحداث تعديالت يف حمت - .ووووو

 هذا اجملال.بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية يف 
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ييييي

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 ابلقسم.جمتمعات التعلم التقدير الوصفية ضمن برانمج  مراجعة معايري حقائب اإلجناز ومقاييس- .أأأأأأ

 ابلقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني حبوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .بببببب
 .أخرى املقررجبامعات مع النظراء )األقران( يف تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .تتتتتت
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ثثثثثث
ير تكوين جمموعات الرتكيز من املتخصصني يف املقرر من أعضاء هيئة التدريس ابلقسم لتقومي فعالية املقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .جججججج

 والتحديث ووضع خطط التحسني املستقبلية.
املقررابلقسم والكلية واجلامعة، وكذلك تقرير املراجعة الداخلية  النظراء )األقران( يف تدريسجعة تقييم املقرر وإجراءات تطويره من قبل مرا - .حححححح

 لعمادة التطوير واجلودة النوعية واألخذ هبا.
املراجعة الدورية ، مع ةتمرار وفقاً للمعطيات احلديثحتديث مصادر التعلم اخلاصة ابملقرر للتأكد من مواكبتهاللتطورات املستجدة يف اجملال ابس - .خخخخخخ

 .لنتائج 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

 

 أ.د / ربيع سعيد طه  ....................... اسم منسق الربانمج:

 

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

 
 (1توصيف مقرر : حلقة حبث يف اإلحصاء والبحوث )

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

 
 
 
 

 منوذج

 )اختياري قسم( توصيف املقرر الدراسي
 
 
 

 املقاييس النفسيةاسم املقرر:  
 2-0206634قياس   رمز املقرر:  
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 منوذجتوصيفمقرردراسي

 جامعة أم القرى:إمساملؤسسةالتعليمية ه 1440 /4/3:اترخيالتوصيف

 علم النفس /.الرتبية    :القسم /لكليةا

 

 التعريفباملقررالدراسيومعلوماتعامةعنه .تت
 املقاييس النفسية:امساملقررالدراسيورمزه. 1 .110
 2: عددالساعااتملعتمدة. 2 .111
برانمج الدبلومفي القياس والتقومي وبرانمج املاجستري يف : الذييقدمضمنهاملقررالدراسي( أوالربامج) الربانمج. 3 .112

 القياس والتقومي ومقرر اختياري لطالب املاجسترييف  التخصصات األخرى يف قسم علم النفس
 الثالث:السنةأواملستواىلدراسيالذييعطىفيهاملقررالدراسي. 4 .113
 (:إنوجدت) تطلبااتلسابقةهلذااملقررامل. 5 .114
 ال يوجد(: إنوجدت) املتطلبااتملتزامنةمعهذااملقرر. 6 .115
 جامعة أم القرى ابلعابدية والزاهر: موقعتقدمياملقرر،إنلميكنفياملقرالرئيسللمؤسسةالتعليمية. 7 .116

 (:اخرتكلماينطبق) منطالدراسةاملتبع. 8

 % 100 :النسبة √ قاعااتحملاضرااتلتقليدية .ررر
    

  :النسبة  التعليماإللكرتوين .ششش
    

  :النسبة  (تقليديوعنطريقاإلنرتنت) تعليممدمج .تتت
    

  :النسبة  ابملراسلة .ثثث

    

  :النسبة  أخرى .خخخ
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 :تعليقات

 

 األهداف .ثث
 ماهدفاملقررالرئيس؟ -1

وتشخيص  اكساب الطالب معلومات عن أشهر املقاييس املستخدمة يف جمال الشخصية واالجتاهات وامليول
ذوي االحتياجات اخلاصة ، وكيفية بنائها وتقنينها وتطبيقها وتصحيحها وحتليل بياانهتا، وكذلكاكساهبم 

 مهارات القياس النفسي عند التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة.

)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(.  

متابعة املقاييس اجلديدة يف جمال علم النفس يف كافة ختصصاته، وتوفري املقاييس للظواهر والسمات النفسية 
ع التطورات والتغريات اجملتمعية املتالحقة، ومتابعة البحوث املنشورة يف اليت يكثر انتشارها يف اجملتمع م

 موضوعات املقرر يف أحدث اجمللدات واألعداد للدورايت العاملية يف التخصص.

 

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

يتضمن هذا املقرر عرض ا الهم املقاييس النفسية يف جمال الشخصية واالجتاهات وامليول واملقاييس النفسية 
املستخدمة لتشخيص ذوي االحتياجات اخلاصة، من حيث تعريف الظاهرة موضع القياس وحماورها أو 

تصحيحه وتقنينه والتحقق من توفر اخلصائص مكوانهتا أو أبعادها املختلفة، وكيفية بناء املقياس وتطبيقه و 
 السيكومرتية له

 

 :املوضوعااتلتيينبغيتناوهلا .76
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 قائمةاملوضوعات
عدداأل
 سابيع

ساعااتلتدر
 يس

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

 اختبار الذكاء اللفظي 

 اختبار الذكاء املصور 

2 4 

مفهوم الشخصية، ومساهتا املختلفة، وأشهر التصنيفات اليت حتتويها املقاييس النفسية 
 اخلاصة بقياس مسات الشخصية.

 مقياس مسات الشخصية لكاتل -

 مقياس الشخصية متعدد األوجه. -

 مقياس العوامل اخلمسة الكربى للشخصية -

 يف قياس مسات الشخصية.  استخدام املقاييس االسقاطية -

2 4 

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

 أساليب قياس االجتاهات أحادية البعد  -

 * أسلوب الفرتات املتساوية ظاهراي  )ثرستون(.     

 * أسلوب التقدير اجلمعي )ليكرت(.     

 * األسلوب الرتاكمي )جتمان(.     

2 4 
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 أساليب قياس االجتاهات متعددة االبعاد. -

 أساليب قياس العالقات االجتماعية -

 مع أمثلة تطبيقية لكل أسلوب منها

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

 استبيان سرتونج كامبل للميول

 يودر للميولاستبيان ك

 استبيان جاكسون للميول املهنية

 املشكالت السيكومرتية الستخدام االستباانت يف قياس امليول

2 4 

مفهوم املوهبة واإلبداع وأهم السمات املميزة للموهوبني واملبدعني وطرق االكشف عنهم 
املستخدمة وأهم املقاييس النفسية يف تشخيص هذه الفئات، وأشهر املقاييس النفسية 

 للتعرف على السمات النفسية والقدرات العقلية لديهم.

2 4 

 4 2 مفهوم اإلعاقة العقلية طبي ا وسيكومرتاي  واجتماعي ا، واالجتاه التكاملي يف تشخيص 

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

 صعوابت التعلم.

1 2 

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

2 4 
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   : إمجاليعددساعااتملقرروتوزيعها .77
 اجملموع أخرى تطبيق معامألواستديو دروسإضافية حماضرات 

 30 - 6 - - 24 ساعااتلتدريسالفعلية
 2 - - - - 2 الساعااتملعتمدة

 

 :التييقومبهاالطالبخالألسبوعياً ( اإلضايف) التعلمالفردي/  عددساعااتلدراسة .78
 ساعتان

 

 خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالتواتساقهامعطرققياسهاواسرتاتيجياتتدريسها .79
 حيدداجلدواللتاليمجاالمتخرجااتلتعلماخلمسةالواردةفياإلطارالوطنيللمؤهالت

 .قمبملءاجلدولبمخرجاتتعلماملقرر،حبيثتكونقابلةللقياسحسباملطلوبفيمجاالاتلتعلماملناسبة: أوالً  -
 .ضعاسرتاتيجيااتلتدريسالتيتناسبطرقالتقييموتتسقمعهاومعمخرجااتلتعلماملستهدفة: اثنياً  -
: اثلثاً  -

تشكلمعا عمليةتعلمضعطرقالتقييماملناسبةالتيتساعدعلىقياسوتقوميمخرجااتلتعلمبدقة،وجيبأنتتسقمخرجاتتعلماملقرراملستهدفةوطرقتقييمهاواسرتاتيجياتتدريسهال
 .وتعليممتكاملة،معمالحظةأهناليلزمأنيتضمنكلمقررخمرجاتتعلمفيكلمجاملنمجاالاتلتعلم

 
 جدوملخرجااتلتعلمللمقرر

 طرقالتقومي اسرتاتيجيااتلتدريسللمقرر خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالت م
 املعرفة 1
1-
1 

يعرف الذكاء وحيدد تطور القياس العقلي اترخييا ويصنف اختبارات 
 الذكاء املختلفة يف ضوء عدة حمكات

 أسئلة موضوعية التعلم النشط

1-
2 

املختلفة وحيدد أشهر مقاييس يعرف الشخصية ومسات الشخصية 
 الشخصية.

 تكليف منزيل العرض الفعال
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1-
3 

 أسئلة موضوعية احلوار واملناقشة يوضح مفهوم االجتاه ومكوانته وكيفية قياسه.

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

1-
4 

يعرف ذوي االحتياجات اخلاصة ويذكر أحدث التصنيفات العاملية 
 هلذه الفئات. 

 تكليف منزيل العرض الفعال

1-
5 

يوضح أهم املقاييس املستخدمة يف تشخيص املبدعني واملوهوبني 
وذوي اإلعاقة العقلية وذوي صعوابت التعلم والتوحديني وذوي 

 اإلضطراابت السلوكية واالنفعالية.

 أسئلة موضوعية عالالعرض الف

 املهارااتملعرفية 2
2-
1 

يتحقق من اخلصائص السيكومرتية لبعض املقاييس النفسية على 
 عينات من اجملتمع السعودي. 

 تكليف منزيل التعلم النشط

2-
2 

ينقد عينة من املقاييس النفسية املستخدمة يف قياس الشخصية 
 واالجتاهات وامليول

 نشاط عملي التعلم التعاوين

2-
3 

يصيغ جمموعة من الفقرات وفق كل أسلوب من أساليب قياس 
 االجتاهات.

 تكليف منزيل التعلم النشط

 مهارااتلعالقااتلشخصيةوحتمالملسؤولية 3
3-
1 

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يتحرى الدقة يف اختيار املقاييس املناسبة للظواهر النفسية

3-
2 

 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة نتائج املقاييس النفسية املختلفةيتحرى املوضوعية يف تفسري 

 مهارااتالتصالومهاراتتقنيةاملعلوماتواملهارااتلعددية 4
4-
1 

يقوم جبمع البياانت املستمدة من تطبيق بعض املقاييس النفسية 
 الكرتونيا  

 تطبيقات عملية التعلم النشط
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4-
2 

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

 تطبيقات عملية التعلم النشط

 (وجدتإن) املهارااتلنفسيةاحلركية 5
5-
1 

   

5-
2 

   

 

 
 :جدوملهامتقوميالطلبةخالاللفصاللدراسي .80

األسبوعاحملددلتسليم (اخل......اختبار،مشروعجماعي،كتابةمقال،خطابة،تقدميشفهي،مالحظة: مثال) مهامالتقومياملطلوبة م
 ه

 نسبتهمنالتقييمالنهائي

 %15 9،  4،  3 تكليفات منزلية  1
 %30 8 اختبار نصفي  2
 % 15 10 عرض عملي 3
 %40 16 اختبار هنائي 4
5    
6    

 
 اإلرشاداألكادمييللطالبودعمهم .ل

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.

 تدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واإللكرتوين.تكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئة ال

 توجد وحدة خمصصة لإلحصاء والبحوث تقدم االستشارات اخلاصة ابملقرر 
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 يوجد مرشد أكادميي ابلقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية

 
 مصادرالتعّلم .تتت

 :الكتباملقررةاملطلوبة - فيقائمة–أدرج. 1

 الرياض، مكتبة الرشد. القياس النفسي والتربوي: نظريته، أسسه، تطبيقاته.(.1997الرحمن سليمان )الطريري، عبد 

 األسكندرية: دار المعارف الجامعية. استخبارات الشخصية.(. 2001عبد الخالق، أحمد محمد )

القاهرة، دار الفكر (. 1)ط وتوجهاته المعاصرةالقياس والتقويم التربوي والنفسي: أساسياته وتطبيقاته .(2000) صالح الدين محمودعالم،
 العربي. 

