
 

 

 

 

 

 

 

 جامعة أم القرى
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  الخطة الدراسية: 2 /1 /4

 نوع المقرر اسم المقرر رمز المقرر المستوى
المتطلب 
 السابقة

الساعات 
 المحتسبة

 -عملي -معتمدة )
 (نظري

المستوى 
 األول

مقرر  العلمي البحث طرق  0206611-3نفس 
 اجباري

 3 ال يوجد

مقرر  النفس علم مدارس  0206612-2نفس 
 2 ال يوجد اجباري

مقرر  النفسي اإلرشاد مبادئ  0206613-2ارشاد 
 2 ال يوجد اجباري

مقرر  النفسي االرشاد جماالت  0206614-2ارشاد 
 2 ال يوجد اجباري

مقرر  الصحة النفسية  0206615-2ارشاد 
 اجباري

 2 ال يوجد

المستوى 
 الثاني

مقرر  تطبيقي إحصاء  0206611-3نفس 
 3  يوجدال اجباري

مقرر  البحث أدوات بناء  0206622-2نفس 
 2 ال يوجد اجباري

 النفسي االرشاد نظريات  0206623-2ارشاد 
 وتطبيقاهتا

مقرر 
 اجباري

 2 ال يوجد

مقرر  األسري اإلرشاد  0206624-2ارشاد 
 2 ال يوجد اجباري

المستوى 
 الثالث

  0206631-2نفس 
 النفس االنسانية من منظور

 اسالمي
مقرر 
 2 ال يوجد اجباري

مقرر  اإلرشاد اجلماعي  0206632-2ارشاد 
 اجباري

 2 ال يوجد

طرق التشخيص يف االرشاد   0206633-2ارشاد 
 النفسي

مقرر 
 2 ال يوجد اجباري
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 املؤسسات الرتبوية 2-0205613
مقرر 
 2 ال يوجد اختياري

رر مق 1تدريب ميداين   0206634-2ارشاد 
 2 ال يوجد اجباري

المستوى 
 الرابع

مقرر  2تدريب ميداين   0206641-2ارشاد 
 2 ال يوجد اجباري

مقرر  اختياري قسم نفس 
 اختياري

 2 ال يوجد

  
 البحثية للخطة الدراسية:الميدانية أو المكونات  3 /1 /4
)إن  برنامج الزمالة التي يتطلبها البرنامج موجز بالمكونات العملية أو الطبية العيادية أو مكونات 1 /3 /1 /4

 :وجدت(
 :توصيف موجز لنشاط اخلربة امليدانية (أ .أ

كالمقابلة االرشادية ودراسة الحالة وتطبيق بعض االختبارية النفسية   شاد النفسيالطلبة العملي لبعض فنيات ومهارات االر  تطبيق
من المؤسسات التربوية والصحية خالل الفصل الدراسي وكتابة والشخصية التشخيصية من خالل الزيارات الميدانية لعدد 

 والتشخصية للحاالت التي تم متابعتها. التقارير النفسية

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

 الرابع الدراسي والمستوى الثالثالمستوي الدراسي 

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

 أسبوعيا للمؤسسة المستهدفة خالل الفصل )المستوى( الدراسي الذي يتم فيه نشاط التدريب الميداني بمعدل ثالث زيارات

 :عدد الساعات املعتمدة (د

 ةساع 2  

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

اختيار موضوع البحث في مجال التخصص  بحيث يمكن أن يسهم في تقديم معرفة علمية جديدة او اسهام  -1
تطبيقي لبعض البرامج االرشادية االنمائية او الوقائية او العالجية أو تقديم حلول لمشكالت ميدانية وظواهر 

 ية قائمة.اجتماعية ونفس
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 اإلرشاد األسري  اسم المقرر:  

 (0206624-2ارشاد  رمز المقرر:  
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 مقرر دراسينموذج توصيف 

 جامعة أم القرىسم المؤسسة التعليمية: ا 1440-2-23تاريخ التوصيف:  

 علم النفس -التربيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .أ
 (0206624-2 (اإلرشاد األسري . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتين. عدد الساعات املعتمدة: 2 .1
 ماجستير االرشاد النفسي. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .2

 )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: 4 .3
 ال يوجد (1 إن وجدت(:. املتطلبات السابقة هلذا املقرر )5 .4
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .5
الطالب في مقر الجامعة في العابدية، املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .6

 والطالبات في مقر الجامعة في الزاهر.
 ما ينطبق(:. نمط الدراسة المتبع )اختر كل 8

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .أ

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ب

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

  النسبة:  باملراسلة .د

  النسبة:  تذكر أخرى .ه
 

 ال يوجد  تعليقات:
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 األهداف .ب
 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1 -

 ، ومفاهيمه األساسيةهدافه أو وخلفيته التاريخية سري األبماهية اإلرشاد ف الدارسيين الى تعري المقرريهدف هذا 
النظريات والنماذج الرئيسية في اإلرشاد األسري من حيث المميزات واألهداف والفنيات واإلستراتيجيات،  التمييز بينو 

رشاد األسري والمتعلقة بكل نظرية في التعامل مع ويركز المقرر أيضاً على الفنيات والمهارات العملية والمهنية الالزمة لإل
قضايا متنوعة ضمن سياق األسرة والعائلة، ويقدم المقرر فهم وتصور لكيفية العمل كمرشد أسري والتمكن من تقديم حالة 

 يكون فيها الطالب مرشد مرة،  وعميل أو مسترشد مرة أخرى.عملية باستخدام نموذج عالجي أسري 

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

  لمواكبة  المقرراإلنجليزية في موضوعات  العربية وباللغةصصة سواء باللغة حديثة ومتخصدر من كتب وأبحاث علمية يمتابعة ما
 التطور الحاصل في هذا المجال.

 .متابعة التوصيات العلمية المتعلقة باإلرشاد والعالج األسري والزواجي والقضايا المستحدثة في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية 
 لمية الحاصلة في البرامج والمقررات المتشابهة التي التواصل العلمي مع جامعات محلية ودولية في ضوء التطور واإلضافات الع

 تقدم في أقسام علم النفس واإلرشاد النفسي.
  المعنيين بالمقرر بين أعضاء هيئة التدريس معمقة مناقشات استخدام أسلوب مجموعات التركيز نهاية كل فصل دراسي إلجراء

 .المناسبة إلجراء التعديالت والحصول على تغذية راجعة منهم حول المقرر
  وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب الدورية لخطة المقررو المراجعة المنتظمة. 

 

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

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ج

 وصف عام للمقرر:

ل المساق أيضاً النظريات ويتناو وأهدافه ومبرراته. الخلفية التاريخية والمفاهيم األساسية لإلرشاد األسري، يتناول املقرر 
والنماذج المفسرة في اإلرشاد األسري، مرفقة مع األساليب والفنيات والمهارات المتعلقة بكل إتجاه نظري، ودور المرشد 

األسرية  واألنظمة دم المساق عرضا لسيكولوجية العالقاتقياألسري في إدارة جلسات وبرامج األرشاد األسري. هذا و 
المساق اإلتجاهات والقضايا الحديثة في مجال اإلرشاد كيف النفسي واالجتماعي للفرد. ويتناول ودور األسرة في الت
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ويقدم المساق عرضا ألبرز المشكالت األسرية، باإلضافة إلى التعرف على أدوات التشخيص والقياس في مجال األسري. 
 .والزواجي اإلرشاد األسري

 
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .1

 الموضوعاتقائمة 
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

مقدمة في اإلرشاد األسري، الخلفية التاريخية، واألهداف والمبررات. وأهم  .1
عريف األسرة وأنماطها، أشكال ت المفاهيم العامة المتعلقة باإلرشاد األسري.

 .الرجل والمرأة أدوارالزواج، 
 

1 2 

، األسرة بأطفال، أسر مراحل تطور األسرة: الخطبة، المتزوجون الجدد .2
 خصائص ومشكالت ومطالب(.ن، يدالمراهقين، أسر البالغين، أسر المتقاع

 

1 2 

األسرة السوية واألسرة غير السوية من وجهة نظر النظم: المفاهيم  .3
األساسية، قوانين األسرة، أشكال التغيير، التغذية الراجعة والضبط، أشكال 

 .النظام وحدوده
 

1 2 

 سر: األزمات النمائية والموقفية، أنماط االتصال المرضي،مظاهر فشل األ .4
التماسك  االنعزال والغوغائية، كبش الفداء، اضطراب الحدود والعنف األسري،

 الكاذب، واالختالف الشكلي.

 

1 2 

 واإلرشاددور التحليل النفسي ونظرية النظم  نشأة وتطور العالج األسري: .5
رشادالزواجي  التطور خالل الخمسينات والستينات  عي،الطفل والعالج الجم وا 

 .السبعينيات والثمانينيات

 )الفنيات والمهارات واألساليب(
 

2 4 

  أسليب التدخل العالجي.، الجينوغرام نموذج بوين: نظام األسرة، .6

 )الفنيات والمهارات واألساليب(

2 4 
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عالج ال )وتكار(، العائلي والخبراتية: العالج الرمزي اإلنسانيةالنماذج  .7
 )ساتير(. نموذج عملية االتصال )كامبلر(، الجشطالتي

 )الفنيات والمهارات واألساليب(

 

2 4 

األنظمة الفرعية، الحدود،  )مينوشن(: بناء األسرة، النموذج البنائي .8
 األساليب العالجية. اعادة البنا، ،والتحالفات االتحادات

 )الفنيات والمهارات واألساليب(
 

2 4 

 جي اإلستراتيجي )هالي(: الهرمية، تغيير المهمات.النموذج العال .9

 )الفنيات والمهارات واألساليب(
 

1 2 

قضايا اإلنهاء،  المرحلة الوسطى، مراحل العالج األسري: المقابلة األولية، .10
 .في العالج األسري أخالقية

1 2 

في العالج األسري: األساليب غير اللفظية، تخطيط الترتيب  إبداعيةأساليب  .11
ئي، األساليب االسقاطية والتعبيرية، العالج ر مراجعة التسجيل الم سري،األ

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

 الدستور األخالقي للعالج األسري.

2 4 

 
 

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

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .2
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 المجموع أخرى تطبيق  استديو

 30  4   26 ساعات التدريس الفعلية
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 2  2   2 الساعات المعتمدة
 
 

 .................................................... .................... الحظات جهة التحكيمم
 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .3
  عيا.ساعتان أسبو 

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .4
 حيدد اجلدول التايل جماالت خمرجات التعلم اخلمسة الواردة يف اإلطار الوطين للمؤهالت

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

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

 Curriculum Mapخريطة المنهج للمقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
يات التدريس استراتيج

 للمقرر
 طرق التقويم

 المعرفة 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف على: 

المحاضـــــــــــرة واإللقـــــــــــاء  -
باســتخدام جهــاز عــارض 
البيانـــــــــــــات، والحـــــــــــــوار 
والمناقشــــــــــة الموجهــــــــــة 
الهـــــــــــادف، واألنشـــــــــــطة 
التطبيقيــــــة ومهــــــام األداء 

 وفق سياق الحياة.
 العصف الذهني. -
اســــــــــــــتخدام أســــــــــــــلوب  -

جمـــــــــــــــاعي التعلـــــــــــــــيم ال
 والتعاوني

االختبــــارات القصــــيرة  -
 والنصفية والختامية.

 المنزلية.الواجبات  -
 

ـــــات والنمـــــاذج الخاصـــــة باالرشـــــاد االســـــري  1-1 فهـــــم النظري
 والزواجي

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

تطبيق المهارات األساسية في االرشاد االسري  1-3
 والزواجي.

 التعرف على الصفات األساسية للمرشد األسري. 1-4

 فهم الجوانب االخالقية في االرشاد االسري. 1-5
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
يات التدريس استراتيج

 للمقرر
 طرق التقويم

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

   تطبيق ادوات التقييم والقياس في االرشاد االسري. 1-7

 المهارات المعرفية 2
   :القدرة علىبنهاية المقرر يتوقع من الطالب  

أن يفهــم النظريـــات والنمــاذج الخاصـــة باالرشــاد االســـري  2-1
 والزواجي

إحــــــدى طرائــــــق الــــــتعلم  -
القائمـــــــة علـــــــى مركزيـــــــة 
المــــــــتعلم مثــــــــل الــــــــتعلم 
ـــــــــــتعلم  التعـــــــــــاوني، أو ال

 النشط.
 .البحث واالستنتاج -
 الحوار والمناقشة. -

 

تقــــــــــــويم األنشــــــــــــطة  -
 فات.والمهام والتكلي

 المالحظة .  -
 .األبحاث واألعمال -
 .االختبارات -

أن يتعرف على دور المرشد األسري من حيث واجباته  2-2
 ومهامه.

أن يطبق المهارات األساسية في االرشاد االسري  2-3
 والزواجي.

 أن يتعرف على الصفات األساسية للمرشد األسري. 2-4

 رشاد االسري.أن يفهم الجوانب االخالقية في اال 2-5

أن يتمكن من تطوير نظرية خاصة في االرشاد االسري  2-6
 بناء على المعرفة النظرية والتطبيقية لديه.

أن يستطيع تطبيق ادوات التقييم والقياس في االرشاد  1-7
 االسري.

  

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
األخالقيــــة المعقـــــدة يتعامــــل بثبــــات وحساســــية مـــــع القضــــايا  3-1

 ويصدر أحكاما عادلة وصحيحة.
إحدى طرائق التعلم القائمة 
علـــى مركزيــــة المــــتعلم مثــــل 
ـــتعلم  ـــتعلم التعـــاوني، أو ال ال
النشــــــط، المعتمــــــدة علــــــى 

ـــذاتي، وتقـــويم  التقـــويم ال
األقــــران وتقــــوم األســــتاذ 
لألنشــــطة ومهــــام األداء، 

عالقـــــــــات مهـــــــــارات ال و
ـــــه  3-2 ـــــه فـــــي مجموعت ـــــه التفاعـــــل الهـــــادف مـــــع أقران يســـــهل علي

والمجموعــــــات األخــــــرى، ويمــــــارس دور القيــــــادة المــــــؤثر إذا 
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تصـــــميم مهـــــام األداء وفقـــــا  أسندت إليه
 لسياق الحياة.

مهـــــارات  ، والشخصـــــية
، تحمــــــــــــل المســــــــــــؤولية

 والعمل ضمن فريق. 
 أقرانه في مجموعة العمليوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إلى  3-3
بـالتعلم المعايير الحالية الخاصـة  تعديلة في يأخذ زمام المبادر  3-4

 .والتقويم إذا احتيج لذلك
يقـــوم أداء أقرانـــه فـــي مجموعـــات الـــتعلم األخـــرى فـــي ضـــوء  3-5

 قاعدة أداء وصفية يتم تصميمها لتقويم مهمة األداء.
يشــــارك فـــــي النقــــاش، ويقـــــدم تغذيــــة راجعـــــة جيــــدة ألنشـــــطة  3-6

 ومشاريع المجموعات األخرى.
فــي أداء العمــل المكلــف بــه ضــمن الفريــق  يتحمــل المســؤولية 3-7

 الذي يعمل معه، وينجزه في وقته المحدد.
 

يتفاعل مع أقرانه في المجموعة، ويقتـرح آراء هادفـة بأسـلوب  3-8
 مناسب.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
 .المعلوماتأوعية ث في مهارات البح أن يتقن الطالب 4-1

 

إحدى طرائق التعلم القائمة 
علـــى مركزيــــة المــــتعلم مثــــل 
ـــتعلم  ـــتعلم التعـــاوني، أو ال ال
النشــــــط، المعتمــــــدة علــــــى 
تصـــــميم مهـــــام األداء وفقـــــا 

 لسياق الحياة.
اســـتخدام الحاســـب اآللـــي و 

 لذلكفي البرامج المعدة 

عمل مشروع  -
يطلب من  بحثي

الطالب إعداده 
وعرضه، عن طريق 

المعلومات  جمع
باستخدام التقنية 

المتوفرة  واالتصال
 .بالجامعة

التقويم الذاتي،  -
وتقويم األقران 

 وتقوم األستاذ 
حقيبة إنجاز تجمع  -

 جميع األنشطة
-  

 مهارات التعامل مع التقنية المعلوماتية أن يتقن الطالب 4-2
 

أساليب االتصال بمراكز البحـث والمسـئولين  أن يتقن الطالب 4-3
 .صول على المعلوماتللح

أن يسـتخدم الطالــب الحاســب اآللـي لمعرفــة اســاليب االرشــاد  4-4
 االسري والزواجي الحديثة .

أفكــاره بطريقــة تزيــد مــن فعاليــة الرســالة التــي  الطالــب يــنظمأن 4-6
 .توصيلهايريد 

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 رىجامعة أم الق
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 

Deanship of Graduate Studies 

 

120 

 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
يات التدريس استراتيج

 للمقرر
 طرق التقويم

   ال يوجد 
 

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

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .5
ديم شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تق م

 مالحظة......الخ(
األسبوع المحدد 

 لتسليمه
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 12و  3 اختبارات قصيرة 1
 %15 8 اختبار نصفي  2
 %25 16 اختبار نهائي 3

4 

ـــة االنجـــاز ل ـــع األنشـــطة حقيب المســـتخدمة وأدوات التقـــويم والمشـــاريع  والتكليفـــاتجمي
مهـــارات االتصـــال و  ت الشخصـــية وتحمـــل المســـؤوليةمهـــارات العالقـــالتقـــويم األنشـــطة و 

)متوســط تقــدير قواعــد األداء المســتخدمة لتقويمهــا مــن قبــل ومهــارات تقنيــة المعلومــات 
 الذات واألقران واألستاذ(.

 %50 جميع األسابيع

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

 الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلباتهم واستفساراتهم وتقديم  -

 اإلرشاد األكاديمي لهم.
مجموعة واتساب لكل مقرر يضاف لها جميع الطالب في المقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات وتقديم تكوين  -

 اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.
 تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقديم االرشاد األكاديمي. -
 مصادر التعّلم .ه

 درج الكتب املقررة املطلوبة:. أ1

 (. اإلرشاد الزواجي واألسري. دار الشروق. عمان.2014أبو أسعد، أحمد )
 .عمان، صفاء للطباعة والنشر والتوزيع. دار اإلرشاد األسري والزواجي(. 2009) عطااهلل؛ العلمي، دالل، الخالدي

 الجامعية، مصر. (. الزواج والعالقات األسرية. دار المعرفة1983الخولي، سناء )
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(. اإلرشـاد والعـالج النفسـي األسـري.)ترجمة فهـد الـدليم(.الرياض: جامعـة الملـك 2006سميث، روبرت، و سميث، باتريشـا)
 سعود.

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

 

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

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

Gladding, S. T. (2010). Family therapy: History, theory, and practice (5th ed.). Upper Saddle 

River, NJ: Prentice Hall 

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

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

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

Patterson, J., Williams, L., Edwards, T.M., Chamow, L., & Grauf-Grounds, C. (2009). Essential 

skills in family therapy: From first interview to termination (2nd ed.). New York, NY: 

Guilford. 

Wetchler, J.L., & Hecker, L.L. (2015). An introduction to marriage and family therapy (2nd ed.).

 New York, NY: Routledge. 

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

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

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

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

 http://www.bps.org.ukالجمعية البريطانية  لعلم النفس .  - 

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

--www.questia.com 

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

 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر.

 

http://www.am.org/iupsys
http://www.questia.com/
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 

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

 الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:
 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .1

 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة محاضر 
 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .2
 Data Showنات جهاز عارض البيا .3
 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر. .4

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .5
 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ز
 بخصوص فعالية التدريس:استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب  -
 استخدام أساليب الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس والمتمثلة في: -
 ورقة الدقيقة الواحدة. -
 بريد الكتروني أو رسالة واتساب. -
 النقطة األكثر غموضا. -
 موجز في جملة واحدة. -
 الراجعة والسريعة باتجاهين.التغذية  -

 لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:اسرتاتيجيات أخرى  .س
  .تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس -
 .النظراء في التدريس من قبلاالستشارة في التدريس  -

 إجراءات تطوير التدريس: .ش
تبادل الزيارات ي وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل ف تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس -

والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن  االستشارة في التدريس، و والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس
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 إجراءات التدريس وتطويرها.
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .ص

 ادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتب
، وكذلك مراجعة معايير حقائب تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين -

 في القسم. تدريسمجتمعات التعلم في إطار هيئة الاإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج 
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:

وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات التركيز من المتخصصين  تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس -
راء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإج

 من خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية.
 

 

       اسم منسق البرنامج:

 23/2/1440 التاريخ أحمد كامل الحورانيد./  التوقيع:
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 دراسي مقرر توصيف

 جامعة أم القري.. :التعليمية المؤسسة إسم 1440     /15/3  :التوصيف تاريخ

 قسم علم النفس  \كلية الرتبية  :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي بالمقرر التعريف .ت
 0206632-2    ارشاداالرشاد اجلماعي : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .7
 2: املعتمدة الساعات عدد. 2 .8
 ماجستري ارشاد نفسي  :الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربنامج. 3 .9

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

 ماجستري االرشاد النفسي : الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .10
 (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .11
 (: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .12
 : التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .13

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

 ٪100 :النسبة  التقليدية احملاضرات قاعات .و
 

   

  :النسبة  اإللكرتوين التعليم .ز
    

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

  :النسبة  باملراسلة .ط
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  :النسبة  أخرى .ي
 

 :تعليقات

 

 

 األهداف .ث
 ؟ الرئيس املقرر هدف ما -1

التعرف على مفهوم االرشاد اجلماعي واألسس اليت يقوم عليها ومناهجه وجماالته وأساليبه ومهاراته واجلماعة االرشادية 
 لربامج االرشاد اجلماعي. وتكوينها وقيادهتا ودور املرشد فيه ومناذج 

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

 ات وتوفر المراجع وقواعد المعلومات الحديثة.يتم مراجعة مفردات المادة وفقا للتطور 

  العمل على االستفادة من المكتبات الرقمية مثلwww.questia.com  .وغيرها 

 .  االستفادة من المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها 

 ات.االستفادة من الدراسات  والبحوث المنشورة في قواعد المعلوم  

 

http://www.questia.com/
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. المقرر الدراسي  وصف .ج
يهتم هذا املقرر بتزويد الدارسني  مبهارات االرشاد اجلماعي ، وذلك بالتعرف على مفهومه واألسس  : للمقرر عام وصف

ته وأساليبه ومهاراته واجلماعة االرشادية وتكوينها وقيادهتا ودور املرشد فيه ومناذج تطبيقية اليت يقوم عليها ومناهجه وجماال
 لربامج االرشاد اجلماعي.

 

 :تناولها ينبغي التي الموضوعات .6
  التدريس ساعات األسابيع عدد الموضوعات قائمة

 2 1 مفهوم االرشاد اجلماعي وتطوره 

 4 2  أمهية االرشاد اجلماعي وأهدافه

 2 1 احلاجة إىل اإلرشاد النفسي اجلماعي 

 4 2 اجلماعي   دجماالت اإلرشا

 2 1 اجلماعة االرشادية ومراحل بناؤها

 2 1 مميزات االرشاد اجلماعي واجملموعات االرشادية ومشاكل اجملموعات االرشادية 

 4 2 وسائل االرشاد اجلماعي  

 2 1 ه وصفاته وإعداده وتدريبهمهام املرشد يف االرشاد اجلماعي ومسات

 4 2 برامج االرشاد اجلماعي  

 

   : وتوزيعها المقرر ساعات عدد إجمالي .7
 أو معامل إضافية دروس محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 28     14 الفعلية التدريس ساعات
 2     2 المعتمدة الساعات
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 :أسبوعياً  خالل الطالب بها يقوم التي( فياإلضا) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .8
2 

 

 واستراتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطني اإلطار لمجاالت وفقاً  للمقرر التعلم مخرجات .9
 تدريسها

 للمؤهالت الوطني اإلطار في الواردة الخمسة التعلم مخرجات مجاالت التالي الجدول يحدد

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

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

 م
 الوطني اإلطار لمجاالت قاً وف للمقرر التعلم مخرجات

 للمؤهالت
 استراتيجيات التدريس

 للمقرر
 التقويم طرق

 المعرفةارات المه 1
 الواجبات احملاضرة التعرف على املفاهيم األساسية لإلرشاد اجلماعي 1-1

التكليفات  املناقشة واحلوار التعرف على اخللفية التارخيية لظهور االرشاد اجلماعي 1-2
 والواجبات

 العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية المهارات 2
 ملف االجناز العروض وورش العمل     مهارات التعلم الذاتي 2-1

 العمل التعاوين املشاركة والنقاش اإلنسانية العالقات ئتطبيق مباد 2-2

 الواجبات ورش العمل اجلماعي  العمل الجماعي والتعاونيمهارات  2-3

 قنية المعلومات والمهارات العدديةاالتصال وت مهارات 3
 االحباث  التدريب وورش العمل     تنمية مهارات البحث العلمي التقين  3-1

 ملف االجناز التدريب العملي تنمية مهارات االرشاد االحصائي  3-2

 المهارات النفس حركية  4
 - - ال توجد 4-1

4-2    

 

 
 :دراسيال الفصل خالل الطلبة تقويم مهام جدول .10

 التقييم من نسبته المحدد األسبوع شفهي، تقديم خطابة، مقال، كتابة  جماعي، مشروع اختبار،: مثال) المطلوبة التقويم مهام م
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 النهائي لتسليمه (الخ......مالحظة

    اختبار نصفي  1

   اختبار هنائي  2

   مشورع فردي 3

   مشروع مجاعي  4

   تقييم شفهي  5

 

 ودعمهم للطالب ألكاديميا اإلرشاد .ذ
إتاحة 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(.  
 
 

 
  .ي
  .أأ

  .بب
  .تت
  .ثث
  .جج
 التعّلم مصادر .حح

 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1

 (:وغريها والتقارير العلمية اجملالت) األساسية املرجعية املواد - قائمة يف – أدرج. 2 
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 (. االرشاد اجلماعي ،جدة :خوارزم العلمية2002مجل الليل ، حممد جعفر ) 

 ( . االرشاد العالجي اجلماعي ، عمان :دار الثقافة.2016العزة، سعيد حسين) 

 القاهرة : دار الكتاب احلديث عي بني النظرية والتطبيق( . االرشاد النفسي اجلما2016حممد  امحد )سعفان ، 

 الربامج –النظريات  –( .االرشاد النفسي اجلماعي ،االسس 2014عبد اهلل ، هشام ابراهيم ،خوجة ، خدجية حممد امني )

 (،جدة :خوارزم العلمية .1ط)

 مج االرشاد والعالج اجلماعي ،عمان : دار البداية .(.برا2010اخلواجا ،عبد الفتاح )

( الدمام : 1(.اسس االرشاد النفسي اجلماعي ط)2017الشيخ ،اسامة مرزوق،وفاق ،صابر علي ،السيد ، عثمان فضل)
 مكتبة املتنيب.

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

 http://www.ApA.orgمريكية لعلم النفس .الجمعية األ    -

 http://www.bps.org.ukالجمعية البريطانية  لعلم النفس .  - 

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

--www.questia.com 

 اإلرشاد النفسي بجامعة عين شمس. مركز-   

 مركز اإلرشاد النفسي بجامعة حلوان.-  

  مركز اإلرشاد النفسي بجامعة األزهر.- 

 مركز االرشاد النفسي بجامعة حلوان . -

 الجمعية المصرية لعلم النفس.-

http://www.am.org/iupsys
http://www.questia.com/
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 رابطة االخصائيين النفسيين المصرية ) رانم (.-

 

 :املدجمة واألسطوانات الربجميات، احلاسوبية، امجالرب  مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4

 ال يوجد

 

 المطلوبة المرافق .خخ
 القاعات داخل املقاعد عدد)أي  واملختربات الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنين 

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

 قاعة دراسية 

 

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البيانات، عرض أدوات) تقنية مصادر  .7
 

 معمل علم النفس 

 

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

 

 
 المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقويم .ض
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 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .1
 املناقشة واحلوار  -
 التغذية الراجعة -

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .2
 ملفات اإلجناز الفصلية  -

 تدريس هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .3
 مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني،

 (:أخرى
 درجاته بدرجات أستاذ المادة االستعانة بأستاذ اخر لتصحيح عينة عشوائية وحساب مدى ارتباط

 

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .4
 اجراء اختبارات تقييمية ألداء المجموعات المتتالية سنويا.