Aiken,L.(2000). Psychological Testing and Assessment(10th Ed.). Allyn & Bacon, USA. 

Salvia,J.&Ysseldyke,J.(1995). Assessment(6th Ed.).Houghton Mifflin Company, Boston, USA. 

 (:اجملالاتلعلميةوالتقاريروغريها) املواداملرجعيةاألساسية - فيقائمة–أدرج. 2

Smith, G. T. (2005). On construct validity: Issues of method and measurement. Psychological 
Assessment, 17, 396-408. 

Vazire, S. (2006). Informant reports: A cheap, fast, and easy method for personality 
assessment. Journal of Research in Personality, 40, 472-481. 

Westen, D., & Rosenthal, R. (2005). Improving construct validity: Cronbach, Meehl, and 
Neurath’s Ship. Psychological Assessment, 17, 409-412. 

 :الالجتماعيوغريهاأدرجاملواداإللكرتونيةومواقعاإلنرتنتومواقعالتواص. 3

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.ps.24.020173.001325?journalCode=ps
ych 

http://members.aect.org/edtech/ed1/34/34-05.html 

https://www.simplypsychology.org/attitude-measurement.html 

 :وادتعليميةأخربمثاللرباجماحلاسوبية،الربجميات،واألسطوااناتملدجمةأدرجأمي. 4

https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.ps.24.020173.001325?journalCode=psych
https://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev.ps.24.020173.001325?journalCode=psych
http://members.aect.org/edtech/ed1/34/34-05.html
https://www.simplypsychology.org/attitude-measurement.html
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 SPSS, AMOSبرانمج 

 

 املرافقاملطلوبة .ثثث
)أي  بيننمتطلبااتملقررالدراسيمناملرافقبمافيذلكحجمالقاعااتلدراسيةواملختربات

 (:عدداملقاعدداخاللقاعااتلدراسيةواملختربات،وعددأجهزةاحلاسباآللياملتاحة،وغريها
 (:قاعااتحملاضرات،واملختربات،وقاعااتلعرض،واملعامل،وغريها) املباين .49

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

 وحدة اإلحصاء والبحوث مع تزويدها ابلربامج الكمبيوترية اإلحصائية الالزمة لتطبيق حمتوى املقرر.

 (:ضالبياانت،واللوحااتلذكية،والربجمياتوغريهاأدواتعر ) مصادرتقنية .50
 وجهاز حاسب آيل Data Showجهاز العرض 

 (:مثال اذاكاهنناكحاجةإلىتجهيزامتخربيةخاصة،فاذكرها،أوأرفققائمةهبا: حددها) مصادرأخرى .51
املطلوبة يف توجد حاجة ملعمل يف القياس والتقومي جمهز بكافة املقاييس النفسية  -املكتبة  املركزية ابجلامعة 

برامج القياس والتقومي يف مراحل الدبلوم واملاجستري والدكتوراة، ويتم حتديث هذه املقاييس كل عام دراسي 
 وفق التقدم احلادث يف اجملال.

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .دددددد

 :اسرتاتيجيااتحلصولعلىالتغذيةالراجعةمنالطالببخصوصفعاليةالتدريس .10
 استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بينها تقييم طرق التدريس املتبعة* تقدمي 

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

 :اسرتاتيجياأتخربلتقوميعمليةالتدريسمنقبالألستاذأوالقسم .11
 يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر واالختبار النهائي. * املقارنة بني أداء الطالب
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* حتليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية حتليال كميا ونوعيا للوقوف على أثر اسرتاتيجيات التدريس 
 املتبعة يف تدريس موضوعات املقرر وترتيبها حسب فعاليتها.

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

 :إجراءاتتطويرالتدريس .12
بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق التدريس احملببة هلم سيتم 

 تطوير التدريس

: مثل)  إجراءااتلتحققمنمعايريإجنازالطالب .13
تدقيقتصحيحعينةمنأعمااللطلبةبواسطةأعضاءهيئةتدريسمستقلني،والتبادلبصورةدوريٍةلتصحيحاالختباراأتوعينةمنالواجبا

 (:متعأعضاءهيئةتدريسمنمؤسسةأخرى
الئه وجمموعة ميتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني التقييم الذايت وتقييم ز 

 التخصص املنوط به تدريس املقرر. من أعضاء هيئة التدريس يف
 :ِصفإجراءااتلتخطيطللمراجعةالدوريةملدبفعاليةاملقررالدراسيوالتخطيطلتطويره .14

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

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

 بعة أداء الطالب يف االختبار الشامل ملرحلة الدكتوراة يف احملور اخلاص ابلتخصص.متا -

 متابعةأعداد البحوث يستخدم فيها الطالب املعلومات الواردة يف املقرر. -
 

  :امسمنسقالربانمج

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

 توصيف مقرر املقاييس النفسية:                                 إعداد د/ حممد حممود عبد الوهاب
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 منوذج

 )إختياري قسم( توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 فروق فرديةاسم املقرر:  

 0206652-2نفس      رمز املقرر:  
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 منوذجتوصيفمقرردراسي

 جامعه أم القرى.أمساملؤسسةالتعليمية: 1440../2.../...20..اتريخ التوصيف:

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

 

 التعريفباملقررالدراسيومعلوماتعامةعنه .جج
 . امساملقررالدراسيورمزه: فروق فردية 1 .117
 2الساعااتملعتمدة: . عدد 2 .118
 ماجستري  يف علم النفسمقرر اختياري لل. الربانمج )اوالربامج( الذييقدمضمنها املقرر الدراسي: 3 .119

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

 الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .120
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:ال يوجد5 .121
 . . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: ال يوجد6 .122
-املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية-. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .123

 الزاهر وغريها(
 )اخرتكلماينطبق(: . منطالدراسةاملتبع8

 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية .ذذذ
    

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكرتوين .ضضض
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .غغغ
    

   النسبة:  أخرى .أأأأ

 تعليقات:
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 األهداف .حح
 يتوقعمنطالبالدراساتالعليافينهايةدراسةهذاالمقررأنيكونقادرعلى

 - : أنيكونالطالبقادرااعلى

 .التعرفالىماهيةالفروقالفرديةوأهميتهاوطرقدراستها 

 .مناقشةالفروقالفرديةبينالجنسينوفيالشخصيةوفياألساليبالمعرفية 

 يةالفئاتالتطبيقالتربويللفروقالفرديةفيمجاالتالتدريسوتقويماألداءورعا

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

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

 

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

النماذج املعرفية ج التحليل العاملي الكالسيكية والتصنيفية و وطرق قياسها وطرق مجع البياانت عن الفروق الفردية ومناذ 
 لتجهيز املعلومات والنماذج املعرفية التصنيفية وقدرات العمليات املعرفية

 

 املوضوعااتلتيينبغيتناوهلا: .81
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمةاملوضوعات

الفروق الفردية؛ مفهومها و نشأهتا   وطبيعتها وتصنيفها وأبعادها وخصائصها وأمهية 
 دراستها للقائمني على العملية الرتبوية ،مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني 

2 4 

 2 1 طرقالبحثفيالفروقالفردية

 2 1 العوامل املؤثرة يف الفروق الفردية كالبيئة والوراثة واجلنس والعمر والتعليم ...وغريها 

 4 2 أنواع   الفروقالفرديةفيالقدرات العقلية العامة
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 أنواع   الفروقالفرديةفيالقدرات العقلية اخلاصة  

 2 1 النظرايت املفسرة للفروق الفردية 

 6 3 الفروقالفرديةفيالشخصية

 2 1 الفروقالفرديةبينالجنسين

 4 2 الفروق الفردية يف الذكاء اإلنساين

 2 1 قياس الفروق الفردية 

 التطبيقاتالتربويةللفروقالفرديةفيالتدريسوتقويماألداءوالتوجيه

 المهنيوفيمجااللفئاتالخاصة

2 4 

 

   إمجاليعددساعااتملقرروتوزيعها:  .82
 حماضرات 30

دروسإضا
 فية

معامألواست
 اجملموع أخرى تطبيق ديو

 32 - -  - 32 ساعااتلتدريسالفعلية
 2 - -  - 2 الساعااتملعتمدة

 

 ساعات3عددساعااتلدراسة / التعلمالفردي )اإلضايف( التييقومبهاالطالبخالألسبوعياً: .83
 إلجناز التكليفات اخلاصة ابملقررتان ساع

 

 

 خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالتواتساقهامعطرققياسهاواسرتاتيجيات .84

 تدريسها .85
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 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  -
ها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييماثلثاً  -

ت رتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالواس
 التعلم.

 
 جدوملخرجااتلتعلم للمقرر

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار 

 الوطين للمؤهالت
اسرتاتيجيااتلتدريس 

 للمقرر
 وميطرق التق

 املعرفة 1
1-
1 

 
النظرايت املفسرة للفروق الفردية يتعرف- . 

 

 .الشرحوالمناقشة-

 

 الواجبااتلفرديةواجلماعية

1-
2 

املقاييس واالختبارات وأمهيتها  يف  يتعرف
 قياس الفروق الفردية 

التطبيق العملي ملقاييس 
 الفروق الفردية املتوفرة 

 العروضالصفيةللنظرايت-

 النصفية والنهائيةاالختبارات -

 املهارااتملعرفية 2
2-
1 

 مناقشة- النظرايت املفسرة للفروق الفردية   يفرقبني-

حماضرة ابستخدام البور 
 بوينت

 االختبارات

 النصفية والنهائية 

 املناقشة-

 التطبيقات العملية-

2-
2 

أن يتعرف خصائص القياس وشروطه وأمهيته يف 
 جمال الفروق الفردية 

 مهارااتلعالقااتلشخصيةوحتمالملسؤولية 3
3-
1 

أن يظهر الطالبقدرته على العمل ضمن جمموعه 
 يف األنشطة التعاونية

 املالحظة املباشرة للطالبة خالل الفصل الدراسي التعلم التعاوين

 . المناقشاتالصفيةالعروضالجماعيةوالفردية الحواروالمناقشة تبادالآلراءبعيدا عناالنفعالي 
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 . الحواروالمناقشة تواصلمعاآلخرينبفاعليةووضوحي 

 اتخاذالقرار

. الواجباتالفرديةوالجماعية

 مالحظةالسلوك.

 الحواروالمناقشة تحمالملسؤوليةالفرديةواالعتمادعلىالذاتي 

 دراسةالحالة

 . الواجباتالفردية. العروضالفردية-

3-
2 

 استمارة تقيم العمل اجلامعي والفردي املناقشات..احملاضرات يظهر فدرهتفي احلوار واملناقشة

 مهارااتالتصالومهاراتتقنيةاملعلوماتواملهارااتلعددية 4
4-
1 

يظهر مهارته يف البحث يف شبكة االنرتنت عن 
املواضيع احلديثة  املتعلقة أبمهية الفروق الفردية 

 وابرز املستجدات يف هذا اجملال

 

 

التكليفات والتطبيقات 
 املختلفة

ومناقشة املقاالت واملعلومات اليت مت احلصول عرض 
 عليها من االنرتنت

 PowerPointواستخدام ال 

4-
2 

 يظهر مهارهتفي استخدام التقنية احلديثة 

 (وجدتاملهارااتلنفسيةاحلركية )إن 5
5-
1 

جيمع املعلومات لدعم التعليم املستند على -
 النظرايت العقلية ودورها يف منو قدرات الطالب

التكليفات والتطبيقات 
 املختلفة

 power pointاستخدام ال 

 
 جدوملهامتقوميالطلبةخالاللفصل الدراسي: .86

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

 نسبتهمنالتقييمالنهائي

 %10 طوال الفصل  واحلوار وااللتزام مبعايري السلوك الصفي املرغوباملناقشة  1

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

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

 %40 15 االختبار النهائي)اختبار من متعدد ومقايل قصري( 4
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 %100 اجملموع 5

 
 د.اإلرشاداألكادمييللطالبودعمهم

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

 مصادر التعلم.ججج
 الكتب املقررة املطلوبة:–يف قائمة–أدرج-1

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

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

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

 (. مصر : األجنلو املصرية للطباعة والنشر6.)ط (. القدرات العقلية1996أبو حطب ، فؤاد .)-
 ( األردن : دار وائل للنشر والتوزيع2(. سيكولوجية الفروق الفردية .)ط2008اخلالدي ، أديب .)-

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

 املواداملرجعيةاألساسية )اجملالاتلعلميةوالتقاريروغريها(: –فيقائمة –. أدرج2

 https://uqu.edu.sa/libاملكتبةالرقميةمبكتبةامللكعبداللهبجامعةأمالقرى

 https://www.abegs.orgمكتبالرتبيةالعربيلدوالخلليج

 page-https://www.gaserc.com/homeاملركزالعربيللبحواثلرتبويةبدوالخلليج

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

https://uqu.edu.sa/lib
https://www.abegs.org/
https://www.gaserc.com/home-page
https://uqu.edu.sa/App/Browser/CatSite/44
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 https://arts.ksu.edu.sa/ar/journalسعود جملة جامعة امللك 

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

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

 جملة دراسات )العلوم االنسانية واالجتماعية( اجلامعة األردنية 

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

https://journals.ju.edu.jo 

 جملة العلوم الرتبوية والنفسية البحرين 

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

 جمللة العربية للعلوم الرتبوية والنفسية

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

 جامعة القاهرة –جملة العلوم الرتبوية 

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

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

/https://www.arabsciencepedia.org 

https://www.marefa.org 

https://www.sciencedaily.com 

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

قسم علم النفس  –رابط دليل الدورايت العربية اجملانية   

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
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
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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 

 املنصااتلتعليميةااللكرتونيةاملفتوحة

 https://www.edraak.org_منصة أدراك 

 https://www.rwaq.orgمنصة رواق للتعليم املفتوح -

 https://www.maharah.netمنصة مهارة -

 https://www.tasmeemme.comموقع تصميمي -

 https://shms.sa/registrationمنصة مشس 

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

 )قاعااتحملاضرات،واملختربات،وقاعااتلعرض،واملعامل،وغريها(:املباين  -1
 قاعات دراسية جمهزة تقنيا-

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/


   

333 
 

 معامل القسم والكلية -

 (طالب10قاعة اجتماعات مبقاعد متحركة سعة)-

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(::-2 
 الشخصية استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة-

 استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميةأو أي مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر-

 السبورات الذكية-

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

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

 مناقشة الطالبات حول ما ورد يف املقرر -
 مستوى التطبيقات العملية لنظرايت الدافعية يف التعلم واالجناز  -
 نتائج استبانه تقومي األداء التدريسي -
 االختبار النهائي نتائج -
 رضا الطالب وقناعتهبأداءأستاذ املقرر وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت استبانه تقيس مدى-

 استبانه للحصول على التغذية الراجعة -

 مقابلة عينة من طالب املقرر-

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

 تقرير رئيس القسم حول أداء عضو هيئة التدريس -

 حلقة نقاش مع الزميالت اللوايت درسن املقرر سابقا   -
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 نتائج الطالب-

 سجالت االجناز-

 ملف تقومي املقرر-

 تقيم األقران-

 التقييم الذايت-

 إجراء لتطوير التدريس: .2
 حبوث تعليم وتعلم اللغة االجنليزية والعمل على توظيفه يف املقرر متابعة ما يستجد يف جمال-

 اللتحاق بدورات وورش عمل حول اسرتاتيجيات التدريس الفعال والتقومي-

 ملف التدريس-

 السمينارت العلمية-

 حضور املؤمترات والندوات التخصصية-

 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(-

 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين-       

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

 مؤسسة أخرى(:
 ق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة من القسمتدقي-

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

 املشاركة والتبادل يف التصحيح والتدقيق بني الزمالء الذين يدرسون نفس املقرر-
 مقارنة أداء الطالب مبثيالهتن يف جامعة الريموك /األردن. -      
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موك ومقارنة الدرجات النهائية توحيد سؤال من أسئلة االختبار النهائي مع عضو هيئة التدريس يف جامعة الري  -      
 املمنوحة للطالب.

 
 

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

ى ذات الصلة به مثل طرق التدريس اخلاصة وتصميم تعرف مدى إفادة الطالب من هذا املقرر يف مقررات أخر -
 وتطوير الدروس والتدريب امليداين

 االطالع على األحباث يف جمال التخصص )العربية واألجنبية(-

 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر-

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى-       

 
 

 

  . اسم منسق الربانمج:

 20/2/1440 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 )اختياري فسم( توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 )اختياري قسم( جماالت اإلرشاد النفسياسم املقرر:

 0206614-2نفس     رمز املقرر:
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 منوذجتوصيفمقرردراسي

 امساملؤسسةالتعليمية: جامعة أم القرى 2/3/1440:اترخيالتوصيف

 قسم علم النفس –كلية الرتبية :القسم /لكليةا

 

 التعريفباملقررالدراسيومعلوماتعامةعنه .خخ
 جماالت اإلرشاد النفسي )   (: امساملقررالدراسيورمزه. 1 .124
 ساعتني نظري: عددالساعااتملعتمدة. 2 .125
 املادة اختياري عام جلميع ختصصات علم النفس: الذييقدمضمنهاملقررالدراسي( أوالربامج) الربانمج. 3 .126

 (فيحالوجودمقررعامفيعدةبرامج،بيننهذابدال منإعدادقائمةبكلهذهالربامج)

 قسم علم النفساختياري : السنةأواملستواىلدراسيالذييعطىفيهاملقررالدراسي. 4 .127
 ال يوجد(:إنوجدت) املتطلبااتلسابقةهلذااملقرر. 5 .128
 ال يوجد(: إنوجدت) املتطلبااتملتزامنةمعهذااملقرر. 6 .129
 داخل املبىن الرئيسي يف اجلامعة: موقعتقدمياملقرر،إنلميكنفياملقرالرئيسللمؤسسةالتعليمية. 7 .130

 (:اخرتكلماينطبق) منطالدراسةاملتبع. 8

 % 80 :النسبة √ قاعااتحملاضرااتلتقليدية .بببب
    

 % 20 :النسبة √ التعليماإللكرتوين .جججج
    

  :النسبة  (تقليديوعنطريقاإلنرتنت) تعليممدمج .دددد
    

  :النسبة  ابملراسلة .هههه
    

  :النسبة  أخرى .وووو
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 ال يوجد:تعليقات

 

 ماهدفاملقررالرئيس؟األهداف -1
  ،وعلم النفس اإلرشادي، وجماالت علم النفس اإلرشادي اليت منها: التعريف مبفهوم علم النفس العام

اإلرشاد الرتبوي، اإلرشاد املهين، اإلرشاد الزواجي، اإلرشاد األسري، إرشاد األطفال والشباب والكبار، 
 وإرشاد ذوي االحتياجات اخلاصة.

  إىل سوء توافقه النفسي، مساعدة الطالب على فهم مشكالته الشخصية واالنفعالية والسلوكية اليت تؤدي
 والعمل على حل املشكالت مبا حيقق أفضل مستوى للتوافق.

  تعريف الطالب بكيفية رسم اخلطط الرتبوية اليت تتالءم مع قدراته وميوله وأهدافه، وأن خيتار األساليب اليت
 النجاح يف تساعده يف اكتشاف اإلمكاانت الرتبوية فيما بعد املستوى التعليمي احلاضر، ومساعدته يف

 برانجمه الرتبوي واملساعدة يف تشخيص وعالج املشكالت الرتبوية مبا حيقق توافقه الرتبوي بصفة عامة.
  مساعدة الطالب يف التعرف على كيفية اختيار مهنته مبا يتالءم مع استعداداته وقدراته وميوله وظروفه

ل، والتقدم والرتقي فيه، وحتقيق أفضل مستوى االجتماعية وجنسه، واإلعداد والتأهيل هلا، والدخول يف العم
 ممكن من التوافق املهين.

  ،مساعدة الطالب على كيفية اختيار الشريك )زوج، زوجة( واالستعداد للحياة الزوجية، والدخول فيها
 واالستقرار والسعادة، وحتقيق التوافق الزواجي، وحل ما يطرأ من مشكالت زواجية قبل الزواج وأثناءه.

 ة الطالب يف التعرف على كيفية مساعدة أفراد األسرة )الوالدين، األوالد، واألقارب( فردي أو مساعد
 كجماعة، يف فهم احلياة األسرية ومسؤولياهتا لتحقيق االستقرار والتوافق األسري، وحل املشكالت األسرية.

   وتربيتهم اجتماعيا ، وحل مساعدة الطالب يف التعرف على كيفية املساعدة يف رعاية منو األطفال نفسيا
 مشكالهتم اليومية.

   مساعدة الطالب يف التعرف على كيفية املساعدة يف رعاية وتوجيه منو الشباب نفسيا  وتربواي  ومهنيا
 واجتماعيا ، واملساعدة يف حل مشكالهتم.

 جتماعيا ، وحل مساعدة الطالب يف التعرف على كيفية املساعدةيف رعاية وتوجيه الشيوخ نفسيا  ومهنيا  وا
 مشكالت آخر العمر.

  مساعدة الطالب يف التعرف على اخلدمات الصحية والنفسية والرتبوية واالجتماعية لذوي االحتياجات
 اخلاصة، هبدف متكينهم من التوافق النفسي واملهين واالجتماعي يف احلياة.

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع .الدراسياملقرر لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر إبجياز أي خطط  -2
 اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
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  شاد النفسي.استخدام التقنية يف البحث عن املادة العلمية املتخصصة لكل جمال من جماالت اإلر 
 لتطور التقين والعلمي.حتديث موضوعات املقرر مبا يتوافق مع ا 
 .توظيف مواقع اإلنرتنت املتخصصة، واملكتبة اإللكرتونية يف حتسني املقرر الدراسي 
 .استخدام التقنية يف عرض احملاضرات الصفية 

 

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

يتناول املقرر املفاهيم األساسية لعلم النفس العام وعلم النفس اإلرشادي، واجملاالت املرتبطة به ومنها: اإلرشاد الرتبوي، 
اإلرشاد املهين، اإلرشاد الزواجي، اإلرشاد األسري، إرشاد األطفال والشباب والكبار، وإرشاد ذوي االحتياجات اخلاصة، 

 ية اليت ميكن أن تقدم لكل جمال من هذه اجملاالت.واخلدمات اإلرشاد

 

 :املوضوعااتلتيينبغيتناوهلا .87
 ساعااتلتدريس عدداألسابيع قائمةاملوضوعات

التعريف مبحتوى املقرر وطبيعته )توصيف املقرر( والتكليفات والنشاطات املطلوبة 
اإلرشادي والعالجي التعريف مبفهوم علم النفس العام وعلم النفس وأساليب التقومي.

 واجملاالت املرتبطة هبما.