 اجراء اختبارات تقييمية ألداء المجموعات المتتالية سنويا.

 اهم وأحدث نتائج البحوث تطوير مفردات ومحتوى المقرر ليشمل

 
 

 ................................................................................................ :البرنامج منسق اسم

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

 



 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

 رىجامعة أم الق
 عمادة الدراسات العليا

 Kingdom of Saudi Arabia 

Ministry of Education 

Umm Al-Qura University 

Deanship of Graduate Studies 

 

133 

 

 دراسي مقرر توصيف نموذج

 جامعة أم القري.. :التعليمية المؤسسة إسم 1440     /4/3  :التوصيف تاريخ

 قسم علم النفس  \كلية الرتبية  :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي بالمقرر التعريف .ج
 0206613-2  ارشاد   االرشاد النفسي مبادئ: ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .14
 2: املعتمدة الساعات عدد. 2 .15
 ماجستري ارشاد نفسي : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربنامج. 3 .16

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

 ستري االرشاد النفسي ماج: الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .17
 (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .18
 (: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .19
 : التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .20

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

 ٪100 :النسبة  التقليدية احملاضرات قاعات .ك
 

   

  :النسبة  اإللكرتوين التعليم .ل
    

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

  :النسبة  باملراسلة .ن
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  :النسبة  أخرى .س
 

 :تعليقات

 

 

 األهداف .ح
 ؟ الرئيس املقرر هدف ما -3

اليت يقوم عليها وجماالته وأساليبه ووسائل مجع  التعرف على االرشاد النفسي ومفهومه ومناهجه واحلاجة اليه واألسس
 املعلومات ووسائل التقييم والتشخيص والعالقة االرشادية ونظرياته املختلفة .

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

 .يتم مراجعة مفردات المادة وفقا للتطورات وتوفر المراجع وقواعد المعلومات الحديثة 

  العمل على االستفادة من المكتبات الرقمية مثلwww.questia.com  .وغيرها 

 ن المؤتمرات العلمية والمشاركة فيها  .االستفادة م 

 .االستفادة من الدراسات  والبحوث المنشورة في قواعد المعلومات 

 

http://www.questia.com/
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. المقرر الدراسي  وصف .ح
إلرشاد النفسي ، وذلك بالتعرف على مفهومه والفرق بينه وبني التوجيه هو مقرر يهتم بتدريس مبادئ ا :للمقرر عام وصف

النفسي ، كذلك التعرف على متطلباته وأهدافه وأمهيته ، والتعرف على مدراس االرشاد وجماالته ، باإلضافة إىل التعرف على 
 العالقة االرشادية وطبيعتها وأهدافها وأليه مجع املعلومات والتشخيص النفسي. 

 

 

 :تناولها ينبغي التي لموضوعاتا .11
  التدريس ساعات األسابيع عدد الموضوعات قائمة

 2 1 مفهوم االرشاد وتطوره واألسس اليت يقوم عليها

 4 2 أمهية االرشاد وأهدافه 

 2 1 احلاجة إىل اإلرشاد النفسي واألسس اليت يقوم عليها

 2 1 مناهج االرشاد النفسي 

 4 2 النفسي  دجماالت اإلرشا

 2 1 اإلرشادية والعالقة االرشادية عملية ال

 4 2 وسائل مجع املعلومات ووسائل التقييم والتشخيص .

 6 3 نظريات اإلرشاد النفسي

 2 1 اإلرشاد االنتقائي وحل املشكالت

 

   : وتوزيعها المقرر ساعات عدد إجمالي .12
 أو معامل إضافية دروس محاضرات 

 استديو
 عالمجمو  أخرى تطبيق 
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 28     14 الفعلية التدريس ساعات
 2     2 المعتمدة الساعات

 

 :أسبوعياً  خالل الطالب بها يقوم التي( اإلضافي) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .13
2 

 

 واستراتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطني اإلطار لمجاالت وفقاً  للمقرر التعلم مخرجات .14
 تدريسها

 للمؤهالت الوطني اإلطار في الواردة الخمسة التعلم مخرجات مجاالت التالي لجدولا يحدد

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 للمقرر التعلم مخرجات جدول

 م
 الوطني اإلطار لمجاالت وفقاً  للمقرر التعلم مخرجات

 للمؤهالت
 التدريس استراتيجيات

 للمقرر
 التقويم طرق
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 المعرفةارات المه 1
   التعرف على املفاهيم األساسية لإلرشاد   1-1

   فية التارخيية لظهور االرشاد التعرف على اخلل 1-2

 العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية المهارات 2
   مهارات التعلم الذاتي 2-1

   االنسانية العالقات ئتطبيق مباد 2-2

    العمل الجماعي والتعاونيمهارات  2-3

 االتصال وتقنية المعلومات والمهارات العددية مهارات 3
   ث العلمي التقين تنمية مهارات البح 3-1

   تنمية مهارات االرشاد االحصائي  3-2

 المهارات النفس حركية  4
4-1    

4-2    

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقويم مهام جدول .15

 شفهي، تقديم خطابة، مقال، كتابة  جماعي، مشروع اختبار،: مثال) المطلوبة التقويم مهام م
 (الخ......مالحظة

 حددالم األسبوع
 لتسليمه

 التقييم من نسبته
 النهائي

    اختبار نصفي  1

   اختبار هنائي  2

   مشورع فردي 3
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   مشروع مجاعي  4

   تقييم شفهي  5

 

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

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

 
 التعّلم مصادر .دد

 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1

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

 (. املساعدة االرشادية ، جدة : دار الفنون2007جعفر ) مجل الليل ، حممد

 ( االرشاد والعالج النفسي،الدمام : مكتبة املتنيب .2015امساعيل ، امحد السيد)

 ( القاهرة : عامل الكتب .7( التوجيه واالرشاد النفسي  ، ط )2007زهران ، حامد عبد السالم )

 سي .النظرية ، التطبيق ، التكنولوجيا ، عمان : دار الفكر( . االرشاد النف2004حسني ، طه عبد العظيم )

 ( . املهارات االرشادية ، عمان : دار املسرية .2009أبو اسعد ،امحد)

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

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

 http://www.bps.org.ukلجمعية البريطانية  لعلم النفس .ا  - 
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 http://www.am.org/iupsysاالتحاد الدولي لعلم النفس - 

--www.questia.com 

 مركز اإلرشاد النفسي بجامعة عين شمس.-   

 شاد النفسي بجامعة حلوان.مركز اإلر-  

  مركز اإلرشاد النفسي بجامعة األزهر.- 

 مركز االرشاد النفسي بجامعة حلوان . -

 الجمعية المصرية لعلم النفس.-

 رابطة االخصائيين النفسيين المصرية ) رانم (.-

 

 :ةاملدجم واألسطوانات الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4

 

 المطلوبة المرافق .ذذ
 القاعات داخل املقاعد عدد)أي  واملختربات الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنين 

(:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية  
 (:وغريها مل،واملعا العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباين .9

 قاعة دراسية 

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البيانات، عرض أدوات) تقنية مصادر  .10
 معمل علم النفس 

 

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .11

http://www.am.org/iupsys
http://www.questia.com/
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 المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقويم .ط

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى رتاتيجياتاس .5
 .االعتماد على استمارة تقييم عضو هيئة التدريس 

  ملف االنجازportfolio. 

 .االنشطة المصاحبة للمقرر -

 :التدريس تطوير إجراءات .6
 .اطالع االستاذ المستمر على احدث اساليب التعلم والتعليم 

 قييم الطالب لتعديل طرق تقديم المقرر.االستفادة من مالحظات وت 

 .اختبار االستاذ لفاعلية الطرق المختلفة واإلبقاء على الفاعل منها 

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .7
 اجراء اختبارات تقييمية ألداء المجموعات المتتالية سنويا.

 قييمية ألداء المجموعات المتتالية سنويا.اجراء اختبارات ت

 تطوير مفردات ومحتوى المقرر ليشمل اهم وأحدث نتائج البحوث
 

 ................................................................................................ :البرنامج منسق اسم

 14..../...../..... التاريخ ................................................................ :التوقيع
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  قررات الدراسية:توصيف الم 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 علم نفس الشخصية اسم املقرر:  

 (0206651-2)نفس  رمز املقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم المؤسسة التعليمية: ا 1440-3-4 تاريخ التوصيف:  

 علم النفس -التربيةالقسم:  -الكلية

 

 ريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهالتع .خ
 (0206651-2علم نفس الشخصية )نفس . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتين. عدد الساعات املعتمدة: 2 .21
 )مقرر اختياري لجميع التخصصات بالقسم( ماجستير. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .22

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

  المستوى الثالث. السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .23
 ال يوجد (1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .24
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .25
الطالب في مقر الجامعة في العابدية، والطالبات املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: أو فروع تقدمي  فرع. 7 .26

 في مقر الجامعة في الزاهر.
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 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8
 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ع

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ف

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

  النسبة:  باملراسلة .ق

  النسبة:  تذكر أخرى .ر
 

 ال يوجد  تعليقات:

 
 األهداف .د

  ما هدف المقرر الرئيس؟ -1 -
 وثباتها الشخصية تطورو، هاومحددات وسماتها،تعريف الطالب بمفهوم الشخصية وابعادها األساسية 

 شخصية، وطرق قياس الشخصية، واختبارات الشخصية.والنظريات المفسرة ال
)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع لتطوير وتحسين المقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

 اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   
 ر من كتب وأبحاث علمية متخصصة سواء باللغة اإلنجليزية أو العربية في متابعة آخر ما صد

 موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال.

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

 حول المقرر إلجراء التعديالت المناسبة. التدريس المعنيين بالمقرر والحصول على تغذية راجعة منهم

 .إدراج المادة التعليمية على الموقع االلكتروني للجامعة وإتاحة الفرصة للطالب للتعلم الذاتي 

  المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من

 أعضاء هيئة التدريس والطالب.

 ضاء هيئة التدريس المتخصصين في الشخصية وعلم النفس االجتماعي، وطالب مرحلة تشجيع أع

الماجستير إلجراء دراسات تقويمية تجريبية لمعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثره في تطوير 

 معارف ومهارات طالب الدراسات العليا واقتراح إجراءات للتطوير.
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم

 
 دليل الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أووصف المقرر الدراسي  .ح

  وصف عام للمقرر:

، نفس الشخصية بفروع علم النفس األخرى عالقة علموتناول هذا المقرر مفهوم الشخصية ومراحل تطور دراساتها، ي

 وثباتها، الشخصية ونمو األساسية،الشخصية، أبعاد الشخصية  سمات الشخصية، عواملوومحددات الشخصية، 

 المختلفة. النظريات المفسرة للشخصية، وطرق قياس الشخصية، واختبارات الشخصيةو
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 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .16
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 : الشخصية

 تعريف علم نفس الشخصية. -

 طرق دراسة علم نفس الشخصية. -

 عالقة علم نفس الشخصية بفروع علم النفس األخرى: -

o  .علم النفس التربوي 

o .علم نفس النمو 

o .االرشاد النفسي 

o  والتقويم.القياس 

2 4 

 :محددات الشخصية

 المحددات البيولوجية: -

o .الوراثية 

o .بنية الجسم 

 المحددات البيئية:   -

o .الخبرات المشتركة 

o .الخبرات الفردية 

 التفاعل بين محددات الشخصية. -

2 4 

  سمات الشخصية:

 مفهوم السمة -

 أنواع السمات  -

 الفردية  الفروق وتفسير السمات  -

 .لسلوكوا السمات بين العالقة  -

1 2 

  : الشخصية عوامل

 لدى جيلفورد  الشخصية عوامل -

 لدى كاتل الشخصية عوامل -

1 2 

 العوامل الخمسة الكبرى:

 العوامل الخمسة الكبرى لدى ) كوستا، وماك كري(. -

 تطبيقات العوامل الخمسة الكبرى. -

 نقد العوامل الخمسة الكبرى. -

1 2 

 2 1 د أيزنك: أبعاد الشخصية عنأبعاد الشخصية األساسية

 2 1 : وثباتها الشخصية تطور
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 وتطورها  الشخصية نمو -

 وتغيرها. الشخصية ثبات  -

 طرق قياس الثبات والتغيير في الشخصية. -

 :النظريات المفسرة الشخصية

 نظريات السمات للشخصية  -

 النفسي  التحليل منظور من الشخصية  -

 والتعلم. السلوكية منظور من الشخصية  -

2 4 

 : لمعاصرة المفسرة الشخصيةالنظريات ا

 النظرية المعرفية  -

 المعرفية  االجتماعية النظرية  -

 النظرية االنسانية.  -

2 4 

 قياس الشخصية:

 االستخبارات  -

 الصفات  وقوائم التقدير مقاييس  -

 للشخصية  الموضوعية االختبارات  -

 اإلسقاطية. الطرق  -

2 4 

 

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

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .17
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 30     15 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 تمدةالساعات المع

 

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

 ياً:( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعالذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .18
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .19
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 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 كون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تأوال   -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.ثانيا   -
ملقرر املستهدفة وطرق تقييمها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم اثالثا   -

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

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 لمؤهالتل
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 المعرفة 1
 على: بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف  

 مفهوم الشخصية وأبعادها األساسية 1-1
المحاضررررررة واإللقررررراء  -

باسرررررررررتخدام جهررررررررراز 

 عارض البيانات

الحررررررروار والمناقشرررررررة  -

الموجهررررررة الهررررررادف، 

 واألنشطة التطبيقية.

 العصف الذهني. -
سررررررررتخدام أسرررررررررلوب ا -

التعلرررررررريم الجمرررررررراعي 

 والتعاوني.

االختباااارات القصااايرة 
 والنصفية والختامية.
 الواجبات المنزلية.

 

 أثر الوراثة والبيئة في تشكيل شخصية الفرد. 1-2

 مفهوم السمات الشخصية وانواعها 1-3

 عوامل الشخصية المختلفة 1-4

 طرق القياس في مجال الشخصية. 1-5

 لنظريات المختلفة لتفسير الشخصيةا 1-6

 وتطورها الشخصية المقصود بنمو 1-7

 وتغيرها.  الشخصية المقصود بثبات 1-8

 االختبارات الشخصية المختلفة  

 المهارات المعرفية 2
 القدرة على أن:بنهاية المقرر يتوقع من الطالب  
عررررراوني، أو الرررررتعلم الت - المقصود بالشخصية وأبعادهايصوغ  2-1

 التعلم النشط.
 البحث واالستنتاج. -
 الحوار والمناقشة. -

 

تقرررررررويم األنشرررررررطة  -

والمهررررررررررررررررررررررررررررام 

 والتكليفات.

  المالحظة. -
 األبحاث واألعمال. -
االختبرررررررررررررررررررارات  -

القصيرة واالختبرار 

النصررفي واالختبررار 

 النهائي.

 العوامل المؤثرة في تشكيل شخصية الفرد حللي 2-2

 لشخصية.يميز بين أنواع السمات ا 2-3

بااين عواماال الشخصااية لاادى جيلفااورد وعواماال  يقااارن 2-4
 الشخصية لدى كاتل

 طرق قياس الشخصية. يقيم 2-5

تفساااايرات مختلفااااة للشخصااااية وفااااق مختلااااف  قتاااار ي 2-6
 النظريات التي تناولتها

 كيف تنمو الشخصية وتتطورقرر ي 2-7

 ها.يطبق بعض االختبارات الشخصية ويفسر نتائج 2-8
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مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 لمؤهالتل
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
يتعامل بثباات وحساساية ماع القضاايا األخالقياة المعقادة  3-1

 ويصدر أحكاما عادلة وصحيحة.

الااااااااتعلم التعاااااااااوني، أو 
الاااتعلم النشاااط، المعتمااادة 
على تصاميم مهاام األداء 

 وفقا لسياق الحياة.

التقويم الرذاتي، وتقرويم 

تاذ األقران وتقوم األسر

لألنشررطة، و مهررارات 

العالقرررات الشخصرررية، 

ومهررررررررارات تحمررررررررل 

المسررررؤولية، والعمررررل 

 ضمن فريق. 

يسااهل عليااه التفاعاال الهااادف مااع أقرانااه فااي مجموعتااه  3-2
والمجموعات األخرى، ويمارس دور القيادة الماؤثر إذا 

 أسندت إليه

يوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إلى أقرانه في مجموعة  3-3
 العمل

يأخذ زمام المبادرة في تعديل المعاايير الحالياة الخاصاة  3-4
 بالتعلم والتقويم إذا احتيج لذلك.

يشارك فاي النقاا ، ويقادم تغذياة راجعاة جيادة ألنشاطة  3-5
 ومشاريع المجموعات األخرى.

يتحماال المسااؤولية فااي أداء العماال المكلااف بااه ضاامن  3-6
 ته المحدد.الفريق الذي يعمل معه، وينجزه في وق

يتفاعال ماع أقراناه فاي المجموعاة، ويقتار  آراء هادفااة  3-7
 بأسلوب مناسب.

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
 0أن يتقن الطالب مهارات البحث في أوعية المعلومات 4-1

الرررررتعلم التعررررراوني، أو  -

التعلم النشط، المعتمردة 

علررررى تصررررميم مهررررام 

داء وفقرررررررا لسرررررررياق األ

 الحياة.

واسررررررتخدام الحاسررررررب  -

اآللررررري فررررري البررررررامج 

 المعدة لذلك

مواقرررف تدريبيرررة  -

يطلرررررررررب مرررررررررن 

الطالرررب إعررردادها 

وعرضرررها، عرررن 

طريرررررررق جمرررررررع 

المعلومررررررررررررررررات 

باسرررتخدام التقنيرررة 

واالتصرررررررررررررررررال 

المتررررررررررررررررررررروفرة 

 بالجامعة.
التقررررويم الررررذاتي،  -

وتقرررويم األقرررران 

 وتقوم األستاذ 
حقيبة إنجاز تجمع  -

 جميع األنشطة

-  

 أن يتقن الطالب مهارات التعامل مع التقنية المعلوماتية 4-2

أن ياااتقن الطالااااب أسااااليب االتصااااال بمراكاااز البحااااث  4-3
 0والمسئولين للحصول على المعلومات

أن يسااتخدم الطالااب الحاسااب ا لااي فااي تطبيااق بعااض  4-4
 الطرق الحديثة لقياس السمات الشخصية.

بحثيااا فااي مجااال علاام نفااس  أن ينجااز الطالااب مشااروعا 4-5
الشخصااية، ويكتااب تقرياارا وافيااا عنااه، ويعرضااه فااي 
القاعااة الدراسااية، ويتلقااى التغذيااة الراجعااة ماان اسااتاذه 
وأقراناااه، ويااادافع عااان وجهاااة نظاااره بحجاااج منطقياااة 

 مقبولة.

يااانظم الطالاااب أفكااااره بطريقاااة تزياااد مااان فعالياااة أن 4-6
 الرسالة التي يريد توصيلها.

 النفسية الحركية )إن وجدت( المهارات 5
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 لمؤهالتل
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

   ال يوجد 
 

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

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .20

يم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، مهام التقو  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 12و  5 اختبارات قصيرة  1

 %15 8 اختبار نصفي  2

 %25 16 اختبار نهائي 3

4 
شاااريع واألنشااطة ومهااارات حقيبااة االنجاااز لجميااع األنشااطة والنتاجااات والم

العالقاات الشخصااية وتحمال المسااؤولية ومهاارات االتصااال ومهاارات تقنيااة 
 المعلومات.

 %50 جميع األسابيع

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ز
ر ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر مقدا

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  
وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلباتهم  -

 واستفساراتهم وتقديم اإلرشاد األكاديمي لهم.

المقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات تكوين مجموعة واتساب لكل مقرر يضاف لها جميع الطالب في  -

 وتقديم اإلرشاد األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.

تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقديم االرشاد  -

 األكاديمي.
 مصادر التعّلم .رر

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1

الشخصية في سواءها  الشخصية:(. قراءات في علم نفس 2012)يوسف. الواحد  براهيم، سليمان عبدإ -

 .مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع(. مصر: 1وانحرافها. )ط
 (. علم نفس الشخصية. عمان: دار المسيرة.2013ربيع، محمد شحاته. ) -
 .(. علم نفس الشخصية. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية2016عبد الخالق، أحمد محمد. ) -
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 : مكتبة الفالح.ة(. القاهر1)طالشخصية.  نفس علم (.1998)عويد. فريح  العنزي، -
 (. علم نفس الشخصية. جدة: خوارزم العلمية.2013، خالد محمد. )والقليوبيغانم، محمد حسن  -
دار الفكر  . عمان:جالل كايد ضمرة :ةترجم (.1)طالشخصية.  نفس علم(. 2017)دانيل. كيرفون،  -

 ن.ناشرون وموزعو
نايف بن محمد  (. ترجمة:1األسس والنتائج. )ط الشخصية: نفس علم(. 2015)ماريان. مسرندينو،  -

 عمان: دار المسيرة. .الحربي
(. علم نفس الشخصية )مدخل ونظرية( . جدة: 2014، خالد محمد. )والقليوبيهريدي، عادل محمد  -

 خوارزم العلمية.
 ت العلمية والتقارير وغيرها(:. أدرج المواد المرجعية األساسية )المجال2 

 المجالت والدوريات العلمية المتخصص في علم النفس وخاصة علم نفس الشخصية.  -
 . المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

WWW.apa.org   موقع الجمعية النفسية األمريكية 

psycinfo 

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

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

www.jigsaw.orgwww.questia.com 
 عليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:مواد ت. 4

 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر.

 

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

 
 المرافق المطلوبة .زز

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(:

 العرض، والمعامل، وغيرها(: المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات .12
 طالبا. 20قاعة محاضرات تتسع ل 

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .13

http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
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 Data Showجهاز عارض البيانات  .14
 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر. .15
 هيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:كان هناك حاجة إىل جت  إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .16

 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ظ
 استخدام أساليب الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس والمتمثلة في:

 بريد الكتروني أو رسالة واتساب. -

 ورقة الدقيقة الواحدة. -

 ريعة.التغذية الراجعة والس -
 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ع

 تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس.  -

 االستشارة في التدريس من قبل النظراء في التدريس. -
 إجراءات تطوير التدريس: .غ

ضمن ممارسات مهمة تتمثل في تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يت -

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

 تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.

يئة تدريس إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء ه .ف
مستقلين، 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 مستقلين، وكذلك مراجعة  -

ت التعلم في إطار هيئة معايير حقائب اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج مجتمعا

 التدريس في القسم.

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات التركيز من  -

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

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

       د مريم حميد أحمد اللحياني  اسم منسق البرنامج:
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 الشخصيةعلم نفس  مقرر:توصيف 

  اني سعيد حسند.                 للحياني  إعداد   د . مريم حميد ا

 

 التوقيع:

 

 4/3/1440 التاريخ
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 دراسي مقرر توصيف نموذج

 .جامعه ام القري إسم المؤسسة التعليمية: 1440./.3./1  تاريخ التوصيف:

 .علم النفس –كليه التربية  القسم: /لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذ

 0206633-2ارشاد  ه: طرق التشخيص في االرشاد النفسي . اسم المقرر الدراسي ورمز1 .27

  ساعتين. عدد الساعات المعتمدة: 2 .28

 . البرنامج )أو البرامج( الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي: ماجستير االرشاد النفسي 3 .29

 )في حال وجود مقرر عام في عدة برامج، بيّن هذا بدالً من إعداد قائمة بكل هذه البرامج(

 ة أو المستوى الدراسي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي: المستوي األول . السن4 .30

 مبادي االرشاد النفسي  –. المتطلبات السابقة لهذا المقرر )إن وجدت(: نظريات االرشاد النفسي 5 .31

 . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر )إن وجدت(: 6 .32

 –للمؤسسة التعليمية: الطالب في مقر الجامعة في العابدية . موقع تقديم المقرر، إن لم يكن في المقر الرئيس 7 .33

 الطالبات في مقر الجامعة في الزاهر 

 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %100 النسبة:  قاعات المحاضرات التقليدية .ش

    

  النسبة:  التعليم اإللكتروني .ت

    

  سبة:الن  تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنترنت( .ث

    

  النسبة:  بالمراسلة .خ

    

   النسبة:  أخرى .ذ

 تعليقات: ال يوجد

 

 األهداف .ر

 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

تعريف الطلبة بتطبيقات طرق التشخيص المتبعة في االرشاد النفسي وطرق أدائها في العملية اإلرشادية 

هميه المقابلة اإلرشادية أالمرشد والمسترشد و ىالتعرف علي األطر النظرية المختلفة التي قدمت تفسيرا لمعنو

دراسة ، ووالمالحظة،  االلمام بوسائل التشخيص في االرشاد كالمقابلة. طرق التشخيص األساسية  ىكأحد

والسيرة الذاتية وأخيرا تدريب الطلبة علي التطبيق العملي لكل فنيه من فنيات  ،االختبارات والمقاييس، الحالة

  .لنشاط الفردي والجماعيالتشخيص من خالل ا

المقرر الدراسي . )مثل االستخدام المتزايد لتقنية  لتطوير وتحسين  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2

  المعلومات أو مراجع اإلنترنت، والتغييرات في  المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.  

 يه متخصصة سواء باللغة العربية وباللغة اإلنجليزية في متابعه اخر مصادر من كتب وابحاث علم
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 موضوعات المقرر لمواكبه التطور الحاصل في هذا المجال.

  الحصول على التغذية الراجعة من قبل الطالب بخصوص المقرر اثناء تدريس المقرر، وذلك باستخدام

 التغذية الراجعة.

 التدريس المعنيين بالمقرر لمواكبه التطوير  اجراء مناقشات نهاية كل فصل دراسي بين أعضاء هيئه

 الحاصل في هذا المجال.

 

)مالحظة: المطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها المستخدمة في النشرة التعريفية أودليل وصف المقرر الدراسي  .خ

 البرنامج(. 

 وصف عام للمقرر:

وعوامل نجاحه مع تطبيق عملي لمهارات  نياتهوفيتناول المقرر تعريف التشخيص أهدافه واهميته وانماطه وخطواته 

كما يتناول المقرر تعرف الطلبة بأساليب التشخيص من مقابله ومالحظه ودراسة الحالة واالختبارات  .التشخيص

 .حده بنشاط فردي وجماعي ىوالمقاييس مع تدريب عملي لكل فنيه من الفنيات عل

 

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .21

 ساعات التدريس  عدد األسابيع وعاتقائمة الموض

   أوالً: الجانب النظري

تعريفه، أهدافه، أهميته، خطوات اجرائه وفنياته، تطبيق  مفهوم التشخيص:

 .عملي لمهارات التشخيص 

1 2 

 -دراسة الحالة -المالحظة-)المقابلة مقدمه عن وسائل وطرق التشخيص:

 السجالت( -ذاتية السيرة ال -االختبارات والمقاييس النفسية 

1 2 

 مقدمه عن التحديات التي قد يواجه المرشد اثناء التشخيص:

التعامل مع المسترشدين الذين ينقصهم  –السعي الي الكمال  -القلق -)عدم الثقة

 الغموض وااللتباس( –االلتزام 

 المهارات والفنيات العامة مهارات وفنيات التشخيص العامة: 

صمت، اإلنصات، اإليضاح، التفسير، اإليحاء، التغذية )التساؤل، المواجهة، ال

 الراجعة (

تقبل  -الهدف من االرشاد االسري -تحديد المشكلةالمهارات والفنيات الدقيقة:)

 التطلع على الثقافات المختلفة( -االختالف

2 4 

 ثانياً: الجانب التطبيقي

 المقابلة: -ا

ترشد في المقابلة اإلرشادية دور المرشد والمس -خصائصها-أهميتها -)تعريفها

 .عيوبها -مزاياها-فنياتها -خطوات اجرائها -عوامل نجاحها-أنواعها

 تطبيق عملي لفنيه المقابلة )سيكو دراما( 

3 4 

 المالحظة:-2

 -خطوات اجرائها -عوامل نجاحها -أنواع المالحظة -أهميتها -أهدافها -)تعريفها

مزايا وعيوب  -تحسين المالحظةكيفيه  -مواصفات غرفه المالحظة-ادواتها

 .المالحظة

1 2 
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 نموذج لمالحظه حاله )سيكو دراما( 

 دراسه الحالة:-3

مزايا  -فنياتها -خطوات اجرائها -عوامل نجاحها -أهدافها -أهميتها -)مفهومها

 .كتابه التقرير -وعيوب

 

 نموذج تطبيقي لدراسة حاله  

2 4 

 االختبارت النفسية:-4

اعتبارات مهمه إلنجاح االختبارات  -استخداماتها -أهدافها – أهميتها -تعريفها

العوامل المؤثرة في نتائج االختبارات  -تطبيق االختبارات النفسية –النفسية 

 .تصنيف االختبارات النفسية -صفات االختبار النفسي الجيد -النفسية

 تطبيق عملي الختبار نفسي 

2 4 

 السيرة الذاتية: -5

 .مزايا وعيوب -اجرائتها -عوامل نجاحها -مصادرها –ا أنواعه -مفهومها

1 2 

 السجالت:  -6

 .مزايا وعيوب -اجرائتها -عوامل نجاحها -مصادرها –أنواعها  -مفهومها

1 2 

 تطبيق إجراءات التشخيص على إحدى المشكالت النفسية 

 جماعيه-عروض لمشاريع فرديه

2 4 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .22

 
 دروس إضافية محاضرات

معامل أو 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 30  6   24 ساعات التدريس الفعلية

 2  2   2 الساعات المعتمدة

 

 عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: .23

 ساعتين أسبوعيا 

 

طار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإل .24

 تدريسها

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -

 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.اً ثاني -

: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم ثالثاً  -

عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال  المقرر المستهدفة وطرق تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معاً 

 يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال من مجاالت التعلم.
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 جدول مخرجات التعلم للمقرر

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت

استراتيجيات التدريس 

 للمقرر

 طرق التقويم

 المعرفة 1

 اية الفصل الدراسي يتوقع من الطالب:بنه 1-1

-وطرق التشخيص -ان يعرف الطالب تعريف التشخيص

 هوخطوات اجرائه وفنيات

 –االلقاء  –المحاضرة 

األنشطة  -الحوار والمناقشة

 التطبيقية

االختبارات 

القصيرة  

والنصفية 

 والختامية 

الواجبات 

  المنزلية

التقويم خالل 

النشاط الفردي 

 والجماعي 

عن المشكالت والتحديات التي قد تواجه ان يتعرف الطالب  1-2

 اثناء التشخيص 

  

   ان يعدد الطالب مهارات وفنيات التشخيص العامة والدقيقة 1-3

 المهارات المعرفية 2

 بنهاية الفصل الدراسي يتوقع من الطالب: 2-1

يقارن الطالب بين طرق التشخيص ويستخص شروط 

 التشخيص وإجراءات كل طريقه في

 –االلقاء  –المحاضرة 

األنشطة  -الحوار والمناقشة

 التطبيقية

 

يحلل كل طريقه من طرق التشخيص من خالل معرفه كيفيه  2-2

 وشروط أدائها 

  

يعمل مع اقرانه بنهاية كل طريقه من طرق التشخيص من  2-3

خالل التعليم بنمذجه )سيكودراما( ومحاوله التطبيق العملي 

 شخيص لطريقه الت

  

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية  3

 بنهاية الفصل الدراسي يتوقع من الطالب: 3-1

ان يدرك الطالب اهميه وسائل جمع المعلومات والتشخيص 

 ودرؤها في العملية اإلرشادية

 –االلقاء  –المحاضرة 

األنشطة  -الحوار والمناقشة

 التطبيقية

 -التقويم الذاتي

قران وتقويم اال

اثناء التدريب 

علي طرق 

التشخيص 

باستخدام قاعده 

األداء الوصفية 

 لتقويم األداء:

Rubric 

اختيار  وكيفيةان يميز الطالب بين طرق التشخيص المختلفة  3-2

 األنسب للعملية اإلرشادية حسب متطلبات كل حاله 

  

  مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
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ان يتعلم الطالب مهارات العالقات الشخصية مع االخرين:  4-1

التقبل واالحترام المتبادل والشفافية في التعامل وتحمل 

 المسؤولية 

 -التقويم الذاتي 

وتقويم االقران 

اثناء التدريب 

طرق  على

التشخيص 

باستخدام قاعده 

األداء الوصفية 

 لتقويم األداء:

Rubric 

جديد في مجال التشخيص وربطه  ما هو علىاالطالع  4-2

 لتنميه المهارات الفردية لدي المرشد الناجح 

  

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5

 وصف للمهارات الحركية المطلوب تطويرها  5-1

 ال يوجد 

  

5-2    

 

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .25

، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار م

 تقديم شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع 

 المحدد لتسليمه

نسبته من التقييم 

 النهائي

 %10 4 انشطه فرديه 1

 %10 4 انشطه جماعيه  2

 %20 6 التقويم النصفي  3

 %10 4 التدريب علي وسائل التشخيص  4

5 
علي حسب  التقويم النهائي 

 ةالئحة الجامع

50% 

6   100% 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .س

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكاديمي الخاص لكل طالب )مع ذكر 

 مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع(.  

في جدول كل عضو هيئه تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل مع طبالتهم واستفساراتهم وجود ساعات مكتبيه 

 وتقديم االرشاد األكاديمي لهم 

تكوين مجموعه واتساب لكل مقرر يضاف فيها جميع الطالب في المقرر مع عضو هيئه التدريس للنقاشات وتقديم 

 في أي وقت يحتاجونه  األكاديمياالرشاد 

 البريد االلكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئه التدريس لتتواصل وتقديم االرشاد األكاديمي تذويد الطالب ب

 

 مصادر التعلّم .سس

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قائمة  –. أدرج 1

 . عمان: دار يافاسياسيات اإلرشاد النفسي والتربوي بين النظرية و التطبيق (.2009) أبو زعيزع عبد هللا -

 . عمان: دار المناهج.فنيات وأساليب العملية اإلرشادية(. 2014) لرحمن اسماعيلصالح عبد ا -
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 مكتبه الفالح  : الكويت .االرشاد النفسي اساليبه وفنياته(.2003) الضامن، منذر -

- Robert Gibson (2007)Introduction to counselling and guidance.   

 اسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:المواد المرجعية األس -في قائمة  –. أدرج 2 

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

(2 ،)106- 123. 

(. المهارات اإلرشادية وعالقتها ببعض 2012. )والمحتسب، عيسى محمد أنور عبد العزيزالعبادسة،  -

 .91 - 61 (،36) 1 ،شدين والمرشدات في قطاع غزة. مجلة كلية التربيةالمتغيرات لدى المر

(. بعض فنيات المقابلة اإلرشادية وعالقتها بمستوي األداء المهني 2014عيسى محمد. )المحتسب،  -

 .115 - 87، (149، )للمرشدين التربويين في المدارس الحكومية بمحافظات غزة. مجلة القراءة والمعرفة

 

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

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

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

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

 . أدرج المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي وغيرها:3

 الجمعيه االمريكيه لعلم النفس 

 الجمعيه البريطانيه لعلم النفس 

 

 مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، البرمجيات، واألسطوانات المدمجة:. أدرج أي 4

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_library القرى أم جبامعة اهلل عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة -
 /http://www.abegs.org/Aportal اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 استخدام الشبكة العنكبوتية للحصول على أحدث املستجدات يف موضوع املقرر الدراسي.  -

 مجله علم النفس 

 مجله االرشاد النفسي 

  النفسيةمجله الدراسات 

British Journal of Psychology 

American Journal of Counselling 

 

 المرافق المطلوبة .شش

مرافق بما في ذلك حجم القاعات الدراسية والمختبرات )أي عدد المقاعد داخل بيّن متطلبات المقرر الدراسي من ال

 القاعات الدراسية والمختبرات، وعدد أجهزة الحاسب اآللي المتاحة، وغيرها(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .17

 طالبا  20قاعات مباني تتسع ل 

 طالب  20تسع ل معمل علم نفس ي

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .18

https://www.researchgate.net/publication/235953309_Case_Study
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 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 استخدام أجهزة الداتا شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر. -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

 

 ها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(:مصادر أخرى )حدد .19

 .توفري شبكة انرتنت يف القاعات التدريسية -

 

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ق

 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: .8

 ورقه الدقيقة الواحدة 

 ريد الكتروني او رسالة واتسابب

 التغذية الراجعة 

 استراتيجيات أخرى لتقويم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .9

 تبادل الخبرات بين االقران والتدريس واالستشارة في وسائل التدريس 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .10

 متابعة ما يستجد في مجال المقرر . -

 تنوع طرق التدريس. -

 م التقنية في تدريس المقرر.استخدا -

 .حضور بعض الورش التدريبية لتنمية مهارة عضو هيئة التدريس -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة  .11

ع أعضاء هيئة تدريس تدريس مستقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات م

 من مؤسسة أخرى(:

وكذلك مراجعه معايير تطبيق طرق  مستقلين،أعضاء هيئه التدريس  بواسطةتدقيق تصحيح عينه من اعمال الطلبة 

 ضمن برنامج مجتمعات التعلم في اطار هيئه التدريس في القسم  الوصفيةالتشخيص ومقاييس التقدير 

 

 ورية لمدى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الد .12

هيئه التدريس وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات التركيز من المخصيين  إطارمن خالل تكوين مجتمعات التعلم في 

في المقرر من أعضاء هيئه التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر واجراء التعديالت الالزمة لتطوير والتحديث من 

 الل اجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية خ

 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

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

 قام بتوصيف المقرر

 د/ خولة األنصاري
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  اسية:توصيف المقررات الدر  4 /1 /4

 
 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 مجاالت اإلرشاد النفسي   اسم المقرر:

 0206614-2ارشاد  رمز المقرر:

 

 دراسي مقرر توصيف نموذج

 التعليمية: جامعة أم القرى المؤسسة اسم 2/3/1440  :التوصيف تاريخ

 قسم علم النفس –كلية التربية   :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات لدراسيا بالمقرر التعريف .ز
 (0206614-2ارشاد جماالت اإلرشاد النفسي ): ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .34
 ساعتني نظري: املعتمدة الساعات عدد. 2 .35
 املادة اختياري عام جلميع ختصصات علم النفس: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربنامج. 3 .36

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

 اختياري قسم علم النفس: الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .37
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .38
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 ال يوجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .39
 داخل املبىن الرئيسي يف اجلامعة: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي عموق. 7 .40

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

 % 80 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .ض
 

   

 % 20 :النسبة √ اإللكرتوين التعليم .ظ
    

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

  :النسبة  باملراسلة .أأ
    

  :النسبة  أخرى .بب
 

 ال يوجد :تعليقات

 

 األهداف .س
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 الرئيس؟ املقرر هدف ما -1
  :التعريف مبفهوم علم النفس العام، وعلم النفس اإلرشادي، وجماالت علم النفس اإلرشادي اليت منها

إلرشاد األسري، إرشاد األطفال والشباب والكبار، اإلرشاد الرتبوي، اإلرشاد املهين، اإلرشاد الزواجي، ا
 وإرشاد ذوي االحتياجات اخلاصة.

  ،مساعدة الطالب على فهم مشكالته الشخصية واالنفعالية والسلوكية اليت تؤدي إىل سوء توافقه النفسي
 والعمل على حل املشكالت مبا حيقق أفضل مستوى للتوافق.

 وية اليت تتالءم مع قدراته وميوله وأهدافه، وأن خيتار األساليب اليت تعريف الطالب بكيفية رسم اخلطط الرتب
تساعده يف اكتشاف اإلمكانات الرتبوية فيما بعد املستوى التعليمي احلاضر، ومساعدته يف النجاح يف برناجمه 

 الرتبوي واملساعدة يف تشخيص وعالج املشكالت الرتبوية مبا حيقق توافقه الرتبوي بصفة عامة.
 دة الطالب يف التعرف على كيفية اختيار مهنته مبا يتالءم مع استعداداته وقدراته وميوله وظروفه مساع

االجتماعية وجنسه، واإلعداد والتأهيل هلا، والدخول يف العمل، والتقدم والرتقي فيه، وحتقيق أفضل مستوى 
 ممكن من التوافق املهين.

  ،زوجة( واالستعداد للحياة الزوجية، والدخول فيها، مساعدة الطالب على كيفية اختيار الشريك )زوج
 واالستقرار والسعادة، وحتقيق التوافق الزواجي، وحل ما يطرأ من مشكالت زواجية قبل الزواج وأثناءه.

   مساعدة الطالب يف التعرف على كيفية مساعدة أفراد األسرة )الوالدين، األوالد، واألقارب( فردي أو
 ألسرية ومسؤولياهتا لتحقيق االستقرار والتوافق األسري، وحل املشكالت األسرية.كجماعة، يف فهم احلياة ا

  مساعدة الطالب يف التعرف على كيفية املساعدة يف رعاية منو األطفال نفسيا  وتربيتهم اجتماعيا ، وحل
 مشكالهتم اليومية.

 ب نفسيا  وتربويا  ومهنيا  مساعدة الطالب يف التعرف على كيفية املساعدة يف رعاية وتوجيه منو الشبا
 واجتماعيا ، واملساعدة يف حل مشكالهتم.

  مساعدة الطالب يف التعرف على كيفية املساعدة يف رعاية وتوجيه الشيوخ نفسيا  ومهنيا  واجتماعيا ، وحل
 مشكالت آخر العمر.

  ي االحتياجات مساعدة الطالب يف التعرف على اخلدمات الصحية والنفسية والرتبوية واالجتماعية لذو
 اخلاصة، هبدف متكينهم من التوافق النفسي واملهين واالجتماعي يف احلياة.

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

 .استخدام التقنية يف البحث عن املادة العلمية املتخصصة لكل جمال من جماالت اإلرشاد النفسي 
 .حتديث موضوعات املقرر مبا يتوافق مع التطور التقين والعلمي 
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 .توظيف مواقع اإلنرتنت املتخصصة، واملكتبة اإللكرتونية يف حتسني املقرر الدراسي 
 ية يف عرض احملاضرات الصفية.استخدام التقن 

 

 دليل الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أوالمقرر الدراسي  وصف .د
:للمقرر عام وصف  

ومنها: اإلرشاد الرتبوي،  يتناول املقرر املفاهيم األساسية لعلم النفس العام وعلم النفس اإلرشادي، واجملاالت املرتبطة به     
اإلرشاد املهين، اإلرشاد الزواجي، اإلرشاد األسري، إرشاد األطفال والشباب والكبار، وإرشاد ذوي االحتياجات اخلاصة، 

 واخلدمات اإلرشادية اليت ميكن أن تقدم لكل جمال من هذه اجملاالت.

 

 :تناولها ينبغي التي الموضوعات .26
  التدريس ساعات بيعاألسا عدد الموضوعات قائمة

التعريف مبحتوى املقرر وطبيعته )توصيف املقرر( والتكليفات والنشاطات املطلوبة 
التعريف مبفهوم علم النفس العام وعلم النفس اإلرشادي والعالجي 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

 2 1 ارشاد ذوي الفكر املنحرف

 2 1زيارات ميدانية ملؤسسات تقدم هبا اخلدمات اإلرشادية مثل: )مجعيات األيتام، مجعية 
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 الطاليب يف اجلامعة( األطفال املعوقني، مركز الدعم

 

   15 : وتوزيعها المقرر ساعات عدد إجمالي .27
 أو معامل إضافية دروس محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 15 2 - _ _ 13  الفعلية التدريس ساعات
  2 - - _ _ 2 المعتمدة الساعات

 

 :أسبوعياً  خالل طالبال بها يقوم التي( اإلضافي) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .28
 ساعتان أسبوعيا  

 

 واستراتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطني اإلطار لمجاالت وفقاً  للمقرر التعلم مخرجات .29
 تدريسها

 للمؤهالت الوطني اإلطار في الواردة الخمسة التعلم مخرجات مجاالت التالي الجدول يحدد

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

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

 
 للمقرر التعلم مخرجات جدول

 م
 لوطنيا اإلطار لمجاالت وفقاً  للمقرر التعلم مخرجات

 للمؤهالت
 التدريس استراتيجيات

 للمقرر
 التقويم طرق

 المعرفة 1
  :احملاضرات الدراسية. - بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف على 

 الزيارات امليدانية. -  
األسوووووووووووووووووووووووووووووووووئلة -

 مفاهيم علم النفس العام وعلم النفس اإلرشادي.  1-1 املباشرة.
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اجملاالت املتعددة لإلرشاد النفسي وهي: اإلرشاد األسري،  1-2
شاد املهين، اإلرشاد اإلرشاد الزواجي، اإلرشاد الرتبوي، اإلر 

العالجي، إرشاد األطفال واملراهقني واملسنني، ارشاد ذوي 
 الفكر املنحرف، وإرشاد ذوي االحتياجات اخلاصة.

املناقشووووووووووووووووووووات - احلوار واملناقشة. -
واملشووووووووووووووووووووووواركات 
الفاعلة والنقواش 
اجلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواد يف 

 احملاضرات.
واجبووووووووووووووووووووووووات  -

العوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووروض 
 اجلماعية.

البحوووووووووووووووووووووووووث  -
والتقوووووووووارير عووووووووون 
بعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووض 
موضوووووووووووووووووووووووووعات 

 املقرر.
االختبووووووووووارات  -

الدوريوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
والفصووووووووووووووووووووووووووووووووووولية 

 التحريرية.

 اسرتاتيجية العمل يف كل جمال من اجملاالت.  1-3

1-4    

 المعرفية المهارات 2
  :واحلوار واملناقشة.احملاضرة  - بنهاية املقرر يتوقع من الطالب القدرة على 

 اسرتاتيجية العصف الذهين. -

 طريقة التعلم التعاوين. -

طووووووووورح بعووووووووووض املشووووووووووكالت  -
الواقعيوووووووووة مووووووووون امليووووووووودان أثنووووووووواء 
احملاضووووووورة والووووووويت تتطلوووووووب مووووووون 
الطالووووووووووووووووووووووب إدراك أبعادهووووووووووووووووووووووا 
وجوانبهووا وكيفيووة التعاموول معهووا 
إرشوووووووووواديا ، وموووووووووودى صووووووووووالحية 

عوووووووووووووووون طريووووووووووووووووق 
االختبوووووووووووووووووووووووارات 
الدوريوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
والنصوووووووووووووووووووووووووووووووووووفية 
والنهائيووووووووة الووووووووويت 
تتضمن جمموعوة 
من األسئلة اليت 
تقووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووويس 

ك، )اإلدرا
التحليوووووووووووووووووووووووووووووووووول، 

أن يقارن بني علم النفس اإلرشادي وعلم النفس العام والعلوم  2-1
 املرتبطة هبما.

أن يوضح اجملاالت املتعددة لإلرشاد النفسي وهي: اإلرشاد  2-2
األسري، اإلرشاد الزواجي، اإلرشاد الرتبوي، اإلرشاد املهين، 

رشاد الديين، إرشاد ذوي االحتياجات اإلرشاد العالجي، اإل
اخلاصة، ارشاد ذوي الفكر املنحرف، وإرشاد األطفال 

 واملراهقني واملسنني.
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أن يطبق مهارات العمل يف جماالت علم النفس اإلرشادي على  2-3
 مواقف احلياة املختلفة.

تناوهلوووووووا مووووووون خوووووووالل اإلرشووووووواد 
ب اجلموووووووووووووواعي، وإدراك جوانوووووووووووووو

اخلطوووورة علوووى الصوووحة النفسوووية 
واجلسووووووووووووومية والعقليوووووووووووووة هلووووووووووووووذه 

 املشكالت واقرتاح حلول هلا.

 البحث واالستقصاء. -

 أسلوب حل املشكالت. -

 جمموعات النقاش الصغرية. -

 التغذية الراجعة. -

االسووووووووووووووووووووووووووتنتاج، 
علوووووووووووول، اذكوووووووووووور 

 السبب(.
 أن يستنتج احللول املناسبة ملواجهة املواقف املختلفة. 2-4

  المسؤولية وتحمل الشخصية العالقات اتمهار  3
تقسوووووووووووووووووووووووويم الطووووووووووووووووووووووووالب إىل - تنمية القدرة على العمل اجلماعي والتعاوين. 3-1

جمموعات صغرية والعمول معهوا 
 من خالل ورش العمل.

املناقشات اجلماعية والفردية  -
مع الطالب للتأكد من 

 حتملهم املسؤولية.

لعب األدوار بأن يضع  -
خر الطالب نفسه موضع اآل

صاحب املشكلة أو الرأي 
املختلف وردود األفعال 

 وانعكاساهتا املختلفة لديهم.

 اسرتاتيجية التعليم الفعال. -

تقيووووووويم قووووووودرة  -
الطالووووووووب علووووووووى 
االسووووووووووووووووووووووووووووووووتنتاج 
والتحليوووووووول موووووووون 
خووالل األعمووال 
واألنشووووووووووووووووووووووووووووووووطة 
املختلفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
باإلضووووووووووووووووافة إىل 
البحوث الفردية 

 واجلماعية.

مالحظووووووووووووووووووووووووة  -
تفاعوول الطووالب 
يف مواقوووووووووووووووووووووووووووووف 
خمتلفوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
باسوووووووووووووووووووووووووووووتخدام 
بطاقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووات 

 ت.العمل كفريق لتنمية مهارات حل املشكال 3-2

 العمل كفريق لتنمية مهارات التفكري الناقد. 3-3

 العمل كفريق لتنمية مهارات التفكري اإلبداعي. 3-4

 قيادة فريق العمل. 3-5

 الشعور باملسؤولية واألمانة العلمية. 3-6
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 اسرتاتيجية التعليم التعاوين. -

اسوورتاتيجية التعلوويم بالنشوواط  -
 واملشاركة.

اسوورتاتيجية العصووف الوووذهين  -
إلجيوووووووواد احللووووووووول للمشووووووووكالت 

 الرتبوية.

اسوووووووووووووووووووووووورتاتيجية البحووووووووووووووووووووووووث  -
الستقصاء بالبحث يف أوعيوة وا

 املعلومات.

 املالحظة.

  العددية والمهارات المعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
اسووووووووووووووووووووووووورتاتيجية التعلووووووووووووووووووووووووويم  - استخدام التقنية يف البحث العلمي. القدرة على 4-1

 اإللكرتوين.
 اسرتاتيجية التعليم التعاوين. -
اسوووووووووووووووورتاتيجية اجملموعووووووووووووووووات  -

 الصغرية.

مواقووووووووووووووووووووووووووووووف  -
تدريبيوووووة يطلوووووب 
مووووووووووون الطالوووووووووووب 
إعوووووووووووووووووووووووووووووووووووووودادها 
وعرضووووووها، عوووووون 
طريووووووووووووووق مجووووووووووووووع 
املعلومووووووووووووووووووووووووووووووات 
باسوووووووووووووووووووووووووووووتخدام 
التقنيووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 
واالتصووووووووووووووووووووووووووووووووال 
املتووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووفرة 

 باجلامعة.
تكليووووووووووووووووووووووووووووف  -

ب بووإجراء الطووال
أحبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواث 
باسوووووووووووووووووووووووووووووتخدام 

 استخدام التقنية يف التواصل مع اآلخرين. 4-2
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الوسوووائل التقنيوووة 
 احلديثة.

اسووووووووووووووووووووتخدام  -
الربيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووود 
اإللكووووووووووووووووووووووووووووورتوين 
إلرسوووووووووال حووووووووول 
الواجبووووووووووووووووووووووووووووووووات 
لعضووووووووووووو هيئووووووووووووة 

 التدريس.
 (وجدت إن) الحركية النفسية المهارات 5
5-1    

5-2    

 

 

 

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقويم مهام جدول .30

 شفهي، تقديم خطابة، مقال، كتابة  جماعي، مشروع اختبار،: مثال) المطلوبة التقويم مهام م
 (الخ......مالحظة

 المحدد األسبوع
 لتسليمه

 التقييم من نسبته
 النهائي

 % 20     الزيارات امليدانية 1

خالل الفصل  الواجبات والتكليفات  2
 الدراسي

30 % 

حيدد حسب  ياالختبار النهائ  3
 التقومي اجلامعي

50 % 
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 ودعمهم للطالب األكاديمي اإلرشاد .ش
إتاحة 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(.  
جود ساعات مكتبية يف جدول عضو هيئة التدريس ختصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلباهتم واستفساراهتم وتقدمي و  -

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

 تاجونه.األكادميي للطالب يف أي وقت حي
 تزويد الطالب بالربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقدمي اإلرشاد األكادميي. -
 

 
 التعّلم مصادر .صص

 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1

 علم النفس اإلرشادي املبادئ واملهارات. الدمام: مكتبة املتنيب.(. 2017أمحد، جماهد ) -

)ترمجة مراد سعد، وأمحد الشريفني(. عمنان: املدخل إىل اإلرشاد النفسي من منظور فين وعملي. (. 2015نايستول، م. ) -
 (.2011دار الفكر. )العمل األصلي ُنشر يف عام 

 عمنان: دار املسرية.مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي. (. 2007ملحم، سامي ) -

 . الكويت: دار القلم.اد النفسيمبادئ اإلرشأبو عيطة، سامية.  -

 . مركز االسكندرية للكتاب.التوجيه واإلرشاد النفسي(. 2000أمحد، سهري ) -

 ( . سيكولوجية االطفال غري العاديني .مقدمة يف الرتبية اخلاصة2012الروسان فاروق) -

 العزة، سعيد حسين .االرشاد االسري. نظرياته وأساليبه العالجيه -

- Patterson, C.H. (1986). Theories of counseling and psychotherapy, 4 ed. 
N.Y; Harper & Row. 
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- Ellis, A. (1990). A Rational and Irrational Beliefs in Counseling psychology. 
Journal of Rational Emotive and Cognitive Behavior Therapy, 8,3. 