1 2 

 2 1 اإلرشاد الرتبوي واملهين

 2 1  اإلرشاد الزواجي واالسري

 2 1 الكبار -الشباب-إرشاد األطفال

 2 1 املوهوبني ..(-إرشاد غري العاديني )ذوي االحتياجات اخلاصة

 2 1 إرشاد االزمات
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 2 1 ارشاد ذوي الفكر املنحرف

ميدانية ملؤسسات تقدم هبا اخلدمات اإلرشادية مثل: )مجعيات األيتام، مجعية  زايرات
 األطفال املعوقني، مركز الدعم الطاليب يف اجلامعة(

1 2 

 

  15 : إمجاليعددساعااتملقرروتوزيعها .88
 اجملموع أخرى تطبيق معامألواستديو دروسإضافية حماضرات 

 15 2 - _ _ 13 ساعااتلتدريسالفعلية
  2 - - _ _ 2 الساعااتملعتمدة

 

 :التييقومبهاالطالبخالألسبوعياً ( اإلضايف) التعلمالفردي/  عددساعااتلدراسة .89
 ساعتان أسبوعيا  

 

 خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالتواتساقهامعطرققياسهاواسرتاتيجياتتدريسها .90
 حيدداجلدواللتاليمجاالمتخرجااتلتعلماخلمسةالواردةفياإلطارالوطنيللمؤهالت

 .قمبملءاجلدولبمخرجاتتعلماملقرر،حبيثتكونقابلةللقياسحسباملطلوبفيمجاالاتلتعلماملناسبة: أوالً  -
 .ضعاسرتاتيجيااتلتدريسالتيتناسبطرقالتقييموتتسقمعهاومعمخرجااتلتعلماملستهدفة: اثنياً  -
: اثلثاً  -

ا عمليةتعلملتقييماملناسبةالتيتساعدعلىقياسوتقوميمخرجااتلتعلمبدقة،وجيبأنتتسقمخرجاتتعلماملقرراملستهدفةوطرقتقييمهاواسرتاتيجياتتدريسهالتشكلمعضعطرقا
 .وتعليممتكاملة،معمالحظةأهناليلزمأنيتضمنكلمقررخمرجاتتعلمفيكلمجاملنمجاالاتلتعلم

 
 جدوملخرجااتلتعلمللمقرر

 طرقالتقومي اسرتاتيجيااتلتدريسللمقرر خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالت م
 املعرفة 1
  :احملاضرات الدراسية.- بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف على 
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 الزايرات امليدانية. -   مفاهيم علم النفس العام وعلم النفس اإلرشادي. 1-1

 احلوار واملناقشة. -

األسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالئالالالالاللالالالالالالالة -
 املباشرة.

املنالالاقشالالالالالالالالالالالالالالالالات -
واملشالالالالالالالالالالالالالالالالالالاركالالالالات 
الفاعلة والنقاش 
اجلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاد يف 

 احملاضرات.

واجالالالالالالالالالبالالالالالالالالالات  -
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالعالالالالالالالالالالالالالالالالالالروض 

 اجلماعية.

الالالالالالالالبالالالالالالالحالالالالالالالوث  -
والالالتالالقالالالالالالالاريالالر عالالن 
بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالعالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالض 
موضالالالالالالالالالالالالالالالوعالالالالالالالالات 

 املقرر.

االختبالالالالالالارات  -
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدوريالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
والالالالالفصالالالالالالالالالالالالالالالالالاللالالالاليالالالالالالالة 

 التحريرية.

اجملاالت املتعددة لإلرشاد النفسي وهي: اإلرشاد األسري،  1-2
اإلرشاد الزواجي، اإلرشاد الرتبوي، اإلرشاد املهين، اإلرشاد 
العالجي، إرشاد األطفال واملراهقني واملسنني، ارشاد ذوي 

 الفكر املنحرف، وإرشاد ذوي االحتياجات اخلاصة.

 اسرتاتيجية العمل يف كل جمال من اجملاالت. 1-3

1-4   

 املهارااتملعرفية 2
   احملاضرة واحلوار واملناقشة.- يتوقع من الطالب القدرة على:بنهاية املقرر 

اسالالالالالالالالالالالالالالالرتاتيجيالالالالالالالة العصالالالالالالالالالالالالالالف  -
 الذهين.

عالالالالالالالالالن طالالالالالالالالالريالالالالالالالالالق 
االخالالالالالالالتالالالالالالالبالالالالالالالارات 
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالدوريالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 
والالالالالنصالالالالالالالالالالالالالالالالالالفالالالاليالالالالالالالة 

أن يقارن بني علم النفس اإلرشادي وعلم النفس العام والعلوم  2-1
 املرتبطة هبما.
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أن يوضح اجملاالت املتعددة لإلرشاد النفسي وهي: اإلرشاد  2-2
اإلرشاد الرتبوي، اإلرشاد املهين، األسري، اإلرشاد الزواجي، 

اإلرشاد العالجي، اإلرشاد الديين، إرشاد ذوي االحتياجات 
اخلاصة، ارشاد ذوي الفكر املنحرف، وإرشاد األطفال 

 واملراهقني واملسنني.

 طريقة التعلم التعاوين. -

طرح بعض املشالالالالالالالالالالالالالالالكالت  -
الواقعيالالالالالالالة من امليالالالالالالالدان أثنالالالالالالالاء 
احملالالالالاضالالالالالالالالالالالالالالالرة واليت تتطلالالالالب من 
الالالالطالالالالالالالالالالالالالالالب إدراك أبالالالعالالالالالالالادهالالالالالالالالا 
وجوانبها وكيفية التعامل معها 
إرشالالالالالالالالالالالالالاداي ، ومدى صالالالالالالالالالالالالالالحية 
تنالالالاوهلالالالا من خالل اإلرشالالالالالالالالالالالالالالالالالاد 
اجلالالمالالالالالالالاعالالي، وإدراك جالالوانالالالالالالالب 
اخلطورة على الصالالالالحة النفسالالالالية 
واجلسالالالالالالالالالالالالالالالميالالالالالالة والعقليالالالالالالة هلالالالالالالذه 

 املشكالت واقرتاح حلول هلا.

 البحث واالستقصاء. -

 أسلوب حل املشكالت. -

 جمموعات النقاش الصغرية. -

 التغذية الراجعة. -

اليت والنهالالالالالالالائيالالالالالالالة 
تتضمن جمموعة 
من األسئلة اليت 
تالالالالالالالالالالالالالالالالقالالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالالالالالالالالالالالالس 

)اإلدراك، 
الالالالالالالالتالالالالالالالحالالالالالالاللالالالالالالاليالالالالالالالل، 
تنتالالالالالالالاج،  االسالالالالالالالالالالالالالالال
عالالالالالالاللالالالالالالالل، اذكالالالالالالالر 

 السبب(.

أنيطبق مهارات العمل يف جماالت علم النفس اإلرشادي على  2-3
 مواقف احلياة املختلفة.

 احللول املناسبة ملواجهة املواقف املختلفة.أن يستنتج  2-4

 مهارااتلعالقااتلشخصيةوحتمالملسؤولية 3
تالالالالالقسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالالم الالالالالالطالالالالالالب إىل - تنمية القدرة على العمل اجلماعي والتعاوين. 3-1

جمموعات صغرية والعمل معها 
 من خالل ورش العمل.

املناقشات اجلماعية والفردية  -
مع الطالب للتأكد من 

 املسؤولية.حتملهم 

تقييم قالالالالالالالدرة  -
الطالالالالالالالالالالالالالب على 
االسالالالالالالالالالالالالالالالالالتالالالنالالالتالالالالالالالاج 
والتالحاللاليالالالالالالالل من 
خالل األعمالالال 
واألنشالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالطالالالالالالالالة 
املالالالالالالالالخالالالالالالالالتالالالالالالالاللالالالالالالالالفالالالالالالالالة 
ابإلضالالالالالالالالالالالالالالافة إىل 

 العمل كفريق لتنمية مهارات حل املشكالت. 3-2

 العمل كفريق لتنمية مهارات التفكري الناقد. 3-3

 العمل كفريق لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي. 3-4

 قيادة فريق العمل. 3-5



   

343 
 

لعب األدوار أبن يضع  - الشعور ابملسؤولية واألمانة العلمية. 3-6
الطالب نفسه موضع اآلخر 
صاحب املشكلة أو الرأي 
املختلف وردود األفعال 

 وانعكاساهتا املختلفة لديهم.

 اسرتاتيجية التعليم الفعال. -

 اسرتاتيجية التعليم التعاوين. -

اسالالرتاتيجية التعليم ابلنشالالاط  -
 واملشاركة.

اسالالرتاتيجية العصالالف الذهين  -
جيالالالاد احللول للمشالالالالالالالالالالالالالالالكالت إل

 الرتبوية.

اسالالالالالالالالالالالالالالالالرتاتالاليالالجالاليالالالالالالالة الالالبالالحالالالالالالالث  -
واالستقصاء ابلبحث يف أوعية 

 املعلومات.

البحوث الفردية 
 واجلماعية.

مالالالالالالالالالالحالالالالالالالالالظالالالالالالالالالة -
تفالاعالل الطالب 
يف مالالالالالالالالالالالواقالالالالالالالالالالالف 
خمالالالالالالالالالالالالتالالالالالالالالالالالاللالالالالالالالالالالالالفالالالالالالالالالالالالة 
ابسالالالالالالالالالالالالالالالالالتالالالخالالالالالالالدام 
 بالالالالالالالالالالالالطالالالالالالالالالالالالاقالالالالالالالالالالالالات

 املالحظة.

  

 مهارااتالتصالومهاراتتقنيةاملعلوماتواملهارااتلعددية 4
اسالالالالالالالالالالالالالالالالالرتاتالالاليالالالجالالاليالالالالالالالة الالالالتالالالعالالاللالالاليالالالم  - القدرة على استخدام التقنية يف البحث العلمي. 4-1

 اإللكرتوين.

 اسرتاتيجية التعليم التعاوين. -

اسالالالالالالالالالالالالالالالرتاتيجيالالالالالة اجملموعالالالالالات  -
 الصغرية.

مالالالالالالالالالالالواقالالالالالالالالالالالف  -
تالالالدريبيالالالة يطلالالالب 
مالالن الالالطالالالالالالالالالالالالالالالب 
إعالالالالالالالالالالالالالالالالالالدادهالالالالالالالالالالالالالالالالالالا 
وعرضالالالالالالالالالالها، عن 
طالالالالالالالالريالالالالالالالالق مجالالالالالالالالع 
املالالالالالالالعالالالالالالاللالالالالالالالومالالالالالالالات 

 التقنية يف التواصل مع اآلخرين.استخدام  4-2
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ابسالالالالالالالالالالالالالالالالالتالالالخالالالالالالالدام 
الالالالالالالالالالالتالالالالالالالالالالقالالالالالالالالالنالالالالالالالالاليالالالالالالالالالة 
واالتصالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال 
املالالالالالالالالالالالالالالالتالالالالالالالالالالالالالالالوفالالالالالالالالالالالالالالالرة 

 ابجلامعة.

تالالالالالالكالالالالالاللالالالالالاليالالالالالالف  -
الطالب إبجراء 
أحبالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالاث 
ابسالالالالالالالالالالالالالالالالالتالالالخالالالالالالالدام 
الوسالالالالائل التقنية 

 احلديثة.

اسالالالالالالالالالالالالالالالتخالالالدام  -
الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالربيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد 
اإللالالالالالالالالالالالالالالكالالالالالالالالالالالالالالرتوين 
إلرسالالالالالالالالالالالالالالالال حل 
الالالالالالالالالالالواجالالالالالالالالالالبالالالالالالالالالالات 
لعضالالالالالالالالالالالالالالالو هيئالالالالالالة 

 التدريس.

 (وجدتإن) املهارااتلنفسيةاحلركية 5
5-1    

5-2    
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 :جدوملهامتقوميالطلبةخالاللفصاللدراسي .91

األسبوعاحملددلتسليم (اخل......اختبار،مشروعجماعي،كتابةمقال،خطابة،تقدميشفهي،مالحظة: مثال) مهامالتقومياملطلوبة م
 ه

 نسبتهمنالتقييمالنهائي

 %20    الزايرات امليدانية 1

2 
خالل الفصل  الواجبات والتكليفات

 الدراسي
30 % 

3 
حيدد حسب  االختبار النهائي

 التقومي اجلامعي
50% 

 
 اإلرشاداألكادمييللطالبودعمهم .م

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(.  