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

 

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

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

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

 http: //www.am.org/iupsysلعلم النفس.  االحتاد الدويل -

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة عني مشس. -

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة حلوان. -

 دوريات وجمالت عربية وأجنبية يف علم النفس. -

 عرض شرائح تعليمية. -

 البحث يف املواقع العلمية على شبكة اإلنرتنت. -

 ملكتبة املركزية اخلاصة باجلامعة.املكتبة الداخلية يف الكلية، وا -

 شبكة قواعد املعلومات املتوفرة مبكتبة امللك عبد اهلل املركزية. -

 http: //www.eawraq.com/download.php?action=list&cat_id=23 

 :املدجمة واألسطوانات الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4
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 لوبةالمط المرافق.ضض
 القاعات داخل املقاعد عدد)أي  واملختربات الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنين 

(:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية  
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباين .20

 حماضرات قاعة 

 

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البيانات، عرض أدوات) تقنية مصادر  .21
 جهاز كمبيوتر حممول/ شاشة عرض/ ماسح ضوئي. /Data Showجهاز عارض البيانات 

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .22
 وجدال ي

 
 المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقويم .ك

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .13
 تعبئة االستمارة اإللكرتونية على موقع اجلامعة )تقومي أعضاء هيئة التدريس(. -

 مناقشة الطلبة وأخذ أرائهم بطريقة تدريس املقرر وحمتواه. -

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى ياتاسرتاتيج .14
 التقييم الذايت. -

 تبادل اآلراء مع الزمالء حول املقرر الدراسي. -

 :التدريس تطوير إجراءات .15
 حضور الدورات وورش العمل سواء داخل اجلامعة أو خارجها.  -

 الل شبكة اإلنرتنت، وتتبع الكتب اجلديدة.االطالع على اجلديد بصفة مستمرة فيما يتعلق باملادة من خ  -

 تدريس هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .16
 مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني،

 (:أخرى
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 .املادة أستاذ قبل من تصحيحها مت اليت األوراق أعمال من عينة مراجعة -

 آخر تدريس هيئة عضو مع القيام من قبل أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية -
 أخرى. تعليمية مؤسسة يف املقرر لنفس

 أعمال الطالب. من لعينة مستقل تدريس هيئة عضو قبل من والنهائية النصفية واالختبارات الدرجات فحص -

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .17
 للمواقع. املباشرة خالل الروابط من النفس علم يف األساسية املصادر من للمقرر احلديثة املعلومات على احلصول -

 اجملال. نفس يف متخصصني ئرينزا أساتذة مع اخلربات تبادل -

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

 التخصص. زمالء مع للمقرر التطبيقية واجلوانب األنشطة على االتفاق -

 .وتعزيزها ومعاجلتها ونقاط القوة الضعف نقاط على للوقوف تدريس املقرر هيئة ألعضاء الدوري االجتماع -

 .اجملال هذا يف جديد هو ما كل  على للتعرف باملقرر خاصة مواقع على املستمر االطالع -

 .التدريس وطريقة موضوعات املقرر حول النظر وجهات تعكس استبيانات خالل من املقرر حاول الطالب آراء أخذ -

 .دراسي مقرر تقييم -

 .الدراسية اخلطط مراجعة -

 .اجملتمع وحاجات املعاصرة التوجهات ضوء يف يةالدراس اخلطط تطوير -

 .املقرر جمال يف املهين والتطونر العمل طبيعة يف التطورات مواكبة -

 .العملية والتطبيقات النظرية املواضيع بني ما التوازن -

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

 التقين(. بداع)اإل البشرية اإلمكانيات تطوير -

 .والدويل احمللي األكادميي واالعتماد اجلودة مبفهوم املقرر ربط -
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 .املعرفة ومصادر البحث يف التقنية باجلوانب االهتمام -

 املقرر. طالب مع واستخدمها الفعال التدريس طرائق يف اجلديد متابعة -

 .ليمالتع األداء يف وتفعيلها اجلامعي التطوير دورات من االستفادة -

 .املادة جمال يف العلمي والبحث التفكري اسرتاتيجيات يف اجلديد متابعة -
 

 د. حنان عبد الرحيم المالكي :البرنامج منسق اسم

 2/3/1440 التاريخ ................................................................ :التوقيع
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 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 النفس اإلنسانية من منظور إسالمي اسم المقرر:  

 2-0206631نفس     رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى :إسم المؤسسة التعليمية هو1440-2-15:  تاريخ التوصيف

 علم النفس   /الرتبية     :القسم -لكليةا

 

 لومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي ومع .ش
 0206631-2نفس          النفس اإلنسانية من منظور إسالمي: . اسم املقرر الدراسي ورمزه1 .41
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .42
 مجيع برامج املاجستري يف التخصصات املختلفة لعلم النفس. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .43

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

 الثالث . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي:4 .44
 ال يوجد . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .45
  ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .46
 جامعة أم القرى بالعابدية والزاهراملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: تقدمي فرع أو فروع . 7 .47

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

 قاعات احملاضرات التقليدية .جج
 90 :النسبة % 

 

   

 التعليم اإللكرتوين .دد
 :10 النسبة % 

    

  النسبة:  نت(تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرت  .هه
    

  النسبة:  باملراسلة .وو
    

  النسبة:  تذكر أخرى .زز
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 تعليقات:

 

 

 األهداف .ص
 ما هدف المقرر الرئيس؟ -1

بالتوجيوووه اإلسووالمي املعاصووور للعلووووم الرتبويوووة والنفسوووية،  تعريوووف طلبووة الدراسوووات العليوووا باملوضووووعات احلديثووة واملسوووتجدات املتعلقوووةيهوودف هوووذا املقووورر إىل 
الوووعي لوودى جتاهووات احلديثووة يف الدراسووات الرتبويووة والنفسووية املختلفووةال وذلووك هبوودف االطووالع علووى املسووتجدات ذات الصوولة واإلفووادة منهووا يف جمووال زيووادة واال

موون خووالل لنقديووة العلميووة كمووا يهوودف املقوورر إىل تنميووة املهووارات البحثيووة وااملووتعلم حنووو معرفووة حملووات للوونفس اإلنسووانية كمووا وردت يف املوونهج اإلسووالمي القووومي،  
مون خوالل احلووارات الصوفية  لودى الطلبوة،البحث والتنقيب عن النصوص النفسية يف الورتاث النفسوي عنود علمواء املسولمني، وعلمواء الدراسوات النفسوية احلديثوة 

 وذلك من خالل احلوارات الصفية وااللكرتونية واألنشطة املتنوعة. واألنشطة املتنوعة. 
 ب الدراسات العليا في نهاية دراسة المقرر أن يكون قادرا على:ويُتوقع من طال

 معرفة مواقف وحملات للنفس اإلنسانية كما وردت يف املنهج اإلسالمي القومي.  -
 .معرفة املفاهيم املرتبطة بالنفس اإلنسانية يف اللغة العربية والقرآن الكرمي، والسنة النبوية  -

 عاجم والفهارس وكتب التفسري، والكتب الرتاثية املرتبطة مبوضوعات املقرر.معرفة مهارات البحث والتنقيب يف امل -
 .والنفسية يف ضوء املعايري العلمية للبحوث الرتبويةالتصور اإلسالمي لعلم النفس   يف جمال ةحتليل ونقد دراسات علمي -
 .نفسيصور اإلسالمي لعلم التنمية االجتاهات البحثية احلديثة حنو حتسني جودة احباث الت -

)مثل االستخدام المتزايد لتقنية المعلومات أو مراجع لتطوير وتحسين المقرر الدراسي.  -يتم تنفيذها  -اذكر بإيجاز أي خطط  -2
 اإلنترنت، والتغييرات في المحتوى كنتيجة لألبحاث الجديدة في مجال الدراسة(.   

 ملقرر الدراسي.استخدام املراجع احلديثة يف التخصص لتطوير وحتسني حمتوى ا -
 توظيف األدوات التقنية يف معاجلة حمتوى املقرر. -
 بكافة تطبيقاهتا يف حتسني وتطوير مهارات الطالب البحثية واألكادميية.العلمية املعتمدة االستفادة من املواقع االلكرتونية  -
 يف طرح ومناقشه كل ما يتعلق باملقرر. تفعيل تقنية املعلومات وبرامج تقنية االتصاالت للتواصل ابني أستاذ املقرر والطالب -
 االلكرتونية.العربية واألجنبية  استخدام مصادر البحث االلكرتوين وقواعد املعلومات -
مراكوز االحبوواث واكادمييووات البحووث العلموي واملكتبووات الرقميووة لالسووتفادة اجملووالت العلميووة، و  االسوتعانة بالشووبكة العنكبوتيووة يف التواصول مووع -

 .علم النفس لومات يف البحوث املتخصصة يف جمالمن مصادر املع
االستفادة من املصادر العلمية  مثل القرآن الكرمي وكتب الصحاح، والتفاسري، واملعاجم اللغوية، وكتابات علماء النفس املسلمني  -

 واملتخصصون يف علم النفس احلديث.
دليل الربنامج(. نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقةوصف المقرر الدراسي ج.   

 وصف عام للمقرر:
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يتضمن المقرر الوقوف على منطلقات ودواعي االهتمام بالتصور اإلساالمي لعلام الانفس، والتعارف علاى طبيعاة الانفس اإلنساانية فاي حالاة 

يااات واألحاديااث النبويااة لمفاااهيم وألفاااظ الاانفس، والعقاال، السااواء وعاادم السااواء )االضااطراب( ماان المنظااور اإلسااالمي، ودراسااة لاابعض ا 

والقلااب، والاارو ، والساالوك، واالسااتقامة. ويتضاامن أيضاااا دراسااة بعااض اتجاهااات علاام الاانفس فااي مجاااالت متنوعااة مثاال الجساام والاانفس، 

مفاهيم النفساية التحليل تلك ، والقلق الخوف ووالدوافع، واالنفعاالت والعواطف، والتفكير والتفكر، والحكمة، والعجز المتعلم، والثواب والعقاب

ثاام الوصااول إلااى جوانااب االلتقاااء واالخااتالف بااين وجهااات نظاار علماااء المساالمين  .المتقاادمين والمعاصاارينعلماااء المساالمين تاام تناولهااا فااي كتابااات التااي 

 واتجاهات علماء الدراسات التربوية والنفسية الحديثة في علم النفس.

 
 
 
 
 
 
 
 

 التي ينبغي تناولها: الموضوعات .31
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 تحديد المفاهيم  -الحاجة إلى التصور اإلسالمي للعلوم التربوية والنفسية  -: التصور اإلسالمي لعلم النفس

 -علم النفس البدايات التاريخية للتصور اإلسالمي ل -والمصطلحات )مفهوم التصور اإلسالمي مفهوم علم النفس( 

 -واقع العالقة بين الغرب والعالم اإلسالمي في مجال الدراسات النفسية -مراحل الكتابات النفسية في البيئة اإلسالمية 

 مواقف نحو التصور اإلسالمي لعلم النفس.
2 2 

 :فس: أوالا: علم المصطلحات الشائعة بين الباحثين في التصور اإلسالمي لعلم الن - التصور اإلسالمي لعلم النفس

النفس اإلسالمي. ثانياا: أسلمة علم النفس. ثالثاا: التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. رابعاا: التوجيه اإلسالمي للسلوك. 

 شروط التصور اإلسالمي لعلم النفس. -خامساا: التفسير اإلسالمي للسلوك 
1 2 

 :حثين في التصور اإلسالمي لعلم النفس: أوالا: علم المصطلحات الشائعة بين البا - التصور اإلسالمي لعلم النفس

النفس اإلسالمي. ثانياا: أسلمة علم النفس. ثالثاا: التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. رابعاا: التوجيه اإلسالمي للسلوك. 

 شروط التصور اإلسالمي لعلم النفس. -خامساا: التفسير اإلسالمي للسلوك 
1 2 

  مصدراا  الوحي - الحقيقة وحدة - الدينية والحقيقة العلمية الحقيقة: مدخل - :اإلسالمي التصور في المعرفة نظرية 

 وجد إن – التعارض دفع النفس عالم يستطيع كيف - للحقيقة مصدراا  الوحي اتخاذ يتعارض هل - للعلمية للحقيقة يقينياا 

 المفاهيم بين الربط الباحث يستطيع كيف - االجتماعية؟ العلوم طريق عن ثبت وما الوحي طريق عن ثبت ما بين –

 نظرية  االجتماعية؟ العلوم من غيره أو النفس علم طريق عن جاءت التي المفاهيم من ومقابالتها الشرعية النفسية

 مفهوم -اإلسالمي التأصيل في اإلسالمية النظرية مفهوم - الغربي النفس علم نقد -: اإلسالمي التصور في المعرفة

.المعرفة نظرية حول المتعلم نظر وجهة -اإلسالمي التأصيل شروط -النظرية  

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 قيماالنفعاالت والعواطف وفقا لتأصيل ابن ال

 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.
 
 
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .32
 المجموع أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية محاضرات 

 30 - 6 - - 24 ساعات التدريس الفعلية

 2 - - - - 2 الساعات المعتمدة

 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .33
 إلجناز التكليفات اخلاصة باملقررن ساعتا

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .34
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

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

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

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر طار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإل م
 المعرفة 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،  املشاركة اجلماعية واحلوار املناقشة و 

 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 

 المالحظة المقننة

 مهارات المعرفيةال 2
يفرق بين المفاهيم المرتبطة بالنفس اإلنسانية مثل)العقل، القلب،  2-1

 الرو ، 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  التعاوني التعلم

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 وتحمل المسؤولية 3
لفة للنفس اإلنسانية بين يتعامل بشكل علمي مع التصورات المخت 3-1

التصور اإلسالمي لعلماء المسلين وتصور علماء الدراسات النفسية 
كتابة مقال، تقويم  تكوين فرق عمل إلجناز التكليفات 

األعمال الفردية 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر طار الوطني للمؤهالتمخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإل م
 والجماعية الحديثة في علم النفس.

يتقبل وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق ببعض التفسيرات للمفاهيم  3-2

على أن ال يتعارض مع  -المرتبطة بمفهوم النفس اإلنسانية النفسية

 ثوابت المنهج اإلسالمي.

كتابة مقال، تقويم  تكوين فرق عمل إلجناز التكليفات 

األعمال الفردية 

 والجماعية

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
مات عن مفاهيم النفس يستخدم شبكات االنترنت في البحث عن معلو 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 المهارات النفسية الحركية )إن 5
5-1    
5-2    

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .35

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

 المحدد لتسليمه األسبوع
نسبته من التقييم 

 النهائي
 %10 خالل الفصل املشاركة واملناقشة واملداخالت 1
 %15 خالل الفصل فات وواجبات منزلية تكلي 2

 %30 التاسع اختبار نصفي  3

 % 15 الخامس عشر –السابع  عرض عملي 4

 %40 السادس عشر اختبار نهائي 5

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ص
لب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طا

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
أسبوعيا، كما يتم ختصيص وسائل للتواصل  ساعتاناالستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل 

 وفق اخلطوات التالية: م شبكات التواصل املتاحة واملناسبةااللكرتوين املتزامن باستخدا
 -وسائل التواصل المتاحة -مكان التواجد -يعلن عن دليل للمقرر لكل مقرر دراسي ففي صفحة عضو هيئة التدريس تتضمن)معلومات عن أستاذ المقرر -

 -نبذة علمية النمو العلمي والمهني لعضو هيئة التدريس -الساعات المكتبية -تنماذج لألنشطة والتكليفا -مواعيد المحاضرات باألسابيع -البريد اإللكتروني

 ومصادر المعرفة المتعلقة بالمقرر والتعليمات، ومعايير التقويم(  -وصف للمقرر وأهدافه، ومخرجات التعلم

 ترونيواإللك االجتماعيتكوين مجموعة للتواصل بين عضو هيئة التدريس والطالب عبر مواقع التواصل  -

 األكاديميةهم استفساراتلرد على كاديمي بالقسم لاألمرشد إعالم الطالب بأهمية مراجعة ال -
 مصادر التعّلم .طط

 . أدرج الكتب المقررة المطلوبة:1
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ة. رسالة ماجستير (. مفهوم الصحة النفسية من وجهتي نظر اإلمام ابن قيم الجوزية رحمه والدراسات النفسية الحديث1427األحمد، عبدهللا عبدالعزيز)

 غير منشورة. جامعة أم القرى. مكة المكرمة.

(. 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.

 (. العالج النفسي في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. دار المدني: جدة.)تقويم نهائي(2005 معمور )بار، عبدالمنان، مال

 (. خلق اإلنسان بين الطب والقرآن. الدار السعودية للنشر والتوزيع: جدة. 1991البار، محمد علي )

 ية. دار السالم للنشر والتوزيع: القاهرة. (. التأصيل اإلسالمي للدراسات النفس2002توفيق، محمد عز الدين )

 (. العالج النفسي والعالج بالقرآن. مؤسسة الجريسي للنشر والتوزيع: الرياض.1428الحبيب، طارق علي.)

 (. 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)، ناصر أحمد الداهري، صالح حسن، والخوالده

 والتوزيع: عمان. 

 النفسي عند علماء المسلمين. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة. ث(. الترا2004)ربيع، محمد شحاتة 

 نفس ومدارسه. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة.(. تاريخ علم ال2004)ربيع، محمد شحاتة 

 (. موسوعة علم النفس والعالج النفسي من منظور إسالمي. دار ابن الجوزي: القاهرة.  2008رياض، سعد.)

 القاهرة.(. مفهوم السواء النفسي بين الصحة النفسية واآليات القرآنية. دار النهضة العربية: 1414سليمان، عبدالرحمن سيد.)

 (. التربية النفسية في المنهج اإلسالمي. مكتبة الثقافة: مكة المكرمة.1984الشرقاوي، حسن محمد.)

 (. العلم والدين صراع أم حوار. مقاربة فلسفية إلشكالية العالقة بين العلم والدين. معهد المعارف الحكمية: بيروت.2006شمص، محمد )

 التأصيل اإلسالمي لعلم النفس. دار اشبيليا للنشر: الرياض. (. تمهيد في1999الصبيح، 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 

 (. علم النفس في التراث العربي اإلسالمي. ديبونو للطباعة والنشر، األردن.2009ير.)طه، الزبير بش

 (. اإلسالم وعلم النفس. المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، الواليات المتحدة األمريكية.2008العاني، نزار )

ابية( واألسوياء في مستوى التدين في اإلسالم. رسالة (. دراسة مقارنة للفروق بين ذوي االضطرابات النفسية )العص1422عسيري، 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.)

 العلمية. مطبعة جامعة أم القرى، مكة المكرمة. ، معهد البحوث2الحديثة. 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.2014لي أحمد، والحديبي، مصطفى عبد المحسن )مصطفى، ع

 (. العالج النفسي في ضوء اإلسالم. دار الوفاء للطباعة والنشر: المنصورة. 1990المهدي، محمد عبد الفتاح )

 رة. (. القرآن وعلم النفس. دار الشروق: القاه1408نجاتي، محمد عثمان )

 (. الحديث وعلم النفس. دار الشروق: القاهرة. 1409نجاتي، محمد عثمان )

 (. الدراسات النفسانية عند العلماء المسلمين. دار الشروق: القاهرة.1993نجاتي، محمد عثمان ) 
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 ر اإلسالمي، القاهرة.(. المعهد العالمي للفك3،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. 
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- Fawzi M. (2009): psychiatry and religion: Suggestions for Future Research. Proceedings of Egyptian Psychiatric Association, 2009 annual 
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- Osborn I. (2008), Can Christianity Cure Obsessive-Compulsive Disorder? A Psychiatrist Explores the Role of Faith in Treatment. Grand Rapids, 
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 . أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(:2 
  peace.htm%20http://www.elazayem.com/mentalمجلة النفس المطمئنة:  -

 /.http://arabic.iiit.org wwwالمعهد العالمي للفكر اإلسالمي:  -

 http://www.elazayem.com/index.htmة: الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسي

 . .m.com/index8http://cocegypt.شمس:  عين بجامعة النفسي اإلرشاد مركز -

 /http://www.gesten.org.sa( )جستنالجمعية السعودية للعلوم النفسية والتربوية  -

 http://www.elazayem.com/index.htmة: الجمعية العالمية اإلسالمية للصحة النفسي- 

 

 

 ي وغيرها:. المواد اإللكترونية ومواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماع3

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_libraryاملكتبة الرقمية مبكتبة امللك عبد اهلل 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.saمناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية  املشروع الشامل لتطوير  -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 (Edu Searchقواعد املعلومات الرتبوية ) -
 ات املتاحة مبكتبة امللك عبد اهلل بالعابدية.قواعد املعلوم -
 (ERICمركز املصادر واملعلومات الرتبوية    ) -
 املنصات التعليمية االلكرتونية املفتوحة   -

- http://scholar.google.com/ 

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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- www.sciencedirect.com 
- www.acer.edu.au/library/theses 

 رمجيات، واألسطوانات المدمجة:مواد تعليمية أخرى مثل البرامج الحاسوبية، الب. 4
 تطبيقات جوجل التعليمية  -
 Microsoft Office-حزمة برنامج ميكروسوفت اوفيس -

 المرافق المطلوبة .ظظ
بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل القاعات الدراسية 

زة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:واملختربات، وعدد أجه  
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباين .23

 وجهاز حاسب آلي، وشبكة االنترنت Data Showقاعة محاضرات مجهزة بجهاز العرض 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .24
 ذكية وشبكة انرتنت وخاصية بلوتوث وجهاز حاسب آلي مدمجة مع لوحة  Data Showالعرض جهاز 

 مصادر أخرى )حددها: مثالً اذا كان هناك حاجة إلى تجهيزات مخبرية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة بها(: .25
 لعربية واألجنبية ، وقواعد املعلومات ابالجامعة للدخول على املكتبة  املركزية  توفري شبكة )اإلنرتنت(

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ل
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس:

 بالتعاون مع عمادة التطوير واجلودة النوعية باجلامعة استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس تقديم  -

جوانب القوة والضعف يف طرق  -معايري التقومي  -أهداف وموضوعات  -ملتعلم جتاه حمتويات املقرر تتضمن )دليل املقررالتغذية الراجعة املستمرة من ا -
 تقيس مدى رضا الطالب وقناعته بأداء أستاذ املقرر، وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مت.( التدريس املتبعة

 مقابلة عينة من طالب املقرر. -
 

 يم عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم:استراتيجيات أخرى لتقو 
 (المقارنة بين أداء الطالب في اختبارين أحدهما قبل البدء في تدريس المقرر واالختبار النهائي.)من خالل  نتائج الطالب -
 سجالت اإلجناز -
للوقوف على أثر استراتيجيات التدريس  ونوعياً  تحليل نتائج االختبارات النصفية والنهائية تحليال كمياً )من خالل ملف تقومي املقرر  -

 .(المتبعة في تدريس موضوعات المقرر وترتيبها حسب فعاليتها

 تقييم األقران -
 التقييم الذايت -
 داخل القاعة الدراسية.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 مالء املشاركني يف تدريس املقرراستطالع آراء الز  -            

 .(المقرر حول أفضل استراتيجيات التدريس.               
 إجراءات تطوير التدريس:

دريس المتبعة واستشارتهم في طرق التدريس المحببة لهم بناء على التغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصون ومن الطالب عن طرق الت

 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.  -
 عمل ودورات تدريبية لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس.ورش  -
 االجتماعات الدورية ألعضاء القسم لتبادل اخلربات )دعم النظراء(. -
 وسائل التواصل االجتماعي االلكرتوين.  -

إجراءات التحقق من معايير إنجاز الطالب )مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس 
 تقلين، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مس

من خالل التحقق  يتم الحكم على دقة تقدير انجازات الطالب من خالل االتفاق بين التقييم الذاتي وتقييم زمالئه وعضو هيئة التدريس له           
 : من اخلطوات التالية

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

 ى فعالية المقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية لمد
 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المقرر في كيفية تطويره -

 متابعة الكتب والتقارير الحديثة في الموضوعات التي يتضمنها المقرر. -

 التربوية والنفسية. حدث المؤتمرات والندوات واللقاءات التي تهتم بالتصور اإلسالمي للعلوممتابعة أ -
 

 د/ حممد حممودعبدالوهاب  اسم منسق البرنامج:

 ه1440-3-2 التاريخ       التوقيع:

 د. عبداهلل بن أمحد حممد العطاستوصيف مقرر النفس االنسانية من منظور اسالمي        إعداد /      
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 
 
 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 
 
 

 مدارس علم النفس     اسم المقرر:  
 2-0206612نفس       رمز المقرر:  
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 دراسي مقرر توصيف نموذج

 جامعة أم القرى :التعليمية المؤسسة إسم ه 1440 / 2 / 18  :التوصيف تاريخ

 علم النفس /.الرتبية     :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي بالمقرر التعريف .ض
 0206612-2   مدارس علم النفس: ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .48
 2: املعتمدة لساعاتا عدد. 2 .49
 مجيع برامج املاجستري يف التخصصات املختلفة لعلم النفس: الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربنامج. 3 .50

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

 األول :الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .51
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .52
 ال يوجد (: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .53
 جامعة أم القرى بالعابدية والزاهر: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .54

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

 % 100 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .حح
 

   

  :النسبة  اإللكرتوين التعليم .طط
    

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

  :النسبة  باملراسلة .كك
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  :النسبة  أخرى .لل
 

 :تعليقات

 

 األهداف .ط
 ؟ الرئيس املقرر هدف ما -1

طلبة يف التعرف على تاريخ علم النفس وبداية ظهوره وانفصاله عن الفلسفة وتأثره هبا، وظهور مساعدة ال
النظريات واملدارس املختلفة يف علم النفس واختالف موضوع علم النفس من وجهة نظر كل مدرسة واملنهج 

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

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

لكرتونية وأحدث املراجع يف مدارس علم النفس للتعرف على املوضوعات اجلديدة اليت االستعانة باملواقع اإل
 يتم دراستها أوال بأول.

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. المقرر الدراسي  وصف .ذ
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:للمقرر عام وصف  
املهمة للباحثني يف جمال علم النفس بشكل عام، حيث يوضح األساس الفلسفي  يعد هذا املقرر من املقررات

لعلم النفس، وكيفية انفصاله عن الفلسفة نتيجة تطور املعرفة اإلنسانية، ويتم فيه دراسة التباين بني األفكار 
موضوع علم السيكولوجية املختلفة، وأسباب هذا التباين، والفروق بني الرؤى املختلفة لعلماء النفس، و 

النفس يف كل مدرسة، واملنهج العلمي الذي اعتمدت عليه كل مدرسة يف دراستها، وظهور الفروع التطبيقية 
 لعلم النفس يف كافة امليادين واجملاالت احلياتية.

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .36

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع
ساعات 
 التدريس 

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

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

 مفهوم كل من: النموذج والنظرية واملدرسة والفروق بينها.

 التطبيقية لعلم النفس يف اجملاالت احلياتية احلالية.  أبرز الفروع

1 2 

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

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

 عرض ملدارس علم النفس األوىل:

2 4 
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  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 : الوظيفيةاملدرسة– 

 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 
 ها.واجهت

  مقارنة بني املدارس األوىل من حيث هدف وموضوع الدراسة، العينة واملنهج
 املستخدم.

 مدرسة التحليل النفسي:

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

 رض النفسي والعالج النفسي، نقد النظرية(مفاهيمه النظرية، امل

1 2 

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

  /نظريات علم النفس التحليلي االجتماعي: أشهر العلماء )هورين/ فروم
حتليل ومقارنة مع النظريات األخرى  -نفسيسوليفان( اسهاماهتم يف التحليل ال

 النقد. -التحليلية

1 

 

2 
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 بلوز( -مالر -كوت  -نظريات العالقة باملوضوع )كالين 
  أريكسون( -وايت -هارمتان -سيكولوجية األنا )آنا فرويدعلماء 
 عرض تفصيلي نظرية أريكسون يف النمو النفسي االجتماعي: النشأة- 

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

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

1 

 

2 

 

 املدرسة السلوكية: 

  وامل املساعدة على ظهورها(وأهم مسلماهتا والعا )مؤسسهتقدمي 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: باندورا

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

 التطور من السلوكية الكالسيكية إىل السلوكية االجتماعية املعرفية.

1 2 

 املدرسة اإلنسانية:

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

  كيلي.-علم النفس الوجودي: رولو مي 

1 2 

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

1 2 

 2 1 املدرسة املعرفية:
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 النقد(. -االسهامات -بياجية )النشأة 
 كي )االجتاه املعريف الثقايف(.فايقاتس 
 .برونر 
 .نظرية املعاجلة املعلوماتية 

1 2 

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

2 4 

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

 نظرية يف مدرسة على تطور الفكر يف مدرسة أخرى.

1 2 

 

 

   : وتوزيعها المقرر ساعات عدد إجمالي .37
 إضافية دروس محاضرات 

 أو معامل
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 30 - - - - 30 الفعلية التدريس ساعات
 2 - - - - 2 المعتمدة الساعات

 

 :أسبوعياً  خالل الطالب بها يقوم التي( اإلضافي) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .38
 ساعتان

 

 واستراتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطني اإلطار لمجاالت وفقاً  للمقرر التعلم مخرجات .39
 تدريسها
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 للمؤهالت الوطني اإلطار في الواردة الخمسة التعلم مخرجات تمجاال التالي الجدول يحدد

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

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

 
 للمقرر التعلم مخرجات جدول

 م
 استراتيجيات للمؤهالت الوطني اإلطار لمجاالت وفقاً  للمقرر التعلم مخرجات

 للمقرر التدريس
 التقويم طرق

 المعرفة 1
 كتابة مقال احلوار واملناقشة يوضح مقدمات ظهور علم النفس وانفصاله عن الفلسفة. 1-1

لعلمي الذي اعتمدت عليه كل مدرسة من مدارس علم يوضح املنهج ا 1-2
 النفس.

 كتابة مقال احلوار واملناقشة

يفسر بعض الظواهر النفسية من وجهىة نظر كل مدرسة من مدارس  1-3
 علم النفس.

 تكليف منزيل العرض الفعال

 زيلتكليف من العرض الفعال يوضح أسباب التباين بني األفكار السيكولوجية املختلفة. 1-4

 المعرفية المهارات 2
 نشاط عملي التعلم التعاوين يفرق بني مدارس علم النفس املختلفة من عدة أوجه للمقارنة. 2-1

 نشاط عملي التعلم التعاوين يفرق بني النموذج والنظرية واملدرسة يف علم النفس. 2-2

 ليف منزيلتك التعلم النشط ينقد مدارس علم النفس املختلفة من وجهة نظره. 2-3

  المسؤولية وتحمل الشخصية العالقات مهارات 3
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يتعامل بشكل علمي مع التباينات الفكرية بني الناس. 3-1
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 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يتقبل اخلالف فيما يتعلق ببعض التفسريات للقضايا املختلفة. 3-2

  العددية والمهارات المعلومات تقنية تومهارا االتصال مهارات 4
يستخدم شبكات االنرتنت يف البحث عن معلومات عن مدارس علم  4-1

 النفس.
 تطبيقات عملية التعلم النشط

 تطبيقات عملية التعلم النشط يفكر تفكريا ناقدا يف كل قراءاته واخلربات اليت تقدم له. 4-2

 (وجدت إن) الحركية النفسية المهارات 5
5-1    

5-2    

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقويم مهام جدول .40

 شفهي، تقديم خطابة، مقال، كتابة  جماعي، مشروع اختبار،: مثال) المطلوبة التقويم مهام م
 (الخ......مالحظة

 المحدد األسبوع
 لتسليمه

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %15 9،  4،  3 تكليفات منزلية  1

 %30 8 في اختبار نص 2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 15 اختبار هنائي 4

5    

6    

 

 ودعمهم للطالب األكاديمي اإلرشاد .ض



 

193 

 

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

 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس. -

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

 يوجد مرشد أكادميي بالقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية -

 
 التعّلم مصادر .عع

 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – رجأد. 1

. القاهرة: مكتبة االجنلو تاريخ علم النفس احلديث: املدارس واالجتاهات(. 2009، إمساعيل )الفقي -
 املصرية.

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

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

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

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

 . مكتبة الباحث: القاهرةس علم النفسأشهر مدار (. 2007شكيب، مصطفى ) -

- Benjamin, L. (2014). A Brief History of Modern Psychology 2nd. Wiley  

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

 

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

  تاريخ علم النفس: أسس معاصرة (2001) علم النفساستكشاف 

  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. 

  

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

 American Psychological Association )موقع الجمعية األميركية لعلم النفس )باإلنكليزية 

 Association for Psychological Science )جمعية علوم النفسية )باإلنكليزية 

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

 

 

 المطلوبة المرافق .غغ
 القاعات داخل املقاعد عدد)أي  واملختربات الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنين 

(:وغريها احة،املت اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية  

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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 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباين .26
 طالبا   15وجهاز حاسب آيل مبا يسع عدد  Data Showقاعة حماضرات جمهزة جبهاز العرض 

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البيانات، عرض أدوات) تقنية مصادر  .27
 وجهاز حاسب آيل Data Showجهاز العرض 

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .28
 املكتبة  املركزية باجلامعة

 
 المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقويم .م

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .18
 قدمي استبانة لتقييم أداء عضو هيئة التدريس وتتكون من عدة حماور من بينها تقييم طرق التدريس املتبعة* ت

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

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .19
 ني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل البدء يف تدريس املقرر واالختبار النهائي.* املقارنة ب

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

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

 :التدريس تطوير إجراءات .20
بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق التدريس احملببة هلم سيتم 

 تطوير التدريس

 هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق :مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .21
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 من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني، تدريس
يتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني التقييم الذايت وتقييم  (:أخرى مؤسسة

 هيئة التدريس لهزمالئه وعضو 
 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .22

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

 متابعة الكتب والتقارير احلديثة يف املوضوعات اليت يتضمنها املقرر. -

 رس والنظريات اليت تظهر يف جمال علم النفس.حدث املدامتابعة أ -
 

 د/ حممد خليفة الشريدة :البرنامج منسق اسم

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

 وهاب    د. سلوى عبدالسالم اجملنوينإعداد: د. حممد حممود عبدال   توصيف مقرر مدارس علم النفس   
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 
 
 

 منوذج

 لمقرر الدراسيتوصيف ا
 
 
 

 بناء أدوات البحث     اسم المقرر:  
 2-0206622قياس      رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي
 جامعة أم القرى إسم المؤسسة التعليمية: هو1440-2-19  تاريخ التوصيف:

 قسم علم النفس -الرتبية القسم: -لكليةا
 

 ي ومعلومات عامة عنهالتعريف بالمقرر الدراس .ظ
 0206622-2نفس    بناء أدوات البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1
 ساعة 2. عدد الساعات املعتمدة: 2
الدبلوم يف القياس والتقومي، متطلب قسم إجباري . الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3

 ت علم النفس، متطلب كلية اختياري يف مرحلة الدكتوراةيف مرحلة املاجستري يف مجيع ختصصا
 )يف حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج(

 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
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية:فرع أو فروع تقدمي . 7

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

 %100 بة:النس  قاعات احملاضرات التقليدية .مم
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .نن
    

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

 - النسبة: - باملراسلة .عع
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .فف
 

 تعليقات:

 األهداف .ع
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 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1
 أدوات البحث العلمي.إكساب الطالب األسس العلمية النظرية والتطبيقية لبناء 

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

  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 احلاصل التطور ملواكبة املختلفة املعلومات مصادر ت البحث العلمي، ومتابعةلبناء أدوا التطبيقية اجلوانب على الرتكيز

 قبل من الراجعة والتغذية العلمية التطورات ضوء يف وتعديلها املقرر خلطة والدورية املنتظمة التخصص، واملراجعة هذا يف
 والطالب. التدريس هيئة أعضاء

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

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف المقرر الدراسي  .خ
 وصف عام للمقرر:

إىل تعريف الطالب بأساسيات بناء أدوات البحث العلمي التقليدية وهي: االختبارات، االستبانات، املالحظة واملقابلة، مع يهدف املقرر 
يف  االهتمام باجلانب التطبيقي لبناء هذه املقاييس والتحقق من جودة خصاصها السيكومرتية، باإلضافة إىل تعريف الطالب باالجتاهات احلديثة

 ، املوازين متعددة األبعاد.Rubricsث مثل: سالمل التقدير اللفظي بناء أدوات البح
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .41
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

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

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

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

 (املتسلسل الثنائي
 التحصيلية االختبارية بنودال انتقاء معايري. 

 االختبارات وصدق ثبات من التحقق إجراءات. 

4 8 

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

 .الرتتييب التصنيف املفاهيم،
 ناتاالستبا بناء طرق: 

 للمتغري. النظري اإلطار فحص 

6 12 
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 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .41
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 املركَّزة. اجملموعات 
 االستبانات. تطوير 

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

 واإللكرتونية. الورقية االستبانات 
 نةلالستبا العملي التطبيق وإدارة تنظيم طرق. 
 االستبانة. وثبات صدق 

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

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

 املالحظة. تسجيل بطاقة أو استمارة تصميم
 املالحظة. إجراء خطوات

 الحظة.امل بطاقة وثبات صدق

2 4 

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

2 4 

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

1 2 

 

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

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .42
 وعالمجم أخرى تطبيق  معامل أو استديو دروس إضافية محاضرات 

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

 2 - -   2 الساعات المعتمدة



 

201 

 

 

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

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -ت الدراسة عدد ساعا .43

 

مخرجات التعلم للمقرر وفقًا لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات  .44
 تدريسها

 للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني 
 : 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.ثانياً  -
قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على ثالثاً  -

 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 المنهج للمقرر 

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 بعد دراسة المقرر يتوقع من الطالب أن 
 المعرفة 1

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

 تكليف فردي
 حتصيليتبار اخ

 علميتقرير 
 حتصيلياختبار  معايري انتقاء البنود االختبارية التحصيلية. يوضح  2 -1

 علميتقرير 
 مجاعيتكليف  يستعرض إجراءات تطبيق أدوات مجع املعلومات.  3 -1

 حتصيلياختبار 
 علميتقرير 

 حتصيلياختبار  يفسر سبب اختيار ميزان االستجابة.  4 -1
 تكليف فردي يف بناء أدوات البحث.يشرح االجتاهات احلديثة   5 -1

 حتصيلياختبار 
 المهارات المعرفية 2

 احملاضرات بني أنواع أدوات مجع املعلوماتيقارن   1 -2
 النشط التعلم

 

 تكليف فردي
 حتصيلياختبار 

 مجاعيتكليف  مييز بني إجراءات التحقق من صدق وثبات لألنواع املختلفة ألدوات البحث العلمي.  2 -2
 ليحتصياختبار 
 علميتقرير 

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

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

 اختبار حتصيلي
 حيسب معامالت حتليل البند االختباري التحصيلي.  5 -2 تقرير علمي
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 التعلم النشط  احلاسوبية يف حساب ثبات مقياس نفسي، ويف التحقق من صدقه.يستخدم التطبيقات   6 -2

 الذايتالتعلم 
 تقرير علمي

 علميتقرير  التعلم النشط خصائصها السيكومرتية لالستبانات. حيسبو  يبين استبانة ويطبقها  7 -2
 خصائصه السيكومرتية. حيسبيطبق اختبار و   8 -2
 حبثية ويتحقق من خصائصها السيكومرتية. يستخدم استمارة مالحظة جلمع بيانات  9 -2

 
 التعلم التعاوين
 التعلم النشط

 

 مجاعية اتتكليف
 علميتقرير 

 جيري مقابلة جلمع بيانات حبثية ويتحقق من خصائصها السيكومرتية.  10 -2
 احملاضرات يقدم تقييما ألدوات البحث الشائعة.  11 -2

 التعلم النشط
 تكليف فردي

 وتحمل المسؤولية مهارات العالقات الشخصية 3
 التعلم النشط .يسهل عليه التفاعل اهلادف مع أقرانه، وميارس دور القيادة املؤثر إذا أسندت إليه  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
 يتفاعل مع أقرانه، ويقرتح آراء هادفة بأسلوب مناسب.  4 -3
 تكليفات فردية التعلم النشط ينجز العمل املكلف به ويسلمه يف وقته احملدد.  5 -3

 مجاعيتكليف 
 تقدمي تقرير علمي

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
 تكليفات فردية التعلم النشط ونية يف البحث العلمي.يستخدم التقنية وقواعد املعلومات اإللكرت   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
 (دتوج المهارات النفسية الحركية )إن 5

5- 1  - - - 
 

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

 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .45
مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار،  م

 مالحظة......الخ(
نسبته من  األسبوع المحدد 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 ي فردي لبناء وتطبيق استبانة وحساب خصائصها السيكومرتية.تقرير علم 3
 %10 األسبوع الثاين عشر تقرير علمي مجاعي لتطبيق أداة املالحظة والتحقق من صدقها وثباهتا. 4
 %10 األسبوع الرابع عشر تقرير علمي مجاعي لتطبيق أداة املقابلة والتحقق من صدقها وثباهتا. 5
 %30 أسبوع االختبارات النهائية اختبار هنائي. 6

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



 

203 

 

 أسبوع(.   الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل
 مصادر التعّلم .فف

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1
 ( 2011أبوعالم، رجاء .)القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث يف العلوم النفسية والرتبوية . 
 ،العبيكان مكتبة: الرياض. السلوكية العلوم يف البحث إىل املدخل(. هو1409) محد صاحل العساف. 
  الكويت: مكتبة الفالح.مقدمة يف البحث العلمي الرتبوي والنفسي واالجتماعي(. 2009)عسكر، علي، وآخرون . 
 ( 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. 
 ملواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج ا2 

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

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

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

 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 المرافق المطلوبة .قق

بنين متطلبات املقرر الدراسي من املرافق مبا يف ذلك حجم القاعات الدراسية واملختربات )أي عدد املقاعد داخل  .29
 القاعات الدراسية واملختربات، وعدد أجهزة احلاسب اآليل املتاحة، وغريها(:

 .مقعد، جهاز كمبيوتر لكل طالب 20
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .30

 قاعة دراسية، معمل حاسب آيل.
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .31

 SPSSجهاز عرض، سبورة ذكية، برجمية لتحليل البيانات مثل: 
 اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثال   .32

 .اختبار مينسوتا متعدد األوجه، اختبار املصفوفات املتتابعة لريفن
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .كك

 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: (1
 .مي املقرراستمارة تقو 

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

http://www23.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/pub/indexti-eng.htm
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 العضاء هيئة التدريس حلضور عروض الواجبات الفردية اجلماعية . مسنارات مفتوحة
 إجراءات تطوير التدريس: (3
طة أعضاء هيئة تدريس إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواس (4

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

 مراجعة تقرير املقرر وتقييماته والتطوير بناء على التوصيات الواردة فيه.
 

 ................................................................................................ اسم منسق البرنامج:

 14....-.....-..... التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  لدراسية:توصيف المقررات ا 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 إحصاء تطبيقي اسم المقرر:  

 (  3-0206621)نفس  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ 1440-2-8 تاريخ التوصيف:

 كلية التربية -قسم علم النفس  القسم: -لكليةا

 

 بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه التعريف .غ
 (     3-0206621)نفس   إحصاء تطبيقي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .55
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .56
 الماجستير  ) متطلب كلية ( والدبلوم العالي في القياس والتقويم. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .57
  حال وجود مقرر عام يف عدة برامج، بنين هذا بدال  من إعداد قائمة بكل هذه الربامج()يف .58
 المستوى الثاني: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .59
  مناهج وطرق البحث العلمي  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .60
 ال يوجد املقرر )إن وجدت(:  . املتطلبات املتزامنة مع هذا6 .61
  ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .62

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .صص
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .قق
    

 - النسبة: - ي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم مدمج )تقليد .رر
    

 - النسبة: - باملراسلة .شش
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .تت
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 تعليقات:

 

 األهداف .ف
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

 إكساب الطلبة األطر النظرية والمهارات التطبيقية والبرمجيات الحاسوبية الخاصة باإلحصاء التطبيقي
)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، املقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -نفيذها يتم ت -اذكر بإجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 التركيز على الجوانب التطبيقية لإلحصاء في مجال العلوم التربوية والنفسية. -
 مات المختلفة بشأن تحديث موضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا التخصص.متابعة مصادر المعلو  -
 استخدام قواعد البيانات اإللكترونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث المتعلقة باإلحصاء التطبيقي. -
 الراجعة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطالب.المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية  -

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

 
دليل  ريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطوصف المقرر الدراسي  .د

 الربنامج(. 
 وصف عام للمقرر:

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بعلم اإلحصاء، وجمع وتبويب البيانات اإلحصائية، والتوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية،  -
جة المعيارية والرتبة المئينية، واإلحصاء االستداللي، والفروض ومقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت ومقاييس العالقة، والدر 

 . وفرضيات استخدامهوالداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي، واختبار "ت "  ،اإلحصائية واختبارها

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .46
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1 مقدمة في علم اإلحصاء 
 3 1 جمع وتبويب البيانات اإلحصائية

المتوسط  –المتوسط التوافقي  –المتوسط الهندسي  –المنوال  –الوسيط  –مقاييس النزعة المركزية ) المتوسط 
 المرجح "الموزون"(

1 3 

 6 2 لمئينات( ا –االعشاريات  –االرباعيات  –معامل االختالف –التباين  –االنحراف العياري  –مقاييس التشتت )المدى
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 6 2 االرتبط المتعدد(  –االرتباط الثنائي األصيل –االرتباط الجزئي  -االرتباط الرتبي –مقاييس العالقة )االرتباط التتبعي 
 3 1 التوزيع الطبيعي واختبارات االعتدالية

 3 1 التائية ( والرتبة المئينية  –الدرجة المعيارية ) الزائية 
 3 1 حصاء االستداللياإلحصاء الوصفي واإل

 3 1 الفروض اإلحصائية واختبارها  
 3 1 الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي

 3 1 وفرضيات استخدامهاختبار "ت " 
 3 1 اختبار "ت " لعينة واحدة

 3 1 اختبار" ت " لعينتين مستقلتين
 3 1 اختبار " ت " لعينتين مرتبطتين

 

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

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .47
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات المعتمدة
 

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

 ال يوجد التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: (الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .48

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .49
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 رجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.: قم مبلء اجلدول مبخأوالً  -
 : ضع اسرتاتيجيات التدريس اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة.ثانياً  -
ب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة وطرق تقييمها واسرتاتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية : ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيثالثاً  -

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

 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت مخرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت مخرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
  :القدرة على الطالب من يتوقع المقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 المعرفة 1

 أن يتعرف على االحصاء الوصفي واالستداللي 1-1
المحاضرة باستخدام العروض  -

 التقدمية.
الحوار والمناقشة الموجهة  -
 لهادف.ا

 األنشطة التطبيقية ومهام األداء.-
 

 -االختبارات القصيرة  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يتعرف على الداللة اإلحصائية وقوة االختبار اإلحصائي 1-2
 يب اإلحصائية موضوع الدراسةأن يذكر األسس العلمية لألسال 1-3
 أن يحدد الشروط الالزمة الستخدام األساليب اإلحصائية موضوع الدراسة 1-4
 أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها 1-5
  .اختيار األسلوب اإلحصائي المناسب شروطمعايير و  أن يحدد 1-6
ول إلى األسلوب اإلحصائي أن يحدد الخطوات المتسلسلة منطقيًا للوص 1-7

 المناسب لتحليل البيانات.
 المهارات المعرفية 2

أن يصمم مخطط لسير العمليات لتحديد األسلوب اإلحصائي األمثل  2-1
 العصف الذهني  - لتحليل البيانات على اختالف أنواعها. .

 استراتيجية التعلم االستكشافي -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

ية المتعلم مثل التعلم التعاوني، مركز 
التعلم النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء

أن يحدد الكفايات والمهارات اإلحصائية األساسية لالختيار الصحيح  2-2
 لألسلوب اإلحصائي األكثر مالئمة.

 أن يناقش نتائج المعالجات ومخرجات التحليل اإلحصائي ويفسرها.  2-3
أن يقترح عددا من المعايير لحقيبة اإلنجاز الخاصة بأنشطته وواجباته  2-4

 ومشاريعه. 
، لحل مشكالت فعالأقرانه في المجموعة على نحو أن ينظم العمل مع  2-5

 متكاملة لحلها. ةيمعقدة توفرها مهمة األداء المعطاة، ويقترح منهج
 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3

 .وسعيه الستثمارها إيجابياً أن يلتزم الثقة بالنفس والوعي بأهدافه وقدراته  3-1

 التعلم الذاتي  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
التعلم النشط، المعتمدة على 

م مهام األداء وفقا لسياق تصمي
 الحياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات جماعية  -

)المشاريع البحثية 
 والعملية(

التقويم الذاتي،  -
وتقويم األقران وتقوم 
 األستاذ باستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقويم كل
من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء 
مهارات  –االتصال 

 –العالقات الشخصية 

 يتعامل بثبات وحساسية مع القضايا األخالقية المعقدة ويصدر أحكاماً أن  3-2
 عادلة وصحيحة.

 أن يلتزم بقوانين الجامعة ومتطلبات المقرر وتسليمها في الوقت المحدد 3-3
األخرى،  التفاعل الهادف مع أقرانه في مجموعته والمجموعاتأن يتقبل  3-4

 بكفاءة وتميز. ويمارس دور القيادة إذا أسندت إليه
أن يقوم أداء أقرانه في مجموعات التعلم األخرى في ضوء قاعدة أداء  3-5

 وصفية يتم تصميمها لتقويم مهام األداء.
أن يبادر في المشاركة في النقاش، وتقديم تغذية راجعة جيدة ألنشطة  3-6

 خرى أثناء عرضها.ومشاريع المجموعات األ
في أداء العمل المكلف به ضمن الفريق الذي يعمل  يتحمل المسؤوليةأن  3-7

 معه، وينجزه في الوقت المحدد.
، يتفاعل مع أقرانه في المجموعة، ويقترح آراء هادفة بأسلوب مناسبأن  3-8

 .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 
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 طرق التقويم استراتيجيات التدريس للمقرر لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت مخرجات التعلم للمقرر وفقاً  م
، تحمل المسؤولية

 والعمل ضمن فريق(
 علومات والمهارات العدديةمهارات االتصال ومهارات تقنية الم 4

أسلوب إحصائي من األساليب اإلحصائية التي كل ل مولدةبيانات  أن يعالج 4-1
 تم دراستها يدوياً 

 التعلم الذاتي  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
التعلم النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 حياة.ال

تقديم تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسيرها.

التقويم الذاتي،  -
وتقويم األقران وتقوم 
 األستاذ باستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)   لتقويم

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء 

 –مهارات االتصال 
تقنية ت مهارا

المعلومات والمهارات 
 ( العددية

أسلوب كل لباستخدام البرمجيات الحاسوبية  مولدةيحلل بيانات أن  4-2
 إحصائي من األساليب اإلحصائية التي تم دراستها 

المتحصل عليها كمخرجات للبرمجيات  النتائجعن  تقريرا وافياً  أن يُعد 4-3
 التي تم حسابها يدوياً لكل أسلوب إحصائي ومقارنتها بالحاسوبية 

مشروعاً بحثيا بالتعاون مع مجموعته لتحليل بيانات مقياس ينجز أن  4-4
)استبانة( يتم تطبيقه فعليًا، ويكتب تقريراً وافياً عن المشروع، ويعرضه في 

 المحاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ المادة وأقرانه.
كل أن يكتسب مهارات جمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتقويمها بش 4-5

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتناقٍد و 
أن يستخدم التقنية وقواعد المعلومات اإللكترونية في البحث العلمي،  4-6

 وبحث القضايا وإيضاح النتائج والتوصيات

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1 
 

أن يستخدم الطالب البرمجيات الحاسوبية لمعالجة كل أسلوب من 
 التي تم دراستها ةاليب اإلحصائياألس

إحدى طرائق التعلم القائمة على 
مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
أو التعلم النشط، المعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم

ت استخدام مهارا
 البرمجيات الحاسوبية

 

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

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .50

م شفهي، مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقدي م
 مالحظة......الخ(

نسبته من التقييم  األسبوع المحدد لتسليمه
 النهائي

 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
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 %10 14 تكليفات جماعية وعمل مشروعات مشترك 2
 %5 15 تقديم تقرير علمي إلجراءات تطبيق أسلوب إحصائي ومناقشة نتائجه وتفسيرها 3
 %20 12،  4 ت قصيرة أثناء الفصل الدراسياختبارا 4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار نهاية الفصل الدراسي 6

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص لمقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاتهم واستفساراتهم وتقديم اإلرشاد األكاديمي  -

 لهم.
 روني ورقم الجوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب في أي وقت يحتاجونه..تزويد الطالب بالبريد اإللكت -

 مصادر التعّلم .لل
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . األردن: دار البداية ناشرون وموزعون.مبادئ اإلحصاء(. 2008طيبة، أحمد عبدالسميع ) -
 (. القاهرة: دار النشر للجامعات.  3)ط  SPSSلتحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج (. ا2009أبو عالم، رجاء محمود ) -
 . القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية. األساليب اإلحصائية في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية(. 2000مراد، صالح أحمد )  -
واالجتماعية:  ةالستداللية في تحليل بيانات البحوث النفسية والتربوياألساليب اإلحصائية ا( . 2010عالم، صالح الدين محمود )  -

 (. القاهرة: دار الفكر العربي.2)ط  البارامترية   والالبارامترية
(. 4)ط الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ماإلحصاء التربوي تطبيقات باستخدا(. 2010المنيزل، عبداهلل فالح ، غرابية، عايش موسى ) -

 ن: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.األرد
. اإلسكندرية: دار  SPSS(. التحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج 2014منسي، محمود عبدالحليم ، الشريف، خالد حسن ) -

 .الجامعة الجديدة
-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. 

 وغريها(: . أدرج املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير2 

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
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-Journal of Statistics Education 

- Journal of Educational Measurement 

- International Journal of Statistics and Applied Mathematics. 

 نت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:. املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرت 3

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

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

-international-the-http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading

csall/resources/statisti-for-agenda/education 

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

3476661&p=050812https://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، واألسطوانات املدجمة:. 4

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

-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 

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

 

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

 
 المرافق المطلوبة .مم

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

 مقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صوتي متكامل، جهاز حاسب آلي لكل طالب 20 -
 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .33

  طالب 20يتسع لـ  يطالب، معمل حاسب آل 20قاعة دراسية تتسع لـ  -
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .34

  SPSS, SAS, Minitab, Lisrelالبرامج الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر مثل :  -
 قائمة هبا(: مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق .35

  معمل علم النفس الرقمي -
 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ن
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس: .ه

 استمارة تقويم المقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 الراجعة والسريعة باتجاهين.التغذية  -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNنموذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .و
 ورشة عمل ألعضاء هيئة التدريس بالقسم للمشاركة في تقييم التكليفات الفردية والجماعية والمشاريع والتقارير الفصلية للطالب . – .ي

 المقرر باألقسام والكليات بالجامعات المختلفة محلياً وإقليماً. بين النظراء )األقران( في تدريس الستشاراتوا تبادل الزيارات والخبرات - .أأ
 إجراءات تطوير التدريس: .بب
ء بين النظرا واالستشاراتتبادل الزيارات والخبرات : وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس - .تت

 ، والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.)األقران( في التدريس
 .من خالل  المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلميةألعضاء هيئة التدريس إيجاد فرص للتطوير األكاديمي والبحثي  - .ثث
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 طرق واالستراتيجيات الحديثة فى التدريس لالستفادة منها.عمل تتناول استخدام ال ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .جج
وي استخدام أحدث الطرق التدريسة المعاصرة في ايصال المعلومة، مثل التعلم النشط ، والتعلم التعاوني ،.....الخ مع إحداث تعديالت في محت - .حح

     المقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال.
ات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس إجراء .خخ

 مستقلني، والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
 بالقسم.مجتمعات التعلم ضمن برنامج مراجعة معايير حقائب اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية  - .دد
 بالقسم من ذوي التخصص. بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين بحوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .ذذ
 .أخرى بجامعات المقرر مع النظراء )األقران( في تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .رر
 خطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:ِصف إجراءات الت .زز

ير تكوين مجموعات التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطو  - .سس
 والتحديث ووضع خطط التحسين المستقبلية.

بالقسم والكلية والجامعة، وكذلك تقرير المراجعة الداخلية  المقرر النظراء )األقران( في تدريسوإجراءات تطويره من قبل  مراجعة تقييم المقرر - .شش
  لعمادة التطوير والجودة النوعية واألخذ بها.