لباهتم واستفساراهتم وتقدمي وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة التدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل مع ط -
 اإلرشاد 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 اإلرشاد األكادميي.تزويد الطالب ابلربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة -
 

 
 مصادرالتعّلم.خخخ

 :الكتباملقررةاملطلوبة - فيقائمة–أدرج. 1

 علم النفس اإلرشادي املبادئ واملهارات. الدمام: مكتبة املتنيب.(. 2017أمحد، جماهد )-
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مراد سعد، وأمحد الشريفني(. )ترمجة املدخل إىل اإلرشاد النفسي من منظور فين وعملي. (. 2015انيستول، م. ) -
 (.2011عمنان: دار الفكر. )العمل األصلي ُنشر يف عام 

 عمنان: دار املسرية.مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي. (. 2007ملحم، سامي ) -

 . الكويت: دار القلم.مبادئ اإلرشاد النفسيأبو عيطة، سامية.  -

 مركز االسكندرية للكتاب.. التوجيه واإلرشاد النفسي(. 2000أمحد، سهري ) -

 ( . سيكولوجية االطفال غري العاديني .مقدمة يف الرتبية اخلاصة2012الروسان فاروق) -

 العزة، سعيد حسين .االرشاد االسري. نظرايته وأساليبه العالجيه-

- Patterson, C.H. (1986). Theories of counseling and psychotherapy, 4 ed. 
N.Y; Harper & Row. 

- Ellis, A. (1990). A Rational and Irrational Beliefs in Counseling 
psychology. Journal of Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy, 
8,3. 

 (:اجملالاتلعلميةوالتقاريروغريها) املواداملرجعيةاألساسية - فيقائمة–أدرج. 2

 

 :أدرجاملواداإللكرتونيةومواقعاإلنرتنتومواقعالتواصالالجتماعيوغريها. 3

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

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

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

 عة عني مشس.مركز اإلرشاد النفسي جبام -
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 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة حلوان. -

 دورايت وجمالت عربية وأجنبية يف علم النفس. -

 عرض شرائح تعليمية. -

 البحث يف املواقع العلمية على شبكة اإلنرتنت. -

 املكتبة الداخلية يف الكلية، واملكتبة املركزية اخلاصة ابجلامعة. -

 مبكتبة امللك عبد هللا املركزية.شبكة قواعد املعلومات املتوفرة  -

http: //www.eawraq.com/download.php?action=list&cat_id=23 

 :وادتعليميةأخربمثاللرباجماحلاسوبية،الربجميات،واألسطوااناتملدجمةأدرجأمي. 4

 

 

 املرافقاملطلوبة .ددد
)أي  بيننمتطلبااتملقررالدراسيمناملرافقبمافيذلكحجمالقاعااتلدراسيةواملختربات

 (:عدداملقاعدداخاللقاعااتلدراسيةواملختربات،وعددأجهزةاحلاسباآللياملتاحة،وغريها
 (:قاعااتحملاضرات،واملختربات،وقاعااتلعرض،واملعامل،وغريها) املباين .52

 قاعة حماضرات 

 

 (:أدواتعرضالبياانت،واللوحااتلذكية،والربجمياتوغريها) مصادرتقنية .53
 جهاز كمبيوتر حممول/ شاشة عرض/ ماسح ضوئي. /Data Showجهاز عارض البياانت 

 (:مثال اذاكاهنناكحاجةإلىتجهيزامتخربيةخاصة،فاذكرها،أوأرفققائمةهبا: حددها) مصادرأخرى .54
 ال يوجد

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .رررررر
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 :اسرتاتيجيااتحلصولعلىالتغذيةالراجعةمنالطالببخصوصفعاليةالتدريس .15
 اإللكرتونية على موقع اجلامعة )تقومي أعضاء هيئة التدريس(.تعبئة االستمارة -

 مناقشة الطلبة وأخذ أرائهم بطريقة تدريس املقرر وحمتواه. -

 :اسرتاتيجياأتخربلتقوميعمليةالتدريسمنقبالألستاذأوالقسم .16
 التقييم الذايت. -

 تبادل اآلراء مع الزمالء حول املقرر الدراسي. -

 :إجراءاتتطويرالتدريس .17
 حضور الدورات وورش العمل سواء داخل اجلامعة أو خارجها. -

 االطالع على اجلديد بصفة مستمرة فيما يتعلق ابملادة من خالل شبكة اإلنرتنت، وتتبع الكتب اجلديدة.-

: مثل)  إجراءااتلتحققمنمعايريإجنازالطالب .18
تدقيقتصحيحعينةمنأعمااللطلبةبواسطةأعضاءهيئةتدريسمستقلني،والتبادلبصورةدوريٍةلتصحيحاالختباراأتوعينةمنالواجبا

 (:متعأعضاءهيئةتدريسمنمؤسسةأخرى
 .مراجعةعينةمنأعماالألوراقالتيتمتصحيحهامنقبألستاذاملادة -

الختبارات بصفة القيام من قبل أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو ا -
 دوريةمععضوهيئةتدريسآخرلنفساملقررفيمؤسسةتعليميةأخرى.

 فحصالدرجاتواالختبارااتلنصفيةوالنهائيةمنقبلعضوهيئةتدريسمستقللعينةمنأعمال الطالب. -

 :ِصفإجراءااتلتخطيطللمراجعةالدوريةملدبفعاليةاملقررالدراسيوالتخطيطلتطويره .19
 احلصولعلىاملعلومااتحلديثةللمقررمناملصادراألساسيةفيعلمالنفسمنخالل الروابطاملباشرةللمواقع. -

 تبادالخلربامتعأساتذةزائرينمتخصصينفينفساجملال. -

 التشاورمعزمالءالتخصصفيمايستجدمنتطويروحتسينللمقررالدراسيكلعام. -

 .االتفاقعلىاألنشطةواجلوانبالتطبيقيةللمقررمعزمالءالتخصص -

 .االجتماعالدوريألعضاءهيئةتدريس املقررللوقوفعلىنقاطالضعفومعاجلتها ونقاط القوةوتعزيزها-
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 .االطالعاملستمرعلىمواقعخاصةابملقررللتعرفعلىكلماهوجديدفيهذااجملال-

 .أخذآراءالطالحباوالملقررمنخالالستبياانتتعكسوجهااتلنظرحوملوضوعات املقرروطريقةالتدريس -

 .تقييممقرردراسي-

 .مراجعةاخلططالدراسية-

 .تطويراخلططالدراسيةفيضوءالتوجهااتملعاصرةوحاجااتجملتمع -

 .مواكبةالتطوراتفيطبيعةالعملوالتطونراملهنيفيمجاالملقرر-

 .التوازمنابيناملواضيعالنظريةوالتطبيقااتلعملية-

 .تبادالخلرباتواآلراءبينأعضاءهيئةالتدريسفيهذااجملال -

 ة)اإلبداعالتقين(.تطويراإلمكانيااتلبشري-

 .ربطاملقررمبفهوماجلودةواالعتماداألكادميياحملليوالدويل-

 .االهتمامباجلوانبالتقنيةفيالبحثومصادراملعرفة-

 متابعةاجلديدفيطرائقالتدريسالفعالواستخدمهامعطالابملقرر.-

 .االستفادةمندورااتلتطويراجلامعيوتفعيلهافياألداءالتعليم-

 .متابعةاجلديدفياسرتاتيجيااتلتفكريوالبحثالعلميفيمجاالملادة-
 

 د. حنان عبد الرحيم املالكي :امسمنسقالربانمج

 2/3/1440 التاريخ ................................................................ :التوقيع
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 )اختياري قسم( توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 مشكالت الطفولة واملراهقة اسم املقرر:  

 (0206632-2)نفس رمز املقرر:  
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 منوذجتوصيفمقرردراسي

 جامعة أم القرى:امساملؤسسةالتعليمية هال3/3/1440:اترخيالتوصيف

 الرتبية/  قسم علم النفس :القسم /لكليةا

 التعريفباملقررالدراسيومعلوماتعامةعنه .دد
 مشكالت الطفولة واملراهقة رقمه : امساملقررالدراسيورمزه. 1 .131
 ساعتان: عددالساعااتملعتمدة. 2 .132
 (0206632-2ماجستري علم النفس )نفس : الذييقدمضمنهاملقررالدراسي( أوالربامج) الربانمج. 3 .133

 (فيحالوجودمقررعامفيعدةبرامج،بيننهذابدال منإعدادقائمةبكلهذهالربامج)
 .......................:لدراسيالذييعطىفيهاملقررالدراسيالسنةأواملستواى. 4 .134
 .................(:إنوجدت) املتطلبااتلسابقةهلذااملقرر. 5 .135
 .......................(: إنوجدت) املتطلبااتملتزامنةمعهذااملقرر. 6 .136
 العابدية أو الزاهر(جامعة أم القرى ): موقعتقدمياملقرر،إنلميكنفياملقرالرئيسللمؤسسةالتعليمية. 7 .137

 (:اخرتكلماينطبق) منطالدراسةاملتبع. 8

 %100 :النسبة %100 قاعااتحملاضرااتلتقليدية .زززز

    

 - :النسبة - التعليماإللكرتوين .حححح

    

 - :النسبة - (تقليديوعنطريقاإلنرتنت) تعليممدمج .طططط

    

 - :النسبة - ابملراسلة .يييي

    

 - :النسبة - أخرى .كككك
 



   

352 
 

 :تعليقات

- ..................................... 

 

 األهداف .ذذ
 ماهدفاملقررالرئيس؟ -1

يهدف هذا املقرر اىل تزويد طالبات الدبلوم العايل يف التوجيه واإلرشاداىل التعريف مبشكالت الطفولة واملراهقة  -
نشأة مشكالت الطفولة واملراهقة وأمهيتها يف حياة الفرد ، وأسباب مشكالت الطفولة واملراهقة ، دور األسرة واملدرسة يف 

 ، والتعرف على أهم املشكالت يف الطفولةواملراهقة وطرق العالج والوقاية منها.

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

 استخدام املراجع احلديثة لتطوير وحتسني حمتوى املقرر . -
 تقدمي املقرر على هيئة وحدات تعطي صورة متكاملة عن مشكالت الطفولة واملراهقة -
 توى املقرر.االستعانة ابلشبكة العنكبوتية يف التواصل مع املكتبات الرقمية لالستفادة من املعلومات يف حم -

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. املقرر الدراسي  وصف .س
التعريف مبشكالت الطفولة واملراهقة وأمهيتها يف حياة الفرد ، وأسباب مشكالت الطفولة واملراهقة ، :وصفعامللمقرر -

دور األسرة واملدرسة يف نشأة مشكالت الطفولة واملراهقة ، والتعرف على أهم املشكالت يف الطفولة واملراهقة وطرق 
اهقني ، ومشكالت القلق عند األطفال واملراهقني ، مشكالت الشخصية عند األطفال واملر العالج والوقاية منها مثل 

 -أسباهبا -مظاهرها –مشكالت الطفولة: الكذب ، السرقة ، الغش ، العناد ، التخريب ، الغرية ، العدوان )تعريفها 
والتعلم: مشكالت السلوك يف املراهقة: )السلوك االجتماعي ، تالزم االضطراابت( ، مشكالت اللغة ، الوقاية والعالج( 

مشكالت التغذية عند األطفال ،  )اللغة التعبريية ، التواصل ، اللغة االستقبالية ، االضطراب الصويت ، اللجلجة يف الكالم
 اضطراابت ما بعد الصدمة عند األطفال واملراهقنياضطراابت فقدان الشهية والشره العصيب عند املراهقني ، ، 
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 :املوضوعااتلتيينبغيتناوهلا .92

 قائمةاملوضوعات
 عدداألسابيع

(15) 
 (30ساعااتلتدريس)

 التعريف مبشكالت الطفولة واملراهقة وأمهيتها يف حياة الفرد. -
 أسباب مشكالت الطفولة واملراهقة. -
 دور األسرة واملدرسة يف نشأة مشكالت الطفولة واملراهقة. -

2 4 

 مشكالت الشخصية عند األطفال واملراهقني. -
 األطفال واملراهقني.مشكالت القلق عند  -

2 4 

مشكالت الطفولة السلوكية:الكذب ، السرقة ، الغش ، العناد ، التخريب  -
 الوقاية والعالج( -أسباهبا -مظاهرها –، الغرية ، العدوان )تعريفها 

3 6 

 4 2 مشكالت السلوك يف املراهقة: )السلوك االجتماعي ، تالزم االضطراابت(.   -

)اللغة التعبريية ، التواصل ، اللغة االستقبالية ، مشكالت اللغة والتعلم:  -
 االضطراب الصويت ، اللجلجة يف الكالم(.