المراجعة ، مع  ةلمعطيات الحديثتحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات المستجدة في المجال باستمرار وفقًا ل - .صص
 .الدورية لنتائج تقرير المقرر والبرنامج

 SWOTتحليل الوضع الراهن تطوير المقرر باستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة التدريس والطالب في االستبانات التي يقومون بتعبئتها، مع  -
Analysis  استنادًا لمعايير المحتملة ، الفرص المتاحة /التهديدات ، نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAE االستراتيجيسس التخطيط أل 

 .الوطنيلالعتماد 
 

 د/ محمد محمود عبد الوهاب اسم منسق البرنامج:

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

 
 تطبيقي       توصيف مقرر : إحصاء 

 إعداد:
 د. ياسر عبداهلل حفني حسن        ذياب عايض عوض المالكيأ.د / ربيع سعيد طه على          د. 
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 فرديةالفروق ال اسم المقرر:  

 2-0206652نفس  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعه أم القرى.أسم المؤسسة التعليمية: 1440../2.../...20..تاريخ التوصيف:

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

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ق
 2-0206652نفس     . اسم املقرر الدراسي ورمزه: فروق فردية 1 .63
 2. عدد الساعات املعتمدة: 2 .64
 نفسماجستري  يف علم المقرر اختياري لل. الربنامج )او الربامج( الذي يقدم ضمنها املقرر الدراسي: 3 .65

 )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 .66
 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:ال يوجد5 .67
 ال يوجد . . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .68
 الزاهر وغريها(-املقرات الرئيسة للجامعة )العابدية-. موقع تقدمي املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: 7 .69

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

 %80 النسبة: 80 قاعات احملاضرات التقليدية .ثث
 

   

 %10 النسبة: 10 التعليم اإللكرتوين .خخ
    

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

  النسبة:  باملراسلة .ضض
    

   النسبة:  أخرى .ظظ

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

 - : على قادراا  الطالب يكون أن

 .دراستها وطرق وأهميتها فرديةال الفروق ماهية الى التعرف 

 .المعرفية األساليب وفي الشخصية وفي الجنسين بين الفردية الفروق مناقشة 

 الفئات ورعاية األداء وتقويم التدريس مجاالت في الفردية للفروق التربوي التطبيق

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

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

 

 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أو دليل الربنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ر
دية يف جمال القدرات العقلية وأنواعها وخصائصها وصف عام للمقرر: يهدف املقرر إىل تعريف الطالب مبفهوم   الفروق الفر 

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

 

 ها:الموضوعات التي ينبغي تناول .51
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

الفروق الفرديةال مفهومها و نشأهتا   وطبيعتها وتصنيفها وأبعادها وخصائصها   
 وأمهية دراستها للقائمني على العملية الرتبوية ،مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني 

2 4 

 2 1 الفردية الفروق في البحث طرق

 2 1 رة يف الفروق الفردية كالبيئة والوراثة واجلنس والعمر والتعليم ...وغريها العوامل املؤث

 4 2 القدرات العقلية العامة يف الفردية أنواع   الفروق
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 القدرات العقلية اخلاصة  يف الفردية أنواع   الفروق 

النظريات املفسرة للفروق الفردية     1 2 

 6 3  الشخصية في الفردية الفروق

 2 1 الجنسين بين الفردية لفروقا 

 4 2 الفروق الفردية يف الذكاء اإلنساين

 2 1 قياس الفروق الفردية 

 والتوجيه األداء وتقويم التدريس في الفردية للفروق التربوية التطبيقات

 الخاصة الفئات مجال وفي المهني

2 4 

 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .52
 محاضرات 30

دروس 
 افيةإض

معامل          
 أ و استديو

 المجموع أخرى تطبيق

 32 - -  - 32 ساعات التدريس الفعلية
 2 - -  - 2 الساعات المعتمدة

 

 ساعات3عدد ساعات الدراسة / التعلم الفردي )اإلضافي( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً: .53
 إلجناز التكليفات اخلاصة باملقررتان ساع

 

 

 لم للمقرر وفق اًلمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات مخرجات التع .54

 تدريسها .55
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 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

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

ت اتيجيات تدريسها لتشكل معا  عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر خمرجات تعلم يف كل جمال من جماالواسرت 
 التعلم.

 
 جدول مخرجات التعلم للمقرر

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقًا لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 تقويمطرق ال

 المعرفة 1
1-1  

النظريات املفسرة للفروق الفردية يتعرف- . 
  

 . والمناقشة الشر -

  

الواجبات الفردية 
 واجلماعية

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

العروض الصفية -
 للنظريات

تبارات االخ-
 النصفية والنهائية

 المهارات المعرفية 2
 مناقشة- النظريات املفسرة للفروق الفردية   بني يفرق- 2-1

 حماضرة باستخدام البور بوينت

 االختبارات

 النصفية والنهائية 

 املناقشة-

 التطبيقات العملية-

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

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
أن يظهر الطالب قدرته على العمل ضمن جمموعه يف األنشطة  3-1

 التعاونية

املالحظة املباشرة  التعلم التعاوين
للطالبة خالل 
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 الفصل الدراسي

 المناقشات والمناقشة الحوار تبادل اآلراء بعيدا  عن االنفعالي 

 الصفية

 العروض

 يةالجماع

 . والفردية

 . والمناقشة الحوار تواصل مع اآلخرين بفاعلية ووضوحي 

 القرار اتخاذ

 الواجبات

 الفردية

. والجماعية

 مالحظة.

 السلوك

 والمناقشة الحوار تحمل املسؤولية الفردية واالعتماد على الذاتي 

 الحالة دراسة

 العروض-

. الفردية

 الواجبات

 . الفردية

استمارة تقيم العمل  املناقشات..احملاضرات وار واملناقشةيظهر فدرته يف احل 3-2
 اجلامعي والفردي

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
يظهر مهارته يف البحث يف شبكة االنرتنت عن املواضيع  4-1

احلديثة  املتعلقة بأمهية الفروق الفردية وابرز املستجدات يف هذا 
 اجملال

 

 

 التكليفات والتطبيقات املختلفة

عرض ومناقشة 
املقاالت واملعلومات 
اليت مت احلصول 

 عليها من االنرتنت

واستخدام ال 
PowerPoint 

 يظهر مهارته يف استخدام التقنية احلديثة  4-2

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
يات العقلية جيمع املعلومات لدعم التعليم املستند على النظر - 5-1

 ودورها يف منو قدرات الطالب

استخدام ال  التكليفات والتطبيقات املختلفة
power point 

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .56

نسبته من التقييم األسبوع المحدد مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
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 النهائي ليمهلتس مالحظة......الخ(

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

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

 %25 14-11 تطبيق إحدى نظريات الدافعية يف جمال استثارة دافعية الطلبة 3

 %40 15 من متعدد ومقايل قصري( االختبار النهائي)اختبار 4

 %100 اجملموع 5

 
 د.اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم

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

ساعات  3االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل 
 .أسبوعي يتم ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين املتزامن باستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة

 مصادر التعلم .نن
 ة:الكتب املقررة املطلوب–يف قائمة–أدرج-1

 .(. الفروق الفردية. جدة: مطبعة المحمودية2007بدر، فائقة محمد. )-

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

 ا(:املواد املرجعية األساسية )اجملالت العلمية والتقارير وغريه–يف قائمة–أدرج-2

 (. مصر : األجنلو املصرية للطباعة والنشر6(. القدرات العقلية .)ط1996أبو حطب ، فؤاد .)-
 ( األردن : دار وائل للنشر والتوزيع2(. سيكولوجية الفروق الفردية .)ط2008اخلالدي ، أديب .)-

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



 

222 

 

 المواد المرجعية األساسية )المجالت العلمية والتقارير وغيرها(: –في قائمة –. أدرج2

 https://uqu.edu.sa/libالقرى أم بجامعة اهلل عبد الملك بمكتبة الرقمية المكتبة

 https://www.abegs.orgالخليج لدول العربي التربية مكتب

 page-https://www.gaserc.com/homeالخليج بدول التربوية للبحوث العربي المركز

 .44edu.sa/App/Browser/CatSite/https://uquمجالت جامعة ام القرى 

 https://arts.ksu.edu.sa/ar/journalمجلة جامعة الملك سعود 

 http://journals.yu.edu.joمجالت جامعة اليرموك 

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

 مجلة دراسات )العلوم االنسانية واالجتماعية( الجامعة األردنية 

 jjes@yu.edu.jo :Emailالمجلة األردنية في العلوم التربوية

https://journals.ju.edu.jo 

 مجلة العلوم التربوية والنفسية البحرين 

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

 لمجلة العربية للعلوم التربوية والنفسية

9I-//wp.me/P94dJHhttp: 

 جامعة القاهرة –مجلة العلوم التربوية 

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

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

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

https://www.marefa.org 

https://www.sciencedaily.com 

رابط لقواعد بيانات عربية عبر موقع دار المنظومة   
http://www.mandumah.com/databases 

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

الصادرة عن الجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية )جستن(” آفاق“مجلة رابط أعداد   
ar-editions-mag-https://gesten.ksu.edu.sa/ar/afaq 

 رسائل الماجستير والدكتوراه في الجامعات البريطانية :

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

 0مكتبة رقمية على االنترنت للبحث التربوي والمعلوماتموقع إريك 

https://ies.ed.gov 

 دليل بحث غني بأفضل الروابط والموارد وأكثرها ارتباطا بموضوع البحث 

http://www.academicinfo.net 

 المفتوحة االلكترونية التعليمية المنصات

 https://www.edraak.org_منصة أدراك 

 https://www.rwaq.orgمنصة رواق للتعليم المفتوح -

 https://www.maharah.netمنصة مهارة -

 https://www.tasmeemme.comموقع تصميمي -

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

 المرافق المطلوبة .هه
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(:  

 ،واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: املباين )قاعات احملاضرات -1 
 قاعات دراسية جمهزة تقنيا-

 معامل القسم والكلية -

 (طالب10قاعة اجتماعات مبقاعد متحركة سعة)-

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(::-2 
 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية-

 استخدام أجهزة الداتا شو للعروض التقدمية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة باملقرر-

 السبورات الذكية-

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

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره .ضض
 يجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرتات -1

 مناقشة الطالبات حول ما ورد يف املقرر -
 مستوى التطبيقات العملية لنظريات الدافعية يف التعلم واالجناز  -
 نتائج استبانه تقومي األداء التدريسي -
 نتائج االختبار النهائي -
 لب وقناعته بأداء أستاذ املقرر وفهمه واستيعابه وتقبله ملا مترضا الطا استبانه تقيس مدى-

 استبانه للحصول على التغذية الراجعة -
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 مقابلة عينة من طالب املقرر-

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

 القسم حول أداء عضو هيئة التدريس  تقرير رئيس-

 حلقة نقاش مع الزميالت اللوايت درسن املقرر سابقا   -

 نتائج الطالب-

 سجالت االجناز-

 ملف تقومي املقرر-

 تقيم األقران-

 التقييم الذايت-

 إجراء لتطوير التدريس: .2
 وظيفه يف املقررمتابعة ما يستجد يف جمال حبوث تعليم وتعلم اللغة االجنليزية والعمل على ت-

 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-       

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

 من القسم تدقيق ومراجعة عينة من أعمال الطلبة بواسطة جلنة خاصة-

 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. -      
ائي مع عضو هيئة التدريس يف جامعة الريموك ومقارنة الدرجات النهائية توحيد سؤال من أسئلة االختبار النه -      

 املمنوحة للطالب.
 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: -5
 يقياراجعة دورية للمقرر من قبل أستاذ املقرر يف ضوء نتائج الطالب وتفاعلهم وما يستجد نظريا وتطبم

 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتبطة باملقرر-

 االستفادة من أراء 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

 لتخصص )العربية واألجنبية(االطالع على األحباث يف جمال ا-

 استخدام نتائج تقومي الطالب يف تطوير املقرر-

 املقارنة مبقررات مماثلة يف جامعات أخرى-       
 

  . اسم منسق البرنامج:

 20/2/1440 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 مشكالت الطفولة والمراهقة اسم المقرر:  

 (0206654-2)نفس  رمز المقرر:      
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 دراسي مقرر توصيف نموذج

 جامعة أم القرى :التعليمية المؤسسة اسم هو3/3/1440  :التوصيف تاريخ

 الرتبية /  قسم علم النفس    :القسم /لكليةا

 عنه عامة ومعلومات الدراسي بالمقرر التعريف .ل
 لطفولة واملراهقة رقمه  مشكالت ا: ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .70
 ساعتان: املعتمدة الساعات عدد. 2 .71
 (0206654-2ماجستير علم النفس )نفس  : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) الربنامج. 3 .72

 (الربامج هذه بكل قائمة إعداد من بدال   هذا بنين  برامج، عدة يف عام مقرر وجود حال يف)
 الثالث: الدراسي املقرر فيه يعطى الذي راسيالد املستوى أو السنة. 4 .73
 .................  (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .74
 .......................(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .75
 القرى )العابدية أو الزاهر( جامعة أم : التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .76

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

 %100 :النسبة %100 التقليدية احملاضرات قاعات .غغ

    

 - :النسبة - اإللكرتوين التعليم .أأأ

    

 طريق وعن تقليدي) مدمج تعليم .ببب
 - (اإلنرتنت

 - :النسبة

    

 - :النسبة - باملراسلة .ججج

    

 - :النسبة - أخرى .ددد
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 :تعليقات

- ..................................... 

 

 األهداف .م
 ؟ الرئيس املقرر هدف ما -1

يهدف هذا املقرر اىل تزويد طالبات الدبلوم العايل يف التوجيه واإلرشاد اىل التعريف مبشكالت الطفولة واملراهقة  -
ألسرة واملدرسة يف نشأة مشكالت الطفولة واملراهقة وأمهيتها يف حياة الفرد ، وأسباب مشكالت الطفولة واملراهقة ، دور ا

 ، والتعرف على أهم املشكالت يف الطفولة واملراهقة وطرق العالج والوقاية منها. 

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

 استخدام املراجع احلديثة لتطوير وحتسني حمتوى املقرر . -
 تقدمي املقرر على هيئة وحدات تعطي صورة متكاملة عن مشكالت الطفولة واملراهقة -
 ادة من املعلومات يف حمتوى املقرر.االستعانة بالشبكة العنكبوتية يف التواصل مع املكتبات الرقمية لالستف -

 

دليل  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أوالمقرر الدراسي  وصف .ز
 الربنامج(. 

 التعريف مبشكالت الطفولة واملراهقة وأمهيتها يف حياة الفرد ، وأسباب مشكالت الطفولة واملراهقة :للمقرر عام وصف -
، دور األسرة واملدرسة يف نشأة مشكالت الطفولة واملراهقة ، والتعرف على أهم املشكالت يف الطفولة واملراهقة وطرق 

مشكالت الشخصية عند األطفال واملراهقني ، ومشكالت القلق عند األطفال واملراهقني ، العالج والوقاية منها مثل 
 -أسباهبا -مظاهرها –ناد ، التخريب ، الغرية ، العدوان )تعريفها مشكالت الطفولة: الكذب ، السرقة ، الغش ، الع

مشكالت السلوك يف املراهقة: )السلوك االجتماعي ، تالزم االضطرابات( ، مشكالت اللغة والتعلم: ، الوقاية والعالج( 
مشكالت التغذية عند األطفال  ، )اللغة التعبريية ، التواصل ، اللغة االستقبالية ، االضطراب الصويت ، اللجلجة يف الكالم

 اضطرابات ما بعد الصدمة عند األطفال واملراهقنياضطرابات فقدان الشهية والشره العصيب عند املراهقني ، ، 
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 :تناولها ينبغي التي الموضوعات .57

 الموضوعات قائمة
 األسابيع عدد
(15) 

 التدريس ساعات
(30) 

 ا يف حياة الفرد.التعريف مبشكالت الطفولة واملراهقة وأمهيته -
 أسباب مشكالت الطفولة واملراهقة. -
 دور األسرة واملدرسة يف نشأة مشكالت الطفولة واملراهقة. -

2 4 

 مشكالت الشخصية عند األطفال واملراهقني. -
 مشكالت القلق عند األطفال واملراهقني. -

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 االضطرابات(.   -

مشكالت اللغة والتعلم: )اللغة التعبريية ، التواصل ، اللغة االستقبالية ،  -
 االضطراب الصويت ، اللجلجة يف الكالم(.

2 4 

 2 1 مشكالت التغذية عند األطفال. -

 2 1 اضطرابات فقدان الشهية والشره العصيب عند املراهقني.  -

 2 1 اضطرابات النوم يف الطفولة واملراهقة. -

 2 1 اضطرابات ما بعد الصدمة عند األطفال واملراهقني. -

 

   : وتوزيعها المقرر ساعات عدد إجمالي .58
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 المجموع أخرى تطبيق  ديواست أو معامل إضافية دروس محاضرات 
 30 - - - - 30 الفعلية التدريس ساعات

 2 - - - - 2 المعتمدة الساعات
 :أسبوعياً  خالل الطالب بها يقوم التي( اإلضافي) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .59

 ساعتان إلجناز التكليفات اخلاصة باملقرر الدراسي.

 

 واستراتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطني اإلطار لمجاالت وفقاً  للمقرر التعلم مخرجات .60
 تدريسها

 للمؤهالت الوطني اإلطار في الواردة الخمسة التعلم مخرجات مجاالت التالي الجدول يحدد

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

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

 للمقرر التعلم مخرجات جدول

 م
 الوطني اإلطار لمجاالت وفقاً  للمقرر التعلم مخرجات

 للمؤهالت
 التقويم طرق للمقرر استراتيجيات التدريس

 المعرفة 1
1-
1 

 احملاضرة رف مشكالت الطفولة واملراهقة وأمهيتها يف حياة الفرد.يتع
 املناقشة واحلوار

 العروض التقدميية

 أوراق عمل فردية.

1-
2 

 احملاضرة يتعرف أسباب مشكالت الطفولة واملراهقة.
 املناقشة واحلوار

 العروض التقدميية

 األسئلة الشفوية
 حبوث مجاعية

 
 أوراق عمل فردية .  احملاضرةيف نشأة مشكالت الطفولة يصف دور األسرة واملدرسة -1
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 واملراهقة.  3
 

 املناقشة واحلوار
 العروض التقدميية

 المعرفية المهارات 2
2-
1 

 مييز بني مشكالت الطفولة الشخصية والسلوكية .
 مييز بني اضطرابات الطفولة املختلفة.

 احملاضرة ، واملناقشة واحلوار
 العروض التقدميية.

 لة الشفويةاألسئ
 التكليفات املنزلية
-2 االختبار الشفوي

2 
 بني مشكالت املراهقة الشخصية والسلوكية.مييز 

 مييز بني مشكالت القلق يف الطفولة واملراهقة
 مييز بني اضطرابات املراهقة املختلفة

 احملاضرة ، واملناقشة واحلوار
 العروض التقدميية

2-
3 

االستقصاء عن املعلومات  واملراهقة للمقارنة بينهما. فولةمييز بني أهم االضطرابات يف الط
 باستخدام اإلنرتنت

  المسؤولية وتحمل الشخصية العالقات مهارات 3
3-
1 

 األسئلة الشفوية احلوار واملناقشة .يتقن مهارة العمل اجلماعي والتعاون ضمن جمموعة

3-
2 

 ألسئلة الشفويةا احلوار واملناقشة يتقن مهارة إدارة الوقت بكفاءة.

3-
3 

 األسئلة الشفوية احلوار واملناقشة يستطيع األلقاء والعرض والنقاش العلمي البناء.

  العددية والمهارات المعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
4-
1 

بوربوينت وغريها( مبا يوضح  –يستخدم برامج احلاسب )وورد 
 مهارة استخدام التقنية واالنرتنت.

يف جمموعات صغرية  العمل
 واعداد العروض وتقدميها 

تقييم عرض الطالبات 
 للمادة العلمية 

4-
2 

يستخدم البحوث اإللكرتونية واملكتبية يف جمال التوجيه 
 واإلرشاد النفسي.  

تقييم الطالبات على  احلوار واملناقشة
 استخدام الشبكة العنكبوتية

 (وجدت إن) الحركية النفسية المهارات 5
5-
1 

- - - 
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5-
2 

- - - 

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقويم مهام جدول .61
 خطابة، مقال، كتابة  جماعي، مشروع اختبار،: مثال) المطلوبة التقويم مهام م

 (الخ......مالحظة شفهي، تقديم
 األسبوع
 المحدد
 لتسليمه

 من نسبته
 التقييم
 النهائي

 %5 مستمر اضرةاملشاركة الفعالة  واملداخالت أثناء احمل 1

 %15 مستمر نشاط مجاعي( –أوراق عمل  –األنشطة املنوعة )أحباث  2

 %25 السادس اختبار نصفي  3

 %5 اخلامس عشر تطبيق عملي على تصنيف أهم مشكالت الطفولة واملراهقة 4

 %50 السادس عشر اختبار هنائي 5

6    

 
 ودعمهم للطالب األكاديمي اإلرشاد .ع

عضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار إتاحة أ 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 .  -
 ئل التواصل اإللكرتونية مع الطلبة من قبل عضو هيئة التدريس وتعريفه بالربيد االلكرتوين.اإلعالن عن وسا -
 االستفادة من اخلدمات اإلرشادية للطلبة واملقدمة من قبل القسم.  -

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

 راهقين.  بيروت . دار النهضة العربية.( االضطرابات النفسية عند األطفال وامل2010مريم سليم ) -

 ( مشكالت األطفال السلوكية والتربوية . الرياض . دار الزهراء للنشر والتوزيع.2002فادية حمام ) -

 ( مشكالت الطفولة واملراهقة . بيروت . دار اآلفاق.1982أسعد ميخائيل وآخرون )  -

 . الرياض: مكتبة الرشد.2طفال. ط(. املشكالت النفسية السلوكية عند األ 2005أسماء الحسين ) -

 ( االضطرابات النفسية في الطفولة واملراهقة . القاهرة . دار القاهرة.2001حسن مصطفى عبداملعطي ) -

 ( عالج القلق . الرياض . مكتية جرير.2007روبهرت 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 . 1430هالة الجرواني، وإنشراح املشرفي، ) -

 مكتبة إحياء التراث اإلسالمي للنشر والتوزيع.

 طفال. القاهرة . دار الفكر العربي.(. املشكالت النفسية عند األ 2010زكريا الشربيني ) -

 (. األسرة ومشكالت األبناء. القاهرة . دار السحاب للنشر والتوزيع.2004حسن مصطفى عبد املعطي ) -

 (. علم نفس النمو الطفولة واملراهقة. الرياض . إشبيليا للنشر والتوزيع. 2000هشام مخيمر ) -

(. الطفل ومشكالته النفسية والتربوية 2003)عبد املجيد منصور، زكريا الشربيني، يسرية صادق  -

 واالجتماعية األسباب وطرق العالج. القاهرة . دار قباء للطباعة والنشر.

 

 املراجع األجنبية:

- Lamont, A. (2014).Effects of child abuse and neglect for children and adolescents.  Australian 

Institute of Family Studies. 

- Lawrence,D., Johnson., S, Hafekost, J., Boterhoven,K., Sawyer, M., Ainley, J., &  R. Zubrick., S. 

(2015). The Mental Health of Children and Adolescents Survey of Mental Health and Wellbeing. 

Department of Health, Canberra. 

- U.S. Department of Education Helping Your Child through Early Adolescence. 

(2005).Washington, D.C. 

- Earle, J.  Emotional and behavioural problems.  BMA Board of Science. 
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- Developing Adolescents: A Reference for Professionals. (2002)The American Psychological 

Association. 

 

- Routledge and Kegan Paul Ltd (1958 ) The growth of logical thinking from childhood to 

adolescence . London and New York. Printed and bound in Great Britain   

- Glen H Elder (2018) children of the Great Depression. New York . Routledge. 

- Contemporary intellectual assessment  (2018) Dawn P. Flanagan and Erin M. McDonough. The 

Guilford Press. 

- Marilyn J. Hockenberry and David Wilson (2013)  Wong’s Essentials of pediatric nursing  . 

St.Louis , Missouri 63043 

 (:هاوغير  والتقارير  العلمية املجالت) األساسية املرجعية املواد - قائمة في – أدرج. 2 

- Hall, M., & Hall, J. (2011). The long-term effects of childhood sexual abuse:Counseling 

implications.pp.2-7. 

 ،(. الوسط األسري وعالقته بانحراف الطفل. مجلة الحكمة للدراسات االجتماعية2015علي، راضية. ) -

 .236-228 (، ص ص31)

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

   http://uqu.edu.sa/lib/digital_library القرى أم جبامعة اهلل عبد امللك مبكتبة الرقمية املكتبة -
 /http://www.abegs.org/Aportal اخلليج لدول العريب الرتبية مكتب -
 https://sdl.edu.sa/SDLPortal/Publishers.aspxاملكتبة الرقمية السعودية  -
 https://kfnl.gov.sa/Ar/Pages/default.aspxمكتبة امللك فهد الوطنية   -
 استخدام الشبكة العنكبوتية للحصول على أحدث املستجدات يف موضوع املقرر الدراسي.  -

 

 :املدجمة واألسطوانات الربجميات، احلاسوبية، الربامج مثل أخرى تعليمية مواد أي أدرج. 4
 يكروسوفت اوفيس .برنامج ما - 
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 المطلوبة المرافق .يي
 القاعات داخل املقاعد عدد)أي  واملختربات الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنين 

(:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية  
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباين .36

 القاعات الدراسية على أن تكون جمهزة تقنيا   -
 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البيانات، عرض أدوات) تقنية مصادر  .37

 استخدام أجهزة احلاسب اآليل اخلاصة الشخصية. -
 قرر.استخدام أجهزة الداتا شو للعروض التقدميية أو أي مصادر تعليمية مرتبطة بامل -
 (.Smart Boardالسبورات الذكية ) -

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .38
 توفري شبكة انرتنت يف القاعات التدريسية. -

 
 المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقويم .طط

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .23
 مناقشة مع بعض الطالبات. -
 تطبيق استبانة تقييم املقرر . -

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .24
 ملف اجناز املقرر. -
 نتائج الطلبة . -
 تبادل اخلربات مع أعضاء هيئة التدريس خاصة املشاركني يف تدريس نفس املقرر -
 يم الذايت للعضو.التقي -

 :التدريس تطوير إجراءات .25
 متابعة ما يستجد يف جمال املقرر . -
 تنوع طرق التدريس. -
 استخدام التقنية يف تدريس املقرر. -
 حضور بعض الورش التدريبية لتنمية مهارة عضو هيئة التدريس. -

 تدريس هيئة أعضاء بواسطة لبةالط أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .26
 مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني،
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 (:أخرى
 التدقيق يف مراجعة إجابات الطلبة من العضو مدرس املقرر. -
 من نفس القسم .أخذ عينة عشوائية من إجابات الطلبة ومراجعة تصحيحها من قبل أعضاء أخرين  -
 تبادل تصحيح االختبارات مع أعضاء من مؤسسة أخرى.  -

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .27
 مجع املعلومات من نتائج استطالع الرأي وحتليله.  -
 حتديث املصادر واملراجع العلمية املرتب. -

 

          :البرنامج منسق اسم

 هو5/3/1440 التاريخ ................................................................ :التوقيع

 توصيف مقرر مشكالت الطفولة والمراهقة         إعداد د/ عبير محمد حسن الصبان      
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 
 
 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 
 
 

 المقاييس النفسية     اسم المقرر:  
 2-0206634قياس      رمز المقرر:  
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 دراسي مقرر توصيف نموذج

 جامعة أم القرى :التعليمية المؤسسة إسم ه 1440 / 3 / 4  :التوصيف تاريخ

 علم النفس /.الرتبية     :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي بالمقرر التعريف .ن
 املقاييس النفسية :ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .77
 2: املعتمدة الساعات عدد. 2 .78
برنامج الدبلوم يف القياس والتقومي وبرنامج املاجستري يف القياس : الدراسي املقرر ضمنه يقدم الذي( الربامج أو) نامجالرب . 3 .79

 والتقومي ومقرر اختياري لطالب املاجستري يف  التخصصات األخرى يف قسم علم النفس 
 الثالث  :الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .80
  (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .81
 ال يوجد (: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .82
 جامعة أم القرى بالعابدية والزاهر: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .83

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

 % 100 :النسبة √ التقليدية اضراتاحمل قاعات .ههه
 

   

  :النسبة  اإللكرتوين التعليم .ووو
    

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

  :النسبة  باملراسلة .ححح

    

  :النسبة  أخرى .ططط
 



 

240 

 

 :تعليقات

 

 األهداف .ه
 ؟ الرئيس املقرر هدف ما -1

املستخدمة يف جمال الشخصية واالجتاهات وامليول وتشخيص اكساب الطالب معلومات عن أشهر املقاييس 
ذوي االحتياجات اخلاصة ، وكيفية بنائها وتقنينها وتطبيقها وتصحيحها وحتليل بياناهتا، وكذلك اكساهبم 

 مهارات القياس النفسي عند التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة.

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع املقرر الدراسي .  سني لتطوير وحت -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز 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 
ر انتشارها يف اجملتمع مع التطورات والتغريات اجملتمعية املتالحقة، ومتابعة البحوث املنشورة يف اليت يكث

 موضوعات املقرر يف أحدث اجمللدات واألعداد للدوريات العاملية يف التخصص.

 

 ة أودليل الربنامج(. )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفيالمقرر الدراسي  وصف .س
:للمقرر عام وصف  

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 

بناء املقياس وتطبيقه وتصحيحه وتقنينه والتحقق من توفر اخلصائص  مكوناهتا أو أبعادها املختلفة، وكيفية
 السيكومرتية له

 

 :تناولها ينبغي التي الموضوعات .62
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 الموضوعات قائمة
 عدد

 األسابيع
 ساعات
  التدريس

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

 بار الذكاء اللفظي اخت

 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 -

 املقاييس االسقاطية يف قياس مسات الشخصية.  استخدام -

2 4 

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

 أساليب قياس االجتاهات أحادية البعد  -

 * أسلوب الفرتات املتساوية ظاهري ا )ثرستون(.     

 * أسلوب التقدير اجلمعي )ليكرت(.     

 لرتاكمي )جتمان(.* األسلوب ا     

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.

 بل للميولاستبيان سرتونج كام

 استبيان كيودر للميول

 استبيان جاكسون للميول املهنية

 املشكالت السيكومرتية الستخدام االستبانات يف قياس امليول

2 4 

مفهوم املوهبة واإلبداع وأهم السمات املميزة للموهوبني واملبدعني وطرق االكشف عنهم 
ييس النفسية املستخدمة وأهم املقاييس النفسية يف تشخيص هذه الفئات، وأشهر املقا

 للتعرف على السمات النفسية والقدرات العقلية لديهم.

2 4 

 4 2 مفهوم اإلعاقة العقلية طبي ا وسيكومرتي ا واجتماعي ا، واالجتاه التكاملي يف تشخيص 

علم، وأنواعها النمائية واألكادميية، وأبرز احملكات اجلوهرية يف مفهوم صعوبات الت
تشخيص ذوي صعوبات التعلم وأهم املقاييس النفسية املستخدمة يف تشخيص ذوي 

 صعوبات التعلم.

1 2 

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

2 4 
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   : وتوزيعها المقرر ساعات عدد إجمالي .63
 أو معامل إضافية دروس محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

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

 

 :أسبوعياً  خالل الطالب بها يقوم يالت( اإلضافي) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .64
 ساعتان

 

 واستراتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطني اإلطار لمجاالت وفقاً  للمقرر التعلم مخرجات .65
 تدريسها

 للمؤهالت الوطني اإلطار في الواردة الخمسة التعلم مخرجات مجاالت التالي الجدول يحدد

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

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

 
 للمقرر التعلم مخرجات جدول

 م
 استراتيجيات للمؤهالت الوطني اراإلط لمجاالت وفقاً  للمقرر التعلم مخرجات

 للمقرر التدريس
 التقويم طرق

 المعرفة 1
يعرف الذكاء وحيدد تطور القياس العقلي تارخييا ويصنف اختبارات  1-1

 الذكاء املختلفة يف ضوء عدة حمكات
 أسئلة موضوعية التعلم النشط

 تكليف منزيل العرض الفعاليعرف الشخصية ومسات الشخصية املختلفة وحيدد أشهر مقاييس  1-2
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 خصية.الش

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

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

هلذه يعرف ذوي االحتياجات اخلاصة ويذكر أحدث التصنيفات العاملية  1-4
 الفئات. 

 تكليف منزيل العرض الفعال

يوضح أهم املقاييس املستخدمة يف تشخيص املبدعني واملوهوبني وذوي  1-5
اإلعاقة العقلية وذوي صعوبات التعلم والتوحديني وذوي اإلضطرابات 

 السلوكية واالنفعالية.

 أسئلة موضوعية العرض الفعال

 المعرفية المهارات 2
ائص السيكومرتية لبعض املقاييس النفسية على عينات يتحقق من اخلص 2-1

 من اجملتمع السعودي. 
 تكليف منزيل التعلم النشط

ينقد عينة من املقاييس النفسية املستخدمة يف قياس الشخصية  2-2
 واالجتاهات وامليول

 نشاط عملي التعلم التعاوين

يصيغ جمموعة من الفقرات وفق كل أسلوب من أساليب قياس  2-3
 االجتاهات.

 تكليف منزيل التعلم النشط

  المسؤولية وتحمل الشخصية العالقات مهارات 3
 تطبيقات عملية احلوار واملناقشة يتحرى الدقة يف اختيار املقاييس املناسبة للظواهر النفسية 3-1

 ات عمليةتطبيق احلوار واملناقشة يتحرى املوضوعية يف تفسري نتائج املقاييس النفسية املختلفة 3-2

  العددية والمهارات المعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
يقوم جبمع البيانات املستمدة من تطبيق بعض املقاييس النفسية  4-1

 الكرتونيا  
 تطبيقات عملية التعلم النشط
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يستخدم الربامج الكمبيوترية اإلحصائية يف حتليل البيانات املستمدة من  4-2
 قاييس النفسية.تطبيق بعض امل

 تطبيقات عملية التعلم النشط

 (وجدت إن) الحركية النفسية المهارات 5
5-1    

5-2    

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقويم مهام جدول .66

 شفهي، تقديم خطابة، مقال، كتابة  جماعي، مشروع اختبار،: مثال) المطلوبة التقويم مهام م
 (الخ......مالحظة

 ددالمح األسبوع
 لتسليمه

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %15 9،  4،  3 تكليفات منزلية  1

 %30 8 اختبار نصفي  2

 % 15 10 عرض عملي 3

 %40 16 اختبار هنائي 4

5    

6    

 

 ودعمهم للطالب األكاديمي اإلرشاد .غ
دميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكا ترتيبات

 الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
 توفر ساعات مكتبية لكل عضو هيئة تدريس.
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 تكوين جمموعة للتواصل بني عضو هيئة التدريس والطالب عرب مواقع التواصل اإلجتماعي واإللكرتوين.

 ة لإلحصاء والبحوث تقدم االستشارات اخلاصة باملقرر توجد وحدة خمصص

 يوجد مرشد أكادميي بالقسم لتلقي تساؤالت واستفسارات الطالب األكادميية

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

 الرياض، مكتبة الرشد. اته.القياس النفسي والتربوي: نظريته، أسسه، تطبيق (.1997الطريري، عبد الرحمن سليمان )

 األسكندرية: دار المعارف الجامعية. استخبارات الشخصية.(. 2001عبد الخالق، أحمد محمد )

القـاهرة، دار الفكــر (. 1)ط القيـاس والتقـويم التربــوي والنفسـي: أساسـياته وتطبيقاتـه وتوجهاتـه المعاصـرة. (2000) صـال  الـدين محمـود عـالم،
 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. 

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

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

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 

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

 SPSS, AMOSبرنامج 

 المطلوبة المرافق .ببب
 القاعات داخل املقاعد عدد)أي  واملختربات الدراسية القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنين 

(:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية  
 (:غريهاو  واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباين .39

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

 وحدة اإلحصاء والبحوث مع تزويدها بالربامج الكمبيوترية اإلحصائية الالزمة لتطبيق حمتوى املقرر.

 (:وغريها والربجميات الذكية، واللوحات البيانات، عرض أدوات) تقنية مصادر  .40
  وجهاز حاسب آيل Data Showالعرض جهاز 

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .41
توجد حاجة ملعمل يف القياس والتقومي جمهز بكافة املقاييس النفسية املطلوبة يف  -املكتبة  املركزية باجلامعة 

يف مراحل الدبلوم واملاجستري والدكتوراة، ويتم حتديث هذه املقاييس كل عام دراسي برامج القياس والتقومي 
 وفق التقدم احلادث يف اجملال.

 المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقويم .ظظ
 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة التغذية على احلصول اسرتاتيجيات .28

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

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

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .29
 البدء يف تدريس املقرر واالختبار النهائي. * املقارنة بني أداء الطالب يف اختبارين أحدمها قبل

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

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

 :التدريس تطوير إجراءات .30
بناء على التغذية الراجعة من الطالب عن طرق التدريس املتبعة واستشارهتم يف طرق التدريس احملببة هلم سيتم 

 تطوير التدريس

 هيئة أعضاء سطةبوا الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .31
 من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل مستقلني، تدريس
  (:أخرى مؤسسة

الئه ميتم احلكم على دقة تقدير اجنازات الطالب من خالل االتفاق بني التقييم الذايت وتقييم ز 
 ملنوط به تدريس املقرر.وجمموعة من أعضاء هيئة التدريس يف التخصص ا

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .32
 استشارة أعضاء هيئة التدريس القائمني على تدريس املقرر يف كيفية تطويره -

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

 ابعة أداء الطالب يف االختبار الشامل ملرحلة الدكتوراة يف احملور اخلاص بالتخصص.مت -

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

   :البرنامج منسق اسم

 14..../...../..... يخالتار  ................................................................ :التوقيع

  توصيف مقرر المقاييس النفسية:                                 إعداد د/ محمد محمود عبد الوهاب      
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 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 علم نفس النمو : اسم المقرر

 0206631-2نفس  : رمز المقرر
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

  جامعة ام القرى  إسم المؤسسة التعليمية: 1440-1-24 توصيف:التاريخ 

 علم النفس - الرتبيه  القسم: -لكليةا

 
 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .و

 0206631-2نفس  علم نفس النمو. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .84
 ساعات  3. عدد الساعات املعتمدة: 2 .85
 املاجستري الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي:  . الربنامج )أو3 .86

 )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 .87
 يوجد  ال . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .88
 ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(:6 .89
 املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .90

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

  

على مدى  قاعات احملاضرات التقليدية .ييي
 الفصل 

 %15 النسبة:

    

 فردية أنشطة \ كرتوينالتعليم اإلل .ككك
  مجاعية\

على مدى 
 الفصل 

 %15 النسبة:
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األسبوع    التقومي النصفي .للل
9  

 %20 النسبة:

    

االسبوع  ورش عمل صغريه \نقاش  حلقات .ممم
13  

 %10 النسبة:

    

حسب  التقومي النهائي  .ننن
التقومي 

 اجلامعي 
 %40 النسبة:

 
 تعليقات:

 

 األهداف .ي
 يس؟ما هدف املقرر الرئ -1

 املعريف النمو ،(بياجيه) املعريف النمو البدين، النمو املعلومات ومجع البحث طرق النمو، نفس علم يف األساسية تقدمي املفاهيم
 سياق االجتماعي، النمو االنفعايل، النمو اللغوي، النمو( + املعلومات معاجلة) املعريف النمو املهين، التطور( + تسكي فيجو)

 مجيع يف النمو مشكالت بعض اىل بالذكر والتطرق والشيخوخة، املراهقة و الطفوله لفرتات ومبادئه وقوانينه موالن طبيعة النمو،
 . املراحل

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

استخدام املواد واملراجع اجلديدة اليت تعتمد على تكنولوجيا املعلومات ، وشبكة االنرتنت والتغريات اليت تطرأ على حمتوى  -
 البحوث والدراسات العلمية املتعلقه هبذه املراحل ومشكالهتا يف اجملتمع السعودي .

ادر واملراجع يف تدريس املقرر مبا يواكب رؤية ورسالة القسم والكليه واجلامعة وتتوافق مع رؤية حتديث الكتب واملص -
 . اليت تسعى هلا اململكة العربية السعودية االن  3020
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 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ش
 وصف عام للمقرر:

 منوه مراحل خالل الطفل هلا يتعرض اليت السلوكية و العقلية التغريات و الطفل لدى النمو تطور  مراحل من سلسله املقرر يتضمن
عالقة علم نفس النمو ومناهجة واطرق البحث فية و تقسيم علم نفس النمو اىل مراحل واىل أجزاء ليسهل دراستها  لتوضيح باإلضافة

مرتابطة ومتشعبه لكل قسم من اقسام النوم وأيضا العوال املؤثره يف النمو واملشكالت الناجتة عن االستهانه باالهتمام هبا وأيضا الهنا 
تقسيم سياق النمو اىل مرحلة جنينية وطفولة ومراهقة وشباب وكهولة وشيخوخة ومميزات كل مرحلة فيها والقوانني واملبادئ اليت حتكمها 

 ختلفة هلا .والنظريات امل

 
 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .67

 قائمة الموضوعات
عدد 

 األسابيع
 ساعات التدريس 

 3 1 األخرى بالعلوم وعالقته النفسي النمو ومفهوم طبيعة ومناقشة مقدمة
 3 1 املعلومات يف علم نفس النوم  ومجع البحث مناهج و طرق 

 3 1 البدين  النمو
 3 1 (بياجيه) املعريف النمو
 3 1 املهين التطور( + فيجوتسكي) املعريف النمو
 3 1 اللغوي النمو( + املعلومات معاجلة) املعريف النمو
 3 1 االنفعايل النمو
 3 1 االجتماعي النمو
( الشيخوخة– الشباب– املراهقة– الطفوله) من مرحلة لكل النمو خصائص ، النمو سياق

 النمو  ،مشكالت
2 3 

 والشيخوخة والشباب واملراهقه الطفوله يف املوجه العنف حول الطلبة آراءو  لقراءات عرض
 . الفئات من فئة كل  بعدوانية وعالقته الفكري االحنراف األسرة، داخل من

1 3 

 3 1 .الدارسات وأعمال األحباث مناقشة
   النهائي االمتحان -
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   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .68
 

 فيةدروس إضا محاضرات
معامل أو 

 المجموع أخرى تطبيق  استديو

 28     28 ساعات التدريس الفعلية
 2     2 الساعات المعتمدة

 
 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .69

-- 

 
 قها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتسا .70

 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت
 : قم مبلء اجلدول مبخرجات تعلم املقرر، حبيث تكون قابلة للقياس حسب املطلوب يف جماالت التعلم املناسبة.أوالً  -
 اليت تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع خمرجات التعلم املستهدفة. : ضع اسرتاتيجيات التدريسثانياً  -
: ضع طرق التقييم املناسبة اليت تساعد على قياس وتقومي خمرجات التعلم بدقة، وجيب أن تتسق خمرجات تعلم املقرر املستهدفة ثالثاً  -

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

 Curriculum Mapخريطة منهج المقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 المعرفة 1
 . تربوية تطبيقات -أ (  اإللقاء) احملاضرة ريقةط التعريف بعلم نفس النمو  - 1-1

 نقاشيه حلقات -ب 
 . 

 . دوريه اختبارات -ج
   عروض فعالة  عالقة النمو بالعلوم األخرى النفسية والبيولوجية  1-2
1-3    
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 المهارات المعرفية 2
 واخلصائص مراحله وفهم وأمهيته النفسي النمو مبعىن الوعي - 2-1

 .مرحلة لكل واالنفعالية واالجتماعية عرفيةوامل العقلية
 النمو أهداف معرفه على القدرة الطالب يكتسب أن- 

 .النفسي
 النظرية والقواعد وقوانينها مرحلة كل  خبصائص الوعي زيادة-

 النمو دراسة عند حنتاجها اليت األساسية

 الواجب على االعتماد
 إىل يهدف والذي  التعليمي

 للدرس ةالنظري املفاهيم جتميع
 . املدرسة يف تطبيقها إمكانية

 

 . تربوية تطبيقات -أ
 نقاشيه حلقات -ب 

 . 
 . دوريه اختبارات -ج

 املناقشة استخدام طرق عرض فعاله  .نمائية مرحلة كل  خصائص تقييم مهارة اكتساب - 2-2
 احلوار) التعليمية
 والذي( التعليمي

 تبادل على يعتمد
 إىل للوصول األفكار

 .احلقائق
 . العلمية احللقات

 على المؤثرة العوامل على التعرف مهارة اكتساب - 2-3
 .النمو

  

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 دراسته طرق و النمو رعاية أساليب مهارات تنميه  - 3-1

 . بالنظريات
 من مرحلة كل  مظاهر بين التمييز على الطلبه مقدرة  -

 .النمو مراحل

 التعليمية ماعاتاجل استخدام
 .س الدر ملوضوع التحضري يف

 

3-2    
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 مرحلة كل  خصائص تحليل على القدرة مهارة تنمية - 4-1
 . إنمائية

 العلمية التقنيات ستخدام
 الشرائح عرض جهاز)احلديثة

)over head ) ) 
 data) شو الداتا جهاز
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

show .) 
4-2    

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5
   ال يوجد  5-1
5-2    

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .71

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم  م
 شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع 
المحدد 
 لتسليمه

التقييم نسبته من 
 النهائي

   . املالحظة مهارات على التدريب- 1

2 
 علم يف باملنهج املرتبطة املشكالت إحدى لدراسة البحث يف العلمي املنهج استخدام-

 .النمو النفس
  

3 
  والذاكره والتفكري املعريف بالنمو اخلاصة املقاييس بعض لتطبيق ميدانية بزيارات القيام-

  .منو  مرحلة لكل
  

   .املعريف النمو النفس بعلم اخلاصة املقاييس بعض وتطبيق بتصميم القيام- 4
   .ومنتظم دوري بشكل املكتبة استخدام- 5
6    
 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ف

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

 
ساعات مكتبية لخدمة الطلبه عند السؤل واالستفسار فيما يخص المقرر  4يفترض لعضو هيئة التدريس التواجد بمعدل 

 واإلرشاد االكاديمي .
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 مصادر التعّلم .تتت
 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 .الكتب عامل: القاهرة النمو، النفس علم .(2007) زهران حامد -

  والنشر للطباعه قباء دار ، النمو نفس علم .(2010)     قناوي حممد هدى ، املعطي عبد مصطفى حسن -

 :مسانده مراجع

 .القلم دار: الكويت ،2،ج1ج الرشد إىل احلمل من .الطفل( 2006) إمساعيل الدين عماد حممد -

 . هتامة: جده املراهقة، وحىت الطفولة من النمو .(2006) السالم عبد وفاروق منصور مجيل حممد-

 الدمام: دار املتنيب. 2نظريات النمو وتطبيقاهتا الرتبوية  ،ط.(2016معاويه أبو غزاله)  -    
 القاهرة دار الفكر للنشر  1نظريات النمو  ، ط .( 2011سامح اخلفش واخرون ) -

 منو الطفل واملراهق  ، ط األوىل ، القاهرة :دار الفكر للنشر .(2015مود  )الفرحايت حم -

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

 للمقرراملراجع األساسية نفس  -

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

 ريكية لعلم النفساامل اجلمعية

 اجلمعيه الربيطانيه لعلم النفس 

  احتاد علم النفس الدويل . 

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

 بقسم علم النفس املتوفرحسب 

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

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .42
 مات والسبورة الذكية مبىن كليلة الرتبية )ي( حنتاج اىل وجود أجهزة العرض  بااختالف االستخدا

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .43
 - :التعليمية املرافق – 
 . معمل علم النفس بالكلية–احملاضرات جرات ح
 .واالنرتنت أجهزة الكمبيوتر: أجهزة كمبيوتر متصلة بالسبورة الذكية -

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا   .44
حنن حباجة اىل جتهيز معامل متكاملة لعلم النفس عالية اجلودة واالاداء ويكون هناك تدريب من قبل املسؤولني لالعضاء والفنني على 

 استخدام خمتلف األجهزة .

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .عع
 اتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:اسرت  .غغ

 . يف هذا املقررعملية التعلم خالل  خمرجات تغذية راجعة مباشرة من 

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .فف
 .ووقوفه علي جوانب القوة والضعفيف املقرر حصل عليها  اليتلدرجة مقتنعا با غريللطالب مراجعة أداؤه إذا كان  املقرريتيح أستاذ  -

 إجراءات تطوير التدريس: .قق
طبيقه و ت املطلوبيستوعب الطالب أسلوب التعلم احلضور للمحاضرة األوىل حىت ضع خطة تفصيلية للمقرر وعرضها علي الطالب منذ و 

  .الدراسي يف املقرر

كعروض الفيديوهات واستخدام أنواع العروض احلديثه والنقاشات اجلماعيه لزيادة الفاعيلة به  وجود أساليب حديثة وجديدة وجذا -
واحضار زائرين متخصصني يف الطب والطفولة واملراهقة ومشكالهتم واالبداع إلتاحة اجملال بشكل أوسع للتعرف على النمو وتطبيق 

 . نظرياته وربط العلم واملعرفة باحلياة اليومية 

تحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلني، إجراءات ال .كك
 والتبادل بصورة دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:
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 .دريس مستقل لعينة من أعمال الطالبالنصفية والنهائية من قبل عضو هيئة ت واالختباراتفحص الدرجات 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .لل
 – .للمواقع املباشرةالروابط  خاللعلم النفس من املصادر األساسية يف للمقرر من  املعلومات احلديثةعلي  احلصول -

 اجملالنفس  يفمتخصصين مع أساتذة زائرين  اخلرباتتبادل  

 . للمقرر كل عام وحتسنيالتخصص فيما يستجد من تطوير  زمالءالتشاور مع  - .

 التخصص زمالءالتطبيقية للمقرر مع األنشطة واجلوانب علي  االتفاق 
 

 

   اسم منسق البرنامج:
 د/هدى صاحل الشميمري

 25/2/1440 التاريخ ................................................................ التوقيع:
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 وصيف المقرر الدراسيت
 

 

 

 الصحة النفسية  اسم المقرر:  

 0206615-2ارشاد  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم المؤسسة التعليمية: ا 1440-2-22تاريخ التوصيف:  

 علم النفس -التربيةالقسم:  -الكلية

 

 امة عنهالتعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات ع .أأ
 0206615-2ارشاد    الصحة النفسية . اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتين. عدد الساعات املعتمدة: 2 .91
 ماجستير ارشاد نفسي. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .92

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .93
 ال يوجد (1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .94
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .95
طالب في مقر الجامعة في العابدية، والطالبات الاملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .96

 في مقر الجامعة في الزاهر.
 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %80 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .سسس

 %20 النسبة: √ التعليم اإللكرتوين .ععع

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

  النسبة:  باملراسلة .صصص

  النسبة:  تذكر أخرى .ققق
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 ال يوجد  تعليقات:

 
 األهداف .بب

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

الصحة النفسية، ومجالتها، والصحة النفسية بين العادية وغير العادية، ونسبية الصحة مفهوم  على الطالب الدارس يتعرفأن 
النفسية السليمة، والتوافق النفسي، والمشكالت  النفسية والعوامل المؤثرة على الحالة النفسية لدى الفرد، ومظاهر الصحة

 .واالضطرابات النفسية واالنفعالية: من حيث مفهومها وأنواعها وأسبابها، النفسية والسلوكية وأنواعها

 

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

  لمواكبة التطور الحاصل  المقررمتابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية متخصصة سواء باللغة اإلنجليزية أو العربية في موضوعات
 في هذا المجال.

 والحصول المعنيين بالمقرر بين أعضاء هيئة التدريس معمقة مناقشات دراسي إلجراء  استخدام أسلوب مجموعات التركيز نهاية كل فصل
 .إلجراء التعديالت المناسبة على تغذية راجعة منهم حول المقرر

 .إدراج المادة التعليمية على الموقع االلكتروني للجامعة وإتاحة الفرصة للطالب للتعلم الذاتي 
  وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالب المقررالدورية لخطة و المراجعة المنتظمة. 
  تشجيع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في االرشاد النفسي إلجراء دراسات تقويمية تجريبية لمعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر

 قتراح إجراءات للتطوير.وأثره في تطوير معارف ومهارات طالب الدراسات العليا وا

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

 
 يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(.  )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمةوصف المقرر الدراسي  .ذ

 وصف عام للمقرر:
الصحة النفسية، ومجالتها، ونسبية الصحة النفسية والعوامل المؤثرة على الحالة النفسية لدى الفرد، مفهوم يتناول المقرر 
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 .النفسية واالنفعالية ومظاهر الصحة النفسية السليمة، والتوافق النفسي، والمشكالت النفسية والسلوكية، واالضطرابات

 
 
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .72
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 4 2 الصحة النفسية بين العادية وغير العادية.-المجاالت–الصحة النفسية : المفهوم 
 2 1 نسبية الصحة النفسية والعوامل المؤثرة على الحالة النفسية

 2 1 نفسية السليمة.مظاهر الصحة ال
 2 1 أساليب التوافق النفسي  –مجاالته  -أبعاده -التوافق النفسي:  مفهومه  

 2 1 الصراع النفسي  -القلق -مفاهيم أساسية في الصحة النفسية : اإلحباط
 2 1 الحيل ) الميكانزمات( الدفاعية

 4 2 المشكالت النفسية والسلوكية وأنواعها
 4 2 أسبابها -أنواعها  –واالنفعالية: مفهومها  االضطرابات النفسية

 2 1 دور االرشاد النفسي في مساعدة الفرد على تحقيق الصحة النفسية 
 2 1 دور المؤسسات االجتماعية المختلفة في تحقيق الصحة النفسية للفرد

 2 1 نماذج تطبيقية لتشخيص بعض االضطرابات السلوكية 
 2 1 الضطرابات النفسيةنماذج تطبيقية لتشخيص بعض ا

 

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

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .73
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 تديواس

 المجموع أخرى تطبيق 

 30  4   24 ساعات التدريس الفعلية
 2  2   2 الساعات المعتمدة
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -الدراسة  عدد ساعات .74
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .75
 اإلطار الوطني للمؤهالت يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانياً  -
التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق : ضع طرق التقييم المناسبة ثالثاً  -

جال تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل م
 من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapلمقرر خريطة المنهج ل

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 المعرفة 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف على: 

المحاضـــــــــــــرة واإللقـــــــــــــاء  -
باســــتخدام جهــــاز عــــارض 
ـــــــــــــــات، والحـــــــــــــــوار  البيان
والمناقشــــــــــــة الموجهـــــــــــــة 

، واألنشـــــــــــــطة الهـــــــــــــادف
التطبيقيــــــــة ومهــــــــام األداء 

 وفق سياق الحياة.
 العصف الذهني. -
اســتخدام أســلوب التعلــيم  -

 الجماعي والتعاوني

االختبــــــارات القصــــــيرة  -
 والنصفية والختامية.

 المنزلية.الواجبات  -
 

 مفهوم الصحة النفسية ومجاالتها 1-1
 .نفسيةنسبية الصحة النفسية والعوامل المؤثرة على الحالة ال 1-2
 مظاهر الصحة النفسية السليمة. 1-3
مفهــــوم التوافــــق النفســــي وأبعــــاده ومجاالتــــه وأســــاليب التوافــــق  1-4

 النفسي
 مفاهيم اإلحباط و القلق و الصراع النفسي والحيل الدفاعية 1-5

 المشكالت النفسية والسلوكية وأنواعها 1-6
 نواعها وأسبابهااالضطرابات النفسية واالنفعالية وأ 1-7
دور التوجيـــه االرشـــاد النفســـي فـــي مســـاعدة الفـــرد علـــى تحقيـــق  1-8

 الصحة النفسية
 المهارات المعرفية 2

   :القدرة على أنبنهاية المقرر يتوقع من الطالب  
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 الفرق بين السواء والالسواء في الصحة النفسية. أن يبين 2-1

إحــــــــدى طرائــــــــق الــــــــتعلم  -
 القائمـــــــــة علـــــــــى مركزيـــــــــة
ـــــــــتعلم  ـــــــــل ال المـــــــــتعلم مث
ـــــــــــــاوني، أو الـــــــــــــتعلم  التع

 النشط.
 .البحث واالستنتاج -
 الحوار والمناقشة. -

 

تقــــــــــــــويم األنشــــــــــــــطة  -
 والمهام والتكليفات.