2 4 

 2 1 مشكالت التغذية عند األطفال. -

 2 1 اضطراابت فقدان الشهية والشره العصيب عند املراهقني. -

 2 1 اضطراابت النوم يف الطفولة واملراهقة. -

 2 1 األطفال واملراهقني.اضطراابت ما بعد الصدمة عند  -

 

 

   : إمجاليعددساعااتملقرروتوزيعها .93
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 اجملموع أخرى تطبيق معامألواستديو دروسإضافية حماضرات 
 30 - - - - 30 ساعااتلتدريسالفعلية

 30 - - - - 30 الساعااتملعتمدة
 :التييقومبهاالطالبخالألسبوعياً ( اإلضايف) التعلمالفردي/  عددساعااتلدراسة .94

 ساعتانإلجناز التكليفات اخلاصة ابملقرر الدراسي.

 

 خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالتواتساقهامعطرققياسهاواسرتاتيجياتتدريسها .95
 حيدداجلدواللتاليمجاالمتخرجااتلتعلماخلمسةالواردةفياإلطارالوطنيللمؤهالت

 .قمبملءاجلدولبمخرجاتتعلماملقرر،حبيثتكونقابلةللقياسحسباملطلوبفيمجاالاتلتعلماملناسبة: أوالً  -
 .ضعاسرتاتيجيااتلتدريسالتيتناسبطرقالتقييموتتسقمعهاومعمخرجااتلتعلماملستهدفة: اثنياً  -
: اثلثاً  -

رراملستهدفةوطرقتقييمهاواستضعطرقالتقييماملناسبةالتيتساعدعلىقياسوتقوميمخرجااتلتعلمبدقة،وجيبأنتتسقمخرجاتتعلماملق
راتيجياتتدريسهالتشكلمعا عمليةتعلموتعليممتكاملة،معمالحظةأهناليلزمأنيتضمنكلمقررخمرجاتتعلمفيكلمجاملنمجاالاتلت

 .علم
 جدوملخرجااتلتعلمللمقرر

 طرقالتقومي اسرتاتيجيااتلتدريسللمقرر خمرجااتلتعلمللمقرروفقًاجملاالاتإلطارالوطنيللمؤهالت م
 املعرفة 1
1-
1 

التعرف على التعريف مبشكالت الطفولة واملراهقة  -
 وأمهيتها يف حياة الفرد.

 احملاضرة
 املناقشة واحلوار

 العروض التقدميية

 أوراق عمل فردية.

1-
2 

 احملاضرة أسباب مشكالت الطفولة واملراهقة. -
 املناقشة واحلوار

 العروض التقدميية

 األسئلة الشفوية
 حبوث مجاعية

 
1-
3 

دور األسرة واملدرسة يف نشأة مشكالت الطفولة  -
 واملراهقة. 

 احملاضرة
 املناقشة واحلوار

 أوراق عمل فردية .
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 العروض التقدميية
 
 
 

 

 املهارااتملعرفية 2
2-
1 

 التمييز بني مشكالت الطفولة الشخصية والسلوكية .
 التمييز بني اضطراابت الطفولة املختلفة.

 واحلواراحملاضرة ، واملناقشة 
 العروض التقدميية.

 األسئلة الشفوية
 التكليفات املنزلية
-2 االختبار الشفوي

2 
 التمييز بني مشكالت املراهقة الشخصية والسلوكية.

 التمييز بني مشكالت القلق يف الطفولة واملراهقة
 التمييز بني اضطراابت املراهقة املختلفة

 احملاضرة ، واملناقشة واحلوار
 التقدمييةالعروض 

2-
3 

التمييز بني أهم االضطراابت يف الطفولةواملراهقة للمقارنة 
 بينهما.

االستقصاء عن املعلومات 
 ابستخدام اإلنرتنت

 مهارااتلعالقااتلشخصيةوحتمالملسؤولية 3
3-
1 

 األسئلة الشفوية احلوار واملناقشة .مهارة العمل اجلماعي والتعاون ضمن جمموعة

3-
2 

 األسئلة الشفوية احلوار واملناقشة الوقت بكفاءة. مهارة إدارة

3-
3 

 األسئلة الشفوية احلوار واملناقشة القدرة على األلقاء والعرض والنقاش العلمي البناء.

 مهارااتالتصالومهاراتتقنيةاملعلوماتواملهارااتلعددية 4
4-
1 

بوربوينت وغريها( مبا يوضح  –استخدام برامج احلاسب )وورد 
 مهارة استخدام التقنية واالنرتنت.

العمل يف جمموعات صغرية 
 واعداد العروض وتقدميها 

تقييم عرض الطالبات 
 للمادة العلمية

4-
2 

استخدام البحوث اإللكرتونية واملكتبية يف جمال 
 التوجيهواإلرشاد النفسي.  

تقييم الطالبات على  احلوار واملناقشة
 استخدام الشبكة العنكبوتية

 (وجدتإن) املهارااتلنفسيةاحلركية 5
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5-
1 

- - - 

5-
2 

- - - 

 

 
 :جدوملهامتقوميالطلبةخالاللفصاللدراسي .96
: مثال) مهامالتقومياملطلوبة م

 (اخل......اختبار،مشروعجماعي،كتابةمقال،خطابة،تقدميشفهي،مالحظة
األسبوعاحملددل

 تسليمه
نسبتهمنالت
 قييمالنهائي

 %5 مستمر املشاركة الفعالة  واملداخالت أثناء احملاضرة 1
 %15 مستمر نشاط مجاعي( –أوراق عمل  –األنشطة املنوعة )أحباث  2
 %25 السادس اختبار نصفي  3
 %5 اخلامس عشر تطبيق عملي على تصنيفأهم مشكالت الطفولة واملراهقة 4
 %50 السادس عشر اختبار هنائي 5
6    
 

 اإلرشاداألكادمييللطالبودعمهم .ن
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(.  
 االستفادة من الساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس بعد اإلعالن عنها .  -
 اإلعالن عن وسائل التواصل اإللكرتونية مع الطلبة من قبل عضو هيئة التدريس وتعريفه ابلربيد االلكرتوين. -
 االستفادة من اخلدمات اإلرشادية للطلبة واملقدمة من قبل القسم. -

 مصادرالتعّلم .ذذذ
 الكتباملقررةاملطلوبة - فيقائمة–أدرج: 

 ( االضطرابات النفسية عند األطفال واملراهقين.  بيروت . دار النهضة العربية.2010مريم سليم ) -

 ( مشكالت األطفال السلوكية والتربوية . الرياض . دار الزهراء للنشر والتوزيع.2002فادية حمام ) -
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 واملراهقة . بيروت . دار اآلفاق.( مشكالت الطفولة 1982أسعد ميخائيل وآخرون )  -

 . الرياض: مكتبة الرشد.2(. املشكالت النفسية السلوكية عند األطفال. ط2005أسماء الحسين ) -

 ( االضطرابات النفسية في الطفولة واملراهقة . القاهرة . دار القاهرة.2001حسن مصطفى عبداملعطي ) -

 ية جرير.( عالج القلق . الرياض . مكت2007روبهرت آل ليهي ) -

 ( العالج النفس ي السلوكي . بيروت . دار العلم للماليين. 2005فيصل محمد الزراد ) -

 ( مشكالت املراهقين . الكويت . دار املسيلة للنشر والتوزيع.2011ماجد مسيهيج )  -

(التنشئة االجتماعية ومشكالت الطفولة. مكة املكرمة . مكتبة 1430هالة الجرواني، وإنشراح املشرفي، ) -

 إحياء التراث اإلسالمي للنشر والتوزيع.

 (. املشكالت النفسية عند األطفال. القاهرة . دار الفكر العربي.2010زكريا الشربيني ) -

 (. األسرة ومشكالت األبناء. القاهرة . دار السحاب للنشر والتوزيع.2004حسن مصطفى عبد املعطي ) -

 هقة. الرياض . إشبيليا للنشر والتوزيع. (. علم نفس النمو الطفولة واملرا2000هشام مخيمر ) -

(. الطفل ومشكالته النفسية والتربوية 2003عبد املجيد منصور، زكريا الشربيني، يسرية صادق ) -

 واالجتماعية األسباب وطرق العالج. القاهرة . دار قباء للطباعة والنشر.
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 (:املجالتالعلميةوالتقاريروغيرها) املواداملرجعيةاألساسية - فيقائمة–أدرج. 2

- Hall, M., & Hall, J. (2011). The long-term effects of childhood sexual abuse:Counseling 

implications.pp.2-7. 

للدراسات (. الوسط األسري وعالقته بانحراف الطفل. مجلة الحكمة 2015علي، راضية. ) -

 .236-228 (، ص ص31،)االجتماعية

 :أدرجاملواداإللكرتونيةومواقعاإلنرتنتومواقعالتواصالالجتماعيوغريها. 3

 http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبةالرقميةمبكتبةامللكعبداللهبجامعةأمالقرى -
 /http://www.abegs.org/Aportalمكتبالرتبيةالعربيلدوالخلليج -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 استخدام الشبكة العنكبوتية للحصول على أحدث املستجدات يف موضوع املقرر الدراسي.  -

 

 :وبية،الربجميات،واألسطوااناتملدجمةوادتعليميةأخربمثاللرباجماحلاسأدرجأمي. 4
 برانمج مايكروسوفت اوفيس . - 
 

 املرافقاملطلوبة .ررر
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)أي  بيننمتطلبااتملقررالدراسيمناملرافقبمافيذلكحجمالقاعااتلدراسيةواملختربات
 (:عدداملقاعدداخاللقاعااتلدراسيةواملختربات،وعددأجهزةاحلاسباآللياملتاحة،وغريها

 (:قاعااتحملاضرات،واملختربات،وقاعااتلعرض،واملعامل،وغريها) املباين .55
 القاعات الدراسية على أن تكون جمهزة تقنيا   -

 (:أدواتعرضالبياانت،واللوحااتلذكية،والربجمياتوغريها) مصادرتقنية .56
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 مصادر تعليمية مرتبطة ابملقرر.استخدام أجهزة الداات شو للعروض التقدميية أو أي  -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

 (:مثال اذاكاهنناكحاجةإلىتجهيزامتخربيةخاصة،فاذكرها،أوأرفققائمةهبا: حددها) مصادرأخرى .57
 توفري شبكة انرتنت يف القاعات التدريسية. -

 
 املقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقومي .زززززز

 :اسرتاتيجيااتحلصولعلىالتغذيةالراجعةمنالطالببخصوصفعاليةالتدريس .20
 مناقشة مع بعض الطالبات. -
 تطبيق استبانة تقييم املقرر . -

 :اسرتاتيجياأتخربلتقوميعمليةالتدريسمنقبالألستاذأوالقسم .21
 ملف اجناز املقرر. -
 نتائج الطلبة . -
 تدريس نفس املقرر تبادل اخلربات مع أعضاء هيئة التدريس خاصة املشاركني يف -
 التقييم الذايت للعضو. -

 :إجراءاتتطويرالتدريس .22
 متابعة ما يستجد يف جمال املقرر . -
 تنوع طرق التدريس. -
 استخدام التقنية يف تدريس املقرر. -
 حضور بعض الورش التدريبية لتنمية مهارة عضو هيئة التدريس. -

: مثل)  إجراءااتلتحققمنمعايريإجنازالطالب .23
تدقيقتصحيحعينةمنأعمااللطلبةبواسطةأعضاءهيئةتدريسمستقلني،والتبادلبصورةدوريٍةلتصحيحاالختباراأتوعينةمنالواجبا

 (:متعأعضاءهيئةتدريسمنمؤسسةأخرى
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 التدقيق يف مراجعة إجاابت الطلبة من العضو مدرس املقرر. -
 ين من نفس القسم .أخذ عينة عشوائية من إجاابت الطلبة ومراجعة تصحيحها من قبل أعضاء أخر  -
 تبادل تصحيح االختبارات مع أعضاء من مؤسسة أخرى.  -

 :ِصفإجراءااتلتخطيطللمراجعةالدوريةملدبفعاليةاملقررالدراسيوالتخطيطلتطويره .24
 مجع املعلومات من نتائج استطالع الرأي وحتليله.  -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتب. -

 

 حممد الصباند. عبري بنت  :امسمنسقالربانمج

 هال5/3/1440 التاريخ ................................................................ :التوقيع
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 منوذج

 )اختياري قسم( توصيف املقرر الدراسي
 

 

 

 علم نفس النمو اسم املقرر:

 0206631-2رمز املقرر:نفس 
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة ام القرى إسم املؤسسة التعليمية: 1440-1-24 التوصيف:اتريخ 

 علم النفس -الرتبيه القسم:-لكليةا

 
 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .رر

 0206631-2نفس  علم نفس النمو. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .138
 ساعات  3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .139
 املاجستري . الربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .140

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

 املستوى االول . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .141
 ال يوجد  ر )إن وجدت(:. املتطلبات السابقة هلذا املقر 5 .142
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .143
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .144

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

 

على مدى  قاعات احملاضرات التقليدية .لللل
 الفصل 

 %15 النسبة:

    

على مدى  مجاعية\ أنشطةفردية\ التعليم اإللكرتوين .مممم
 الفصل 

 %15 النسبة:
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األسبوع    التقومي النصفي .نننن
9  

 %20 النسبة:

    

االسبوع  ورش عمل صغريه \حلقاتنقاش  .سسسس
13  

 %10 النسبة:

    

حسب  التقومي النهائي  .عععع
التقومي 

 اجلامعي 
 %40 النسبة:

 
 تعليقات:

 

 األهداف .زز
 املقرر الرئيس؟ما هدف  -1

 التطوراملهين،النمواملعريف( + فيجوتسكي) ،النمواملعريف(بياجيه) تقدمي املفاهيماألساسيةفيعلمنفسالنمو،طرقالبحثومجعاملعلومااتلنموالبدين،النمواملعريف
( + معاجلةاملعلومات)

 بعضمشكالاتلنموفيجميعاملراحلالنمواللغوي،النمواالنفعايل،النمواالجتماعي،سياقالنمو،طبيعةالنمووقوانينهومبادئهلفرتااتلطفوهلواملراهقةوالشيخوخة،والتطرقبالذكرالى
. 

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

راسات استخدام املواد واملراجع اجلديدة اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات ، وشبكة االنرتنت والتغريات اليت تطرأ على حمتوى البحوث والد -
 الهتا يف اجملتمع السعودي .العلمية املتعلقه هبذه املراحل ومشك

اليت تسعى هلا اململكة  3020حتديث الكتب واملصادر واملراجع يف تدريس املقرر مبا يواكب رؤية ورسالة القسم والكليه واجلامعة وتتوافق مع رؤية  -
 . العربية السعودية االن 
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام ابلطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربانمج(. وصف املقرر الدراسي  .ش
 وصف عام للمقرر:

يتضمناملقررسلسلهمنمراحلتطورالنمولداىلطفلوالتغريااتلعقليةوالسلوكيةالتييتعرضلهاالطفلخالملراحلنموهباإلضافةلتوضيحعالقة علم نفس 
حث فية و تقسيم علم نفس النمو اىل مراحل واىل أجزاء ليسهل دراستها الهنا مرتابطة ومتشعبه لكل قسم النمو ومناهجة واطرق الب

ينية من اقسام النوم وأيضا العوال املؤثره يف النمو واملشكالت الناجتة عن االستهانه ابالهتمام هبا وأيضا تقسيم سياق النمو اىل مرحلة جن
 وخة ومميزات كل مرحلة فيها والقوانني واملبادئ اليت حتكمها والنظرايت املختلفة هلا .وطفولة ومراهقة وشباب وكهولة وشيخ

 
 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .97

 قائمة املوضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 3 1 مقدمةومناقشةطبيعةومفهومالنموالنفسيوعالقتهبالعلوماألخرى
 3 1 مناهج و طرقالبحثومجعاملعلومات يف علم نفس النوم  

 3 1 النموالبدين 
 3 1 (بياجيه) النمواملعريف
 3 1 التطوراملهين( + فيجوتسكي) النمواملعريف
 3 1 النمواللغوي( + معاجلةاملعلومات) النمواملعريف

 3 1 النمواالنفعايل
 3 1 النمواالجتماعي

( الشيخوخة– الشباب– املراهقة– الطفوله) سياقالنمو،خصائصالنمولكلمرحلةمن
 ،مشكالاتلنمو 

2 3 

عرضلقراءاتوآراءالطلبةحواللعنفاملوجهفيالطفوهلواملراهقهوالشبابوالشيخوخةمنداخالألسرة،اال
 . حنرافالفكريوعالقتهبعدوانيةكلفئةمنالفئات

1 3 

 3 1 .مناقشةاألحباثوأعمااللدارسات
   االمتحاانلنهائي -
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   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .98
 

 دروس إضافية حماضرات
معامل أو 

 استديو
 اجملموع أخرى تطبيق 

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات املعتمدة

 
 أسبوعيًا:( اليت يقوم هبا الطالب خالل الذايت االضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .99

-- 

 
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات تدريسها .100

 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت
 قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون أوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.اثنياً  -
ر املستهدفة : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقر اثلثاً  -

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

 Curriculum Mapخريطة منهج املقرر 

 م
خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت 

 للمؤهالتاإلطار الوطين 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

 املعرفة 1
1
-
1 

 . تطبيقاترتبوية -أ (  اإللقاء) طريقةاحملاضرة التعريف بعلم نفس النمو  -
 .  حلقاتنقاشيه -ب
 . اختباراتدوريه -ج

1
-
2 

عالقة النمو ابلعلوم األخرى النفسية 
 والبيولوجية 

  عروض فعالة 
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 م
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت

 للمؤهالتاإلطار الوطين 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

1
-
3 

   

 املعرفية املهارات 2
2
-
1 

- 
الوعيبمعنىالنموالنفسيوأمهيتهوفهممراحلهواخل

صائصالعقليةواملعرفيةواالنفعالية 
 .واالجتماعيةلكلمرحلة

 -
أنيكتسبالطالبالقدرةعلىمعرفهأهدافالنموالنفس

 .ي
-

زايدةالوعيبخصائصكلمرحلةوقوانينهاوالقواعدا
 لنظريةاألساسيةالتينحتاجهاعنددراسةالنمو

االعتمادعلىالواجبالتعليميوالذييهدفإلىت
 مجيعاملفاهيمالنظريةللدرس
 . إمكانيةتطبيقهافياملدرسة

 

 . تطبيقاترتبوية -أ
 .  حلقاتنقاشيه -ب
 . اختباراتدوريه -ج

2
-
2 

-
اكتسامبهارةتقييمخصائصكلمرح 

 .لةمنائية

 استخداماملناقشةالتعليمية طرق عرض فعاله 
( احلوارالتعليمي)

والذييعتمدعلىتبادالألفكارللو
 .صوإللىاحلقائق
 . احللقااتلعلمية

2
-
3 

اكتسامبهارةالتعرفعلىالعوامالملؤثرةعلى -
 .النمو

  

 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3
3
-
1 

تنميهمهاراأتساليربعايةالنمووطرقدراس -
 . هتبالنظرايت

مقدرةالطلبهعلىالتمييزبينمظاهركلمرح -
 .لةمنمراحاللنمو

استخداماجلماعااتلتعليميةفيالتحضريملو
 .ضوعالدرس
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 م
 خمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت

 للمؤهالتاإلطار الوطين 
 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر

3
-
2 

   

 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4
4
-
1 

تنميةمهارةالقدرةعلىتحليلخصائصكلم -
 . رحلةإمنائية

جهازعر)ستخدامالتقنيااتلعلميةاحلديثة
 ( ( over head( ضالشرائح

 (. data show) جهازالدااتشو

 

4
-
2 

   

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5
-
1 

   ال يوجد 

5
-
2 

   

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .101

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

األسبوع احملدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

   . التدريبعلىمهارااتملالحظة- 1
   .استخداماملنهجالعلميفيالبحثلدراسةإحداىملشكالاتملرتبطةابملنهجفيعلمالنفسالنمو- 2

3 
.القيامبزايرامتيدانيةلتطبيقبعضاملقاييساخلاصةابلنمواملعرفيوالتفكريوالذاكرهلكلمرحلةمنو-

  
  

   .القيامبتصميموتطبيقبعضاملقاييساخلاصةبعلمالنفسالنمواملعريف- 4
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   .استخداماملكتبةبشكلدوريومنتظم- 5
6    

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 

عند السؤل واالستفسار فيما خيص املقرر واإلرشاد ساعات مكتبية خلدمة الطلبه  4يفرتض لعضو هيئة التدريس التواجد مبعدل 
 االكادميي .

 مصادر التعّلم .ززز
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .عاملالكتب: .علمالنفسالنمو،القاهرة(2007) حامدزهران -

 .علمنفسالنمو،دارقباءللطباعهوالنشر(2010)     حسنمصطفىعبداملعطي،هدبمحمدقناوي -

 :مراجعمسانده

 .دارالقلم: ،الكويت2،ج1.الطفلمناحلمإللىالرشدج( 2006) حممدعمادالدينإمساعيل -

 .هتامة: .النمومنالطفولةوحتىاملراهقة،جده(2006) حممدمجيلمنصوروفاروقعبدالسالم-

 الدمام: دار املتنيب. 2نظرايت النمو وتطبيقاهتا الرتبوية  ،ط.(2016معاويه أبو غزاله)  -
 القاهرة دار الفكر للنشر  1نظرايت النمو  ، ط .( 2011سامح اخلفش واخرون ) -

 منو الطفل واملراهق  ، ط األوىل ، القاهرة :دار الفكر للنشر .(2015الفرحايت حممود  ) -

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

 للمقرراملراجع األساسية نفس  -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
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 ااملريكية لعلم النفس اجلمعية

 اجلمعيه الربيطانيه لعلم النفس 

 احتاد علم النفس الدويل . 

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

 لنفسبقسم علم ا املتوفرحسب 

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

 واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 واملعامل، وغريها(:املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض،  .58

 مبىن كليلة الرتبية )ي( حنتاج اىل وجود أجهزة العرض  اباختالف االستخدامات والسبورة الذكية 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .59
 - :التعليمية املرافق – 
 .معمل علم النفس ابلكلية–احملاضرات جرات ح
 .واالنرتنت أجهزة الكمبيوتر: أجهزة كمبيوتر متصلة ابلسبورة الذكية -

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .60
سؤولني لالعضاء والفنني على حنن حباجة اىل جتهيز معامل متكاملة لعلم النفس عالية اجلودة واالاداء ويكون هناك تدريب من قبل امل

 استخدام خمتلف األجهزة .

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

 . يف هذا املقررعملية التعلم خالل  خمرجات تغذية راجعة مباشرة من 

 التدريس من قبل األستاذ أو القسم: اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية .صصصصصص
 .ووقوفه علي جوانب القوة والضعفيف املقرر حصل عليها  اليتمقتنعا ابلدرجة  غريللطالب مراجعة أداؤه إذا كان  املقرريتيح أستاذ  -
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 إجراءات تطوير التدريس: .ضضضضضض
طبيقه املطلوبو تيستوعب الطالب أسلوب التعلم احلضور للمحاضرة األوىل حىت ضع خطة تفصيلية للمقرر وعرضها علي الطالب منذ و 

  .الدراسي يف املقرر

به كعروض الفيديوهات واستخدام أنواع العروض احلديثه والنقاشات اجلماعيه لزايدة الفاعيلة وجود أساليب حديثة وجديدة وجذا -
واحضار زائرين متخصصني يف الطب والطفولة واملراهقة ومشكالهتم واالبداع إلاتحة اجملال بشكل أوسع للتعرف على النمو وتطبيق 

 . نظرايته وربط العلم واملعرفة ابحلياة اليومية 

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

 .ة تدريس مستقل لعينة من أعمال الطالبالنصفية والنهائية من قبل عضو هيئ واالختباراتفحص الدرجات 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .ظظظظظظ
 – .للمواقع املباشرةالروابط  خاللعلم النفس من املصادر األساسية يف للمقرر من  املعلومات احلديثةعلي  احلصول -

 اجملالنفس  يفن متخصصين مع أساتذة زائري اخلرباتتبادل 

 . للمقرر كل عام وحتسنيالتخصص فيما يستجد من تطوير  زمالءالتشاور مع  - .

 التخصص زمالءالتطبيقية للمقرر مع األنشطة واجلوانب علي  االتفاق
 

 

   اسم منسق الربانمج:
 د/هدى صاحل الشميمري

 25/2/1440 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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 توصيف املقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف املقرر الدراسي
 

 حتليل البياانت ابحلاسب اآليل اسم املقرر:  

  0206641-2نقس      رمز املقرر:  
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 منوذج توصيف مقرر دراسي

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

 علم النفس -الرتبيةالقسم: -الكلية

 

 التعريف ابملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .سس
 حتليل البياانت ابحلاسب اآليلاسم املقرر الدراسي ورمزه:  .145
 ساعتانعدد الساعات املعتمدة:  .146
، ماجستري إحصاء، متطلب كلية القياس والتقومي دكتوراهالربانمج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  .147

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

 السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:  .148
 اإلحصاء التطبيقي، اإلحصاء االستداليلاملتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(: .149
 املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:  .150
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي  .151

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .فففف
 :100 النسبة% 

    

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .صصصص
    

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

  النسبة:  ابملراسلة .رررر
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  النسبة:  تذكر أخرى .شششش
 

 تعليقات:

 ال يوجد

 
 األهداف .شش

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
الكمية ابستخدام حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم إكساب الطالب املهارات العملية الالزمة لتحليل بياانت األحباث 

 . 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(.  

  ااتملعاصرة التطور  املقرر ملواكبةمتابعة آخر ما صدر من كتب وأحباث علمية متخصصة سواء ابللغة اإلجنليزية أو العربية يف موضوعات
 يف هذا 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  .ط

 وصف عام للمقرر:

، ويشمل ذلك قوائم احلزمة وملفاهتا وشاشاهتا الضرورية للتشغيل، SPSSيتناول املقرر حتليل البياانت ابحلاسب اآليل ابستخدام حزمة برامج
( واالختبارات الالمعلمية، F(، واختبار )Tاهلامة حلساب اإلحصاءات الوصفية، وإعداد الرسوم البيانية، واجراء اختبار )ويشمل أيضا األوامر 

وحساب معامل االرتباط ومعامالت الثبات املختلفة، مع التأكيد على حسن استخدام اخليارات الداخليةللشاشات الفرعية، ابإلضافة إىل 
 .Syntaxاألوامر يف انفذة  تدريب الطالب على استخدام

 
 

 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .102
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 2 1 مراجعة عامة ملفاهيم أساسية يف القياس واإلحصاء
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 املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا: .102
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة املوضوعات

 .أنواع املتغريات ومستوايت القياس 
 مقاييس النزعة املركزية، مقاييس التشتت، معامالت االرتباط واالحندار 
  الفروض.اختبار 
 . الصدق والثبات 

 :SPSSتشغيل 
  قوائم احلزمة: ملفFile التحرير ،Edit العرض ،Viewالبياانت ،Data ،

 .Transformالتحويل 
  امللفات األساسية للحزمة: ملفات البياانتData File ملف املخرجات ،

Output File اإلشارة إىل ملف تكوين األوامر ،Syntax File . 
 العرضفي احلزمة: عرض البياانت، عرض املتغريات. شاشات 

4 8 

 :Analyzeقائمة 
  األمرReports 
  تطبيقات اإلحصاءالوصفي: األمرDescriptive Analysis 

1 2 

 اختبار الفروض الفارقة:
  األمرCompare Means 
  األمرGeneral Linear Model 
 األمرNonparametric Tests 

4 8 

 Regression 1 2، األمر  Correlateمر األحساب االرتباط:
 Scale 1 2حساب الثبات:األمر 

 2 1 : الرسوم البيانية Graphقائمة
 Syntax 2 4استخدام انفذة

 15 30 
 

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

   إمجايل عدد ساعات املقرر وتوزيعها:  .103
 اجملموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية حماضرات 

ساعات التدريس 
 الفعلية

معمل احلاسب  - 2
 اآليل

 اختبار هنائي عملي 2 28
 

32 

 2 - - - - 2 املعتمدةالساعات 
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 ........................................................................ مالحظات جهة التحكيم
 

 أسبوعيًا:( اليت يقوم هبا الطالب خالل الذايت اإلضايفالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .104
 ساعتان  أسبوعيا.

 

خمرجات التعلم للمقرر وفقًا جملاالت اإلطار الوطين للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واسرتاتيجيات  .105
 تدريسها

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

 لتشكل معا  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 الوطين للمؤهالتخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م

 بعد دراسة املقرر يتوقع من الطالب أن 
 املعرفة 1

 أسلوب احملاضرات .SPSSيعرفأسسإدخالوتعدياللبياانتفيحزمة  18 -1
 أسلوابلتعلم النشط

 تكليفات فردية
 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية .يعرفاألوامراألساسيةحلساابإلحصاءااتلوصفية  19 -1
 علميتقرير 

 اختبار عملي هنائي
 تكليفات فردية .Descriptive Statisticsيقارنبينمخرجااتألوامرالفرعيةحتتاالمر  20 -1

 اختبار عملي هنائي
 تكليفات فردية .يعرفأوامرالرسومالبيانية  21 -1

 اختبار عملي هنائي
 فرديةتكليفات  يعرفأوامراجراءاالختبارااتملعلميةوالالمعلمية.  22 -1

 علميتقرير 
 اختبار عملي هنائي

 علميتقرير  يفهماستخدامااتخليارااتلداخليةاالساسيةفيشاشةكألمر.  23 -1
 اختبار عملي هنائي

 علميتقرير  مييزالقيمةاملناسبةلإلحصاءةبعداختبارفروضهااألساسيةفينافذةاملخرجات.  24 -1
 اختبار عملي هنائي

 تكليفات فردية يستوعبمخرجاأتمرحساابلثباتبخياراهتالداخلية.  25 -1
 علميتقرير 

 علميتقرير  يفهمطريقةاستخداماألمرارتباطوخياراته.  26 -1
 اختبار عملي هنائي

 اختبار عملي هنائي يدركطريقةاختبارفرضبحثي.  27 -1
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 طرق التقومي اسرتاتيجيات التدريس للمقرر التالوطين للمؤهخمرجات التعلم للمقرر وفقاً جملاالت اإلطار  م
 املهارات املعرفية 2
 : SPSSيتوقع من الطالب أن يقوم ما يلي ابستخدام  

 تكليفات فردية أسلوابلتعلم النشط جيري حساابت اإلحصاءات الوصفية.  21 -2
 علميتقرير 

 اختبار عملي هنائي
 يطبق أوامر الرسوم البيانية املناسبة.  22 -2
 جيري اختبارات الفروض اإلحصائية املعلمية.  23 -2
 اختبارات الفروض اإلحصائية الالمعلمية.جيري   24 -2
 الثنائية.معامالت االرتباط حيسب   25 -2
 حيسب معامالت الثبات املختلفة.  26 -2
 .يف تقرير حبثي SPSSيكتبمخرجات برانمج   27 -2

 تكليف مجاعي أسلوب التعلم التعاوين وينفذها Syntaxيكتب أوامر تعديل البياانت يف انفذة   28 -2
 مهارات العالقات الشخصية وحتمل املسؤولية 3

 أسلوب التعلم النشط .وميارس دور القيادة املؤثر إذا أسندت إليهيسهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه،   6 -3
 أسلوب التعلم التعاوين

 تكليفات فردية
 أقرانه.يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إىل   7 -3 تكليف مجاعي

 يشارك يف النقاش، ويقدم تغذية راجعة جيدة ألنشطة زمالئه.  8 -3
 مناسب. يتفاعل مع أقرانه، ويقرتح آراء هادفة أبسلوب  9 -3
 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يف أداء العمل املكلف به وينجزه يف وقته احملدد. يتحمل املسؤولية  10 -3

 تقرير علمي
 مهارات االتصال ومهارات تقنية املعلومات واملهارات العددية 4

 تكليفات فردية أسلوب التعلم النشط يستخداجمهازاحلاسباآلليبمرونة.  4 -4
 يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرتونية يف البحث العلمي.  5 -4 تقرير علمي

 يستخدم التطبيقات احلاسوبية يف عرض تكليفاته.  6 -4
 يف حتليل البياانت بكفاءة. SPSSيستخدحمزمة برامج  7 -4

 (وجدت املهارات النفسية احلركية )إن 5
5- 2  - - - 

 

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

 
 جدول مهام تقومي الطلبة خالل الفصل الدراسي: .106

شفهي، مهام التقومي املطلوبة )مثال: اختبار، مشروع مجاعي، كتابة مقال، خطابة، تقدمي  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 .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. وجود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة تدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل -
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 توظيف وسائل التواصل االجتماعي )مثل جمموعات الواتساب( يف تقدمي االستشارات للطالب. -
 الربيد االلكرتوين للتواصل بني الطالب وعضو هيئة التدريس.استخدام  -

 مصادر التعّلم .ششش
 :أدرجالكتباملقررةاملطلوبة. 1

 ( 2004رضا عبدهللا أبو سريع  .) حتليل البياانت ابستخدام برانمجSPSS. عمان:  دار الفكر . 

 ( 2009شراز، حممد صاحل .)التحليل االحصائي للبياانت ابستخدام برانمجSPSS.مكة: جامعة أم القرى . 

 ( 2001الشربيين، زكراي أمحد .)اإلحصاء الالابرامرتي مع استخدام Spss لقاهرة: . ايف العلوم النفسية والرتبوية واالجتماعية
 مكتبة األجنلو املصرية. 

 (2009 الزعيب،حممدوالطالفحة،عباس) .النظاماإلحصائيSPSS . األردن: داروائلللنشر. 
  (  1428عز حسن عبد الفتاح  .)الرايض: مكتبة امللك فهد الوطنيةمقدمة يف اإلحصاء الوصفي واالستداليلهال . 
 ( 2008حممد صبحي و عدانن حممد عوض. .) مبادئ وحتليل ابستخدام( مقدمة يف اإلحصاءSPSS). عمان: دار املسرية . 
 ( 2005حممود مهدي البيايت .) حتليل البياانت اإلحصائية ابستخدام الربانمج اإلحصائيSPSS  معاجلة البياانت مع اختبار(

 . عمان: دار حامد .شروط التحليل وتفسري النتائج(
 األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية 2
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 SPSS Survival Manual 

 http://www.academia.dk/BiologiskAntropologi/Epidemiologi/PDF/SPSS_Statistical_Analyses_usin

g_SPSS.pdf 

 https://www.westga.edu/academics/research/vrc/assets/docs/spss_basics.pdf 

 https://myadm2014.files.wordpress.com/2017/02/spss-survival-manual-a-step-by-step-guide-to-

data-analysis-using-spss-for-windows-3rd-edition-aug-2007-2.pdf 

 http://www.Spss.com 

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

 

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

 
 املرافق املطلوبة .صصص

حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك 
 جهاز حاسب آيل20مقعد،  20الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .61
 ا.طالب 20يل يتسع ل آمعمل حاسب 

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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 مصادر تقنية )أدوات عرض البياانت، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .62
 .SPSS اإلحصائيةللعلوماالجتماعيةة الربامج حزم، Data Showجهاز عارض البياانت 

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .63
 ال يوجد

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

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

 .تبادل الزايرات واخلربات بني النظراء )األقران( يف التدريس
 تطوير التدريس:إجراءات  .فففففف

 .مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة  .قققققق

مع أعضاء هيئة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات 
 تدريس من مؤسسة أخرى(:

 .تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .كككككك

 مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.
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