 المالحظة .  -
 .األبحاث واألعمال -
 .االختبارات -

 أن يوضح اسباب االضطراب النفسي 2-2
ـــــزأن  2-3 ـــــين المشـــــكالت الســـــلوكية واالضـــــطرابات النفســـــية  يمي ب

 تلفةالمخ
 أن يوضح اساليب التوافق النفسي 2-4
 أن يطبق اساليب االرشاد النفسي لتحقيق الصحة النفسية 2-5
 أن يوضح اساليب التوافق النفسي 2-6
 أن يفرق بين مفاهيم اإلحباط و القلق و الصراع النفسي 2-7
 أن يشرح العوامل المؤثرة في الصحة النفسية 2-8
 ن دور االسرة والمدرسة في تحقي الصحة النفسيةأن يبي 2-9

 
أن يطبــق بعـــض الطـــرق التشخيصــية للكشـــف عـــن االضـــطرابات  2-10

 النفسية والسلوكية
  

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
يتعامــل بثبــات وحساســية مــع القضــايا األخالقيــة المعقــدة ويصــدر  3-1

 أحكاما عادلة وصحيحة.

 عاوني،التعلم الت -
 التعلم النشط -

التقــــويم الــــذاتي، وتقــــويم 
األقـــــران وتقـــــوم األســـــتاذ 
لألنشــــــطة ومهــــــام األداء، 

مهـــــــــــــارات العالقـــــــــــــات و 
مهـــــــارات  ، والشخصـــــــية

، تحمــــــــــــــل المســــــــــــــؤولية
 والعمل ضمن فريق. 

ــــــه  3-2 ــــــي مجموعت ــــــه ف ــــــع أقران ــــــه التفاعــــــل الهــــــادف م يســــــهل علي
أسـندت والمجموعات األخـرى، ويمـارس دور القيـادة المـؤثر إذا 

 إليه
 أقرانه في مجموعة العمليوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إلى  3-3
بــالتعلم المعــايير الحاليــة الخاصــة  تعــديليأخــذ زمــام المبــادرة فــي  3-4

 .والتقويم إذا احتيج لذلك
يشارك فـي النقـاش، ويقـدم تغذيـة راجعـة جيـدة ألنشـطة ومشـاريع  3-5

 المجموعات األخرى
فــي أداء العمــل المكلــف بــه ضــمن الفريــق  مــل المســؤوليةيتح . 3-6

 الذي يعمل معه، وينجزه في وقته المحدد.
 

يتفاعــل مــع أقرانــه فــي المجموعــة، ويقتــرح آراء هادفــة بأســلوب  3-7
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 مناسب.
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

 0المعلوماتعية أو مهارات البحث في  أن يتقن الطالب 4-1

إحــدى طرائــق الــتعلم القائمــة 
علـــــى مركزيـــــة المـــــتعلم مثـــــل 
الــــتعلم التعــــاوني، أو الـــــتعلم 

استخدام الحاسـب النشط، و 
 اآللي 

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

المعلومات 
باستخدام التقنية 

المتوفرة  واالتصال
 .بالجامعة

التقويم الذاتي،  -
األقران وتقويم 

 وتقوم األستاذ 
حقيبة إنجاز تجمع  -

 جميع األنشطة
-  

 مهارات التعامل مع التقنية المعلوماتية أن يتقن الطالب 4-2
أســاليب االتصــال بمراكــز البحــث والمســئولين  أن يــتقن الطالــب 4-3

 0للحصول على المعلومات
أن يستخدم الطالب الحاسب اآللي في البحث عـن المشـكالت  4-4

لوكية والنفســية التــي يتعــرض لهــا االفــراد لتحديــد أي البــرامج الســ
 .االرشادية مناسبة لها

الطالب مشروعا بحثيا بالتعاون مع مجموعتـه عـن كيفيـة ينجز أن  4-5
تشـــــــخيص االضـــــــطرابات الســـــــلوكية والنفســـــــية والتعامـــــــل مـــــــع 
المشــكالت الســلوكية أو االضــطرابات النفســية ، ويكتــب تقريــرا 

شروع، ويعرضه في القاعة الدراسية، ويتلقـى التغذيـة وافيا عن الم
ـــدافع عـــن وجهـــة نظـــره بحجـــج  الراجعـــة مـــن اســـتاذه وأقرانـــه، وي

 منطقية مقبولة.
أفكاره بطريقة تزيد من فعالية الرسـالة التـي يريـد  الطالب ينظمأن 4-6

 .توصيلها
 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5

   ال يوجد 
 

 .................................................... .................... هة التحكيممالحظات ج

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .76

، خطابة، تقديم مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال م
 شفهي، مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

 %10 12و  5 اختبارات قصيرة  1
 %15 8 اختبار نصفي  2
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 %25 16 اختبار نهائي 3

4 

المستخدمة لتقـويم وأدوات التقويم والمشاريع جميع األنشطة والنتاجات حقيبة االنجاز ل
مهــارات االتصــال ومهــارات و  رات العالقــات الشخصــية وتحمــل المســؤوليةمهــااألنشــطة و 

)متوســـط تقـــدير قواعـــد األداء المســـتخدمة لتقويمهـــا مـــن قبـــل الـــذات تقنيـــة المعلومـــات 
 واألقران واألستاذ(.

 %50 جميع األسابيع

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

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلباتهم واستفساراتهم وتقديم  -

 لهم.اإلرشاد األكاديمي 
تكوين مجموعة واتساب لكل مقرر يضاف لها جميع الطالب في المقرر مع عضو هيئة التدريس للنقاشات وتقديم اإلرشاد  -

 األكاديمي للطالب في أي وقت يحتاجونه.
 تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقديم االرشاد األكاديمي. -
 لتعّلممصادر ا.ججج

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 (. الصحة النفسية وتنمية اإلنسان. القاهرة: دار عالم الكتب2014إبراهيم، عال عبد الباقي ) -

 (. الصحة النفسية. جدة: دار اسامة.2008أبو دلو، جمال )  -

. (. الصحة النفسية، منظور دينامي تكاملي للنمو في البيت والمدرسة2008حجازي، مصطفى ) -

 المركز الثقافي العربيالقاهرة: 
أساس نجاح الفرد والمجتمع. الصحة النفسية  النفسي:( العالج 2016الخزامي، عبد الحكم أحمد ) -

  القاهرة: دار الفجر

 دار نشر يسطرون القاهرة: (. الصحة النفسية لألطفال والمراهقين.2018)إيمان  دويدار ، -

(. المشكالت النفسية والسلوكية والدراسية عند المراهقين 2008) الزعبي، أحمد محمد -

  ,أسبابها وأساليب مواجهتها. عمان: دار الفكر :والشباب

الصحة النفسية واالرشاد النفسي. االسكندرية: مركز اسكندرية  (.2008سيد محمود ) الطواب، -

 للكتاب.

 القاهرة: دار الوفاء.النفسية.  الصحةمقدمه فى ( 2006)عبد المنعم  ،هللا عبد -
لصحة النفسية في المؤسسات التربوية. بيروت: منشورات ا (2008) عبد الرحمن محمد ،العيسوي -

 الحلبي الحقوقية.

 لمدخل إلى االضطرابات السلوكية واالنفعالية. عمان: دار الخليج.ا (.2017) يحيى ،القبالي -
 . القاهرة: دار العلم.راضها وعالجهاشكالت الصحة النفسية/ امم (.2004) محمد جاسم ،محمد -
 (. المشكالت السلوكية لألطفال. القاهرة: مركز الكتاب األكاديمي2016موسى، نجيبي موسى ) -

الصحة النفسية الوقائية. جدة: دار  -التوجيه واإلرشاد النفسي  (ز2008) الهاشمي عبد الحميد محمد -

https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22
https://www.google.com.sa/search?safe=strict&hl=ar&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%22&sa=X&ved=0ahUKEwj77fnk9dPeAhVCXhoKHXj4BakQ9AgIKjAA
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%22
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A8%22
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%88%D9%8A%22
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 ومكتبة الهالل

-  

 ية )اجملالت العلمية والتقارير وغريها(:. أدرج املواد املرجعية األساس2 

الرجوع إلى بعض المجالت المتخصصة في مجال علم النفس ، والصحة النفسية والمشكالت النفسية واالضطرابات   -
 النفسية

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3
WWW.apa.org   موقع الجمعية النفسية األمريكية 

psycinfo 

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

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

www.questia.com 

www.rameztaha.com   موقع اساليب العالج النفسي الحديثة وتطبيقاتها 

http://www.who.int/topics/mental_health/arl,ru  موقع المنظمة العالمية للصحة )الصحة

 النفسية( 

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

 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر.

 

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

 
 المرافق المطلوبة.ححح

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

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .45
 .اطالب 20ت تتسع ل اقاعة محاضر 

 

http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
http://www.rameztaha.com/
http://www.who.int/topics/mental_health/arl,ru
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 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .46
 Data Showجهاز عارض البيانات 

 .البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر

 كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(:  إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .47
 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .مم
 استراتيجيات الحصول على التغذية الراجعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس: -
 جعة من الطالب بخصوص فعالية التدريس والمتمثلة في:استخدام أساليب الحصول على التغذية الرا -
 ورقة الدقيقة الواحدة. -
 بريد الكتروني أو رسالة واتساب. -
 موجز في جملة واحدة. -
 الراجعة التغذية  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .نن
  .ريستبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التد -
 .النظراء في التدريس من قبلاالستشارة في التدريس  -

 إجراءات تطوير التدريس: .هه
تبادل الزيارات وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في  تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس -

راجعة وثرية عن إجراءات والتي تقدم تغذية  االستشارة في التدريس، و والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس
 التدريس وتطويرها.

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

، وكذلك مراجعة معايير حقائب حيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلينتدقيق تص -
 في القسم. مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريساإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات التركيز من المتخصصين في  تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس -

المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من 
 خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية.
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 قام بإعداد توصيف المقرر

 

  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 (1تدريب عملي في االرشاد ) اسم المقرر:  

       منسق البرنامج:اسم 

 22/2/1440 التاريخ  التوقيع:

 هاني سعيد حسند./ 
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 0206634-2ارشاد  رمز المقرر:  

 

 
 

 

 

 

 

 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم المؤسسة التعليمية: ا 1440-2-25تاريخ التوصيف:  

 علم النفس -التربيةالقسم:  -الكلية

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .تت
  (1تدريب ميداني في االرشاد ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتين. عدد الساعات املعتمدة: 2 .97
 إرشاد نفسي ماجستير. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .98

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .99
 ال يوجد (1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .100
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .101
الطالب في مقر الجامعة في العابدية، املقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: وع تقدمي فرع أو فر . 7 .102

 والطالبات في مقر الجامعة في الزاهر.
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 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8
 %20 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ررر

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ششش

  النسبة:  ج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت(تعليم مدم .تتت

  النسبة:  باملراسلة .ثثث

 %80 النسبة: √ (تطبيق ميداني) تذكر أخرى .خخخ
 

 ال يوجد  تعليقات:

 األهداف .ثث

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

بح مواطن تدريب الطالب الدارسين على ارشاد الطالب بالمدارس في النواحي الشخصية واالجتماعية والتربوية والمهنية ليص
صالح يتمتع بصحة نفسية إيجابية ويسهم في بناء وطنه في المستقبل من خالل حل المشكالت التي قد تواجههم في النواحي 
الشخصية واالجتماعية مثل التسرب وكثرة الغياب وإهمال الواجبات والتدخين وعدم التوافق الدراسي وسلوك التنمر ورعاية 

رين دراسيًا ورعاية ذوي المشكالت الخاصة والطارئة، والتدريب على اعداد التقارير النفسية المتفوقين منهم ومساعدة المتأخ
 المختلفة.

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

  لمواكبة التطور الحاصل  المقررمتابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية متخصصة سواء باللغة اإلنجليزية أو العربية في موضوعات
 في هذا المجال.

  والحصول المعنيين بالمقرر دريس بين أعضاء هيئة التمعمقة مناقشات استخدام أسلوب مجموعات التركيز نهاية كل فصل دراسي إلجراء
 .إلجراء التعديالت المناسبة على تغذية راجعة منهم حول المقرر

 .إدراج المادة التعليمية على الموقع االلكتروني للجامعة وإتاحة الفرصة للطالب للتعلم الذاتي 
  ية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالبوتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذ الدورية لخطة المقررو المراجعة المنتظمة. 
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  تشجيع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في االرشاد النفسي إلجراء دراسات تقويمية تجريبية لمعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر
 وأثره في تطوير معارف ومهارات طالب الدراسات العليا واقتراح إجراءات للتطوير.

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

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ر

 م للمقرر:وصف عا

يسعى هذا المقرر الى اتقان الدراس إلى مهارات اإلرشاد النفسي من الناحية التطبيقية من خالل الزيارات الميدانية لمدارس 
التعليم العام االبتدائي والمتوسط والثانوي خالل الفصل الدراسي وكتابة التقارير النفسية والتشخيصية تحت اشراف أحد أعضاء 

 القسم وأحد المرشدين بالمدرسة التي سيتم بها التدريب.هيئة التدريس من 
 
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .77
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

عقد ثالثة لقاءات دراسية لعضو هيئة التدريس وورش عمل للتعريف بخطة التدريب 
 الميداني.

3 6 

ب من ذوي المشكالت السلوكية زيارات ميدانية للتدريب على مساعدة الطال
والتربوية مثل مشكالت التنمر المدرسي، الغياب المتكرر، السهر والنوم المتأخر، 

 اهمال الواجبات، التدخين وعدم التوافق المدرسي واألسري.

2 4 

زيارات ميدانية للتدريب على رعاية الطالب المتفوقين دراسيًا من خالل متابعتهم 
ساعدتهم على االستمرار في تفوقهم ومتابعة نتائجهم التحصيلية دراسيًا وسلوكيًا لم

 وتقديم الحوافز والمعززات النفسية والمادية لهم.

1 2 

زيارات ميدانية للتدريب على رعاية الطالب المتأخرين دراسيًا من خالل متابعة 
نتائجهم التحصيلية واالطالع على السجل الشامل لهم وعمل جلسات ارشاد 

م لتعديل عادات االستذكار وتدريبهم على إدارة وتنظيم الوقت والتقييم جماعي له
الذاتي إلنجازاتهم واطالعهم على جوانب القوة في قدراتهم من خالل تطبيق بعض 
اختبارات الذكاء المناسبة لهم وحل مشكالتهم المدرسية واالسرية وصواًل بهم الى 

 مستويات دراسية وتحصيلية مناسبة.

2 4 

 4 2ميدانية للتدريب على التعامل مع الحاالت المؤقتة أو الطارئة مثل عدم  زيارات
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االلتزام بالزي الوطني أو الحضور المتأخر يوميًا للمدرسة وعدم االنتظام الدراسي 
وكثرة الخروج من الفصل من خالل متابعة هذه الحاالت للتأكد من تحسنها وذلك 

 لتوثيق العالقة بين المدرسة واالسرة.بعقد جلسات ارشاد فردي واستدعاء ولي األمر 
زيارات ميدانية للتدريب على تطبيق دراسة الحالة بكل ما تحتويه من معلومات 

 شخصية واجتماعية وتربوية.
2 4 

زيارات ميدانية للتدريب على تطبيق مهارات المقابلة بأنواعها األولية والتشخيصية 
 واالرشادية والعالجية.

2 4 

انية للتدريب على مهارات المالحظة المنتظمة والحرة وعلى تطبيق عدد زيارات ميد
 من االختبارات والمقاييس النفسية. 

1 2 

 

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

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .78
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 المجموع أخرى تطبيق  استديو

 30  24   6 ساعات التدريس الفعلية
 2  3   3 الساعات المعتمدة

 

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

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .79
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 واستراتيجيات تدريسهامخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها  .80
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
 تقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.: ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق الثانياً  -
: ضع طرق التقييم المناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق ثالثاً  -

يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل مجال  تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال
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 من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapخريطة المنهج للمقرر 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 المعرفة 1
 بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف على: 

المحاضـــــــــــــرة واإللقـــــــــــــاء  -
باســــتخدام جهــــاز عــــارض 
ـــــــــــــــات، والحـــــــــــــــوار  البيان
والمناقشــــــــــــة الموجهـــــــــــــة 
الهـــــــــــــادف، واألنشـــــــــــــطة 
ـــــــــــــــق  ـــــــــــــــة )التطبي التطبيقي

 العملي(
 العصف الذهني. -

 

متابعة أداء الطالب في  -
 العمل اإلرشادي

تكليــــف الطالــــب بتقــــارير 
أسبوعية عن الخطوات 
اإلرشــــــــــــــــادية التــــــــــــــــي 
يمارســـــــــــــــــــها  مـــــــــــــــــــع 

 المستفيدين 

مســــاعدة الطــــالب مــــن ذوي المشــــكالت الســــلوكية  طــــرق 1-1
والتربوية مثل مشكالت التنمر المدرسي، الغيـاب المتكـرر، 
الســهر والنــوم المتــأخر، اهمــال الواجبــات، التــدخين وعــدم 

 التوافق المدرسي واألسري..
الطرق المختلفة لرعاية الطالب المتفوقين دراسياً من خالل  1-2

 لمســاعدتهم علــى االســتمرار فــي متــابعتهم دراســياً وســلوكياً 
تفــــــوقهم ومتابعــــــة نتــــــائجهم التحصــــــيلية وتقــــــديم الحــــــوافز 

 والمعززات النفسية والمادية لهم.
 طرق رعاية الطالب المتأخرين دراسياً  1-3
 طرق التعامل مع الحاالت المؤقتة أو الطارئة 1-4
يـة دراسة الحالة ومحتوياتها مـن معلومـات شخصـية واجتماع 1-5

 وتربوية.
مهــارات المقابلــة بأنواعهــا األوليــة والتشخيصــية واالرشــادية  1-6

 والعالجية.
 مهارات المالحظة المنتظمة والحرة  1-7
 االختبارات والمقاييس النفسيةطرق تطبيق  1-8

 المهارات المعرفية 2
 التطبيق العملي - :القدرة على أنبنهاية المقرر يتوقع من الطالب  

التعلم التعاوني، أو الـتعلم  -
 النشط.

 .البحث واالستنتاج -
 الحوار والمناقشة. -

تقويم األنشطة والمهام  -
 والتكليفات.

 المالحظة .  -
متابعة أداء الطالب في  -

 العمل اإلرشادي

المختلفــة التــي تســتخدم لمســاعدة الطــالب  أن يميــز بــين الطــرق 2-1
 من ذوي المشكالت السلوكية والتربوية.

 أن يوضح طرق التعامل مع الحاالت المؤقتة أو الطارئة 2-2
 .بين الفئات المختلفة من ذوي االحتياجات الخاصة يميزأن  2-3
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

تكليف الطالب بتقارير  -  أن يعد دراسة حالة لطالب يعاني من مشكلة سلوكية أو تربوية. 2-4
أسبوعية عن الخطوات 
اإلرشــــــــــــــــادية التــــــــــــــــي 
يمارســـــــــــــــــــها  مـــــــــــــــــــع 

 المستفيدين .

 .أن يطبق طرق رعاية الطالب المتأخرين دراسياً  2-5
 أن يوضح الطرق المختلفة لرعاية الطالب المتفوقين دراسياً  2-6
أن يبـــــــين مهـــــــارات المقابلـــــــة بأنواعهـــــــا األوليـــــــة والتشخيصـــــــية  2-7

 .واالرشادية والعالجية.
 أن يشرح مهارات المالحظة المنتظمة والحرة 2-8
 بعض االختبارات والمقاييس النفسية. أن يطبق  2-9

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
يتعامــل بثبــات وحساســية مــع القضــايا األخالقيــة المعقــدة ويصــدر  3-1

 أحكاما عادلة وصحيحة.

الــــتعلم التعــــاوني، أو الـــــتعلم 
النشــــــــط، المعتمــــــــدة علــــــــى 

 التطبيقات العملية.

التقويم الذاتي، وتقـويم  -
ان وتقــوم األســتاذ األقــر 

لألنشــــــــــــــطة ومهــــــــــــــام 
مهــــــــــــــــــارات  األداء، و

، العالقــــات الشخصــــية
مهـــــــــــارات تحمـــــــــــل  و

، والعمـــــــل المســـــــؤولية
 ضمن فريق. 

تقــويم األداء الجمــاعي  -
ــــام  ــــاء القي ــــردي أتن والف

 بمهام التدريب
مالحظـــة أداء الطـــالب  -

في الموقف اإلرشـادي 
. 

ــــــه  3-2 ــــــي مجموعت ــــــه ف ــــــع أقران ــــــه التفاعــــــل الهــــــادف م يســــــهل علي
والمجموعات األخـرى، ويمـارس دور القيـادة المـؤثر إذا أسـندت 

 إليه
 أقرانه في مجموعة العمليوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إلى  3-3
تطبيق بعض فنيات المقابلة االرشادية مـع يأخذ زمام المبادرة في  3-4

 .بعض الحاالت السلوكية
خـرى فـي ضـوء قاعـدة يقـوم أداء أقرانـه فـي مجموعـات الـتعلم األ 3-5

 أداء وصفية يتم تصميمها لتقويم مهمة األداء.
يشارك فـي النقـاش، ويقـدم تغذيـة راجعـة جيـدة ألنشـطة ومشـاريع  3-6

 المجموعات األخرى.
ـــق  يتحمـــل المســـؤولية 3-7 ـــه ضـــمن الفري فـــي أداء العمـــل المكلـــف ب

 الذي يعمل معه، وينجزه في وقته المحدد.
انــه فــي المجموعــة، ويقتــرح آراء هادفــة بأســلوب يتفاعــل مــع أقر  3-8

 مناسب.
 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4

الــــتعلم التعــــاوني، أو الـــــتعلم  0المعلوماتأوعية مهارات البحث في  أن يتقن الطالب 4-1
النشــــط، المعتمــــدة علــــى 
تصـــميم مهـــام األداء وفقـــا 

مواقــف تدريبيــة يطلــب  -
مــــن الطالــــب إعــــدادها 
وعرضــــها، عــــن طريــــق 

 عامل مع التقنية المعلوماتيةمهارات الت أن يتقن الطالب 4-2
بالمؤسســات التــي يطبــق بهــا أســاليب االتصــال  أن يــتقن الطالــب 4-3
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 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 لسياق الحياة. 0والمسئولين للحصول على المعلومات تدريبه الميداني
ــــي  اســــتخدامو  الحاســــب اآلل

 لذلكفي البرامج المعدة 

جمـــــــــــع المعلومـــــــــــات 
باســـــــــــتخدام التقنيــــــــــــة 

المتـــــــــوفرة  واالتصــــــــال
 .بالجامعة

التقويم الذاتي، وتقـويم  -
 األقران وتقوم األستاذ 

ـــــة إنجـــــاز تجمـــــع  - حقيب
 جميع األنشطة

-  

أن يســتخدم الطالــب الحاســب اآللــي فــي تطبيــق الطــرق الحديثــة  4-4
 في االرشاد لتقديم الخدمات االرشادية للطالب بالمدراس

ــا بالتعــاون مــع مجموعتــه لتطبيــق ينجــز أن  4-5 الطالــب مشــروعا بحثي
بعـــض الفنيــــات والمهــــارات االرشــــادية فــــي أحــــدى المؤسســــات 
التربويـة وتطبيــق بعــض االختبــارات النفســية التشخيصــية، ويكتــب 
تقريــرا وافيــا عــن المشــروع، ويعرضــه فــي الصــف، ويتلقــى التغذيــة 

ـــدافع عـــن وج هـــة نظـــره بحجـــج الراجعـــة مـــن اســـتاذه وأقرانـــه، وي
 منطقية مقبولة.

أفكاره بطريقة تزيد من فعالية الرسـالة التـي يريـد  الطالب ينظمأن 4-6
 .توصيلها

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5
   ال يوجد 

 

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

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .81

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 النهائي

ـــة االنجـــاز ل 1 ـــع األنشـــطة حقيب ـــة، وعـــروض المتـــدربين جمي والمشـــاريع والتطبيقـــات العملي
 .والمناقشة الجماعية

جميــــع األســــابيع 
طــــــــوال الفصــــــــل 

 الدراسي

40% 

بنهايــــــــة الفصــــــــل  التقرير النفسي واإلرشادي للمستفيدين 2
 الدراسي

60% 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ك
لتدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة ا

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
تقديم وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلباتهم واستفساراتهم و  -
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 اإلرشاد األكاديمي لهم.
تكوين مجموعة واتساب لمتابعة عضو هيئة التدريس لجميع الطالب في الميدان والتفاعل مع  النقاشات وتقديم اإلرشاد  -

 األكاديمي لهم في أي وقت يحتاجونه.
 شاد األكاديمي.تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقديم االر  -
 مصادر التعّلم.خخخ

 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: 
 (. العملية االرشادية. عمان: دار المسيرة.2017أبو اسعد، أحمد عبد اللطيف ) -
 ديبونو ر. عمان: دا1(.دليل المقاييس واالختبارات النفسية والتربوية. ط2009أبو سعد، احمد عبد اللطيف ) -
 . الزمان جليس . عمان: داردليل حصص اإلرشاد و التوجيه الجمعي(.  2010)عبد الحليم   ، البلبيسي -
. الدليل االرشادي العملي للمرشدين والعاملين مع الشباب-لتوجيه واالرشاد (.ا2017احشة، سالم حمود )الحر  -

 عمان: دار الخليج.
 .عمان: دار المسيرة(. اإلرشاد النفسي في المدرسة أسسه ونظرياته وتطبيقاته. 2016صالح أحمد. )الخطيب،  -
 نفسين والتربويين. عمان: دار الفكر.(، الدليل العملي للمرشدين ال2007الزيود، نادر، ) -
 (. فنيات وأساليب العملية اإلرشادية. عمان: دار المناهج.2010عبد الرحمن إسماعيل. )صالح،  -
 (. المقابلة في االرشاد والعالج النفسي. القاهرة: االنجلو المصرية.2010عمر، محمد ماهر ) -
 لنظرية والتطبيق (، القاهرة :مكتبة دار العلوم .(.برامج االرشاد النفسي ) ا2009الفحل ، نبيل محمد )  -
 . القاهرة: عالم الكتب.إرشاد ذوى االحتياجات الخاصة وأسرهم(. 2014)  عبد المطلب أمين القريطي، -
 . عمان . دار الشرق.1( دراسة الحالة لذوي االحتياجات الخاصة . ط2017متولي ، فكري ، الدلبجي ، خالد ) -

 لعلمية والتقارير وغيرها(:. أدرج المواد المرجعية األساسية )المجالت ا2 

الرجوع إلى بعض المجالت المتخصصة في مجال علم النفس ، والتي تحتوي على دراسات حول االرشاد النفسي وعلم  -
النفس االيجابي والتي ترتبط بسيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وطرق ارشاد كل فئة منهم والدراسات شبه التجريبية 

 البرامج االرشادية لذوي االحتياجات الخاصة وفق النظريات الحديثة في االرشاد.التي تتناول تصميم وبناء 
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

WWW.apa.org   موقع الجمعية النفسية األمريكية 

psycinfo 

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

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

www.questia.com 

https://books.google.com/books/about/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%AD%D8%B5%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA.html?id=QHhkCgAAQBAJ
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
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 جميات، واألسطوانات املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوبية، الرب . 4

 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر.

 

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

 
 المرافق المطلوبة .ددد

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

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .48
 .اطالب 20تتسع ل  تاقاعة محاضر 

 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .49

 Data Showجهاز عارض البيانات 
 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر.

 ائمة هبا(:كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق ق  إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .50
 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .يي
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 استخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس واملتمثلة يف:
 ة التدريس.ورقة الدقيقة الواحدة لتقييم فاعلية وطريق -
 بريد الكتروني أو رسالة واتساب. -
 الراجعة.التغذية  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .أأأ
  .تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس -
 .النظراء في التدريس من قبلاالستشارة في التدريس  -



 

279 

 

 إجراءات تطوير التدريس: .ببب
تبادل الزيارات وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في  وين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريستك -

والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات  االستشارة في التدريس، و والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس
 التدريس وتطويرها.

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

ائب ، وكذلك مراجعة معايير حقتدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين -
 في القسم. مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريساإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج 

 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
من المتخصصين في  وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات التركيز تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس -

المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من 
 خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية.

 

 

 المقرر:قام بتوصيف 

 د./ هاني سعيد حسن       -أ.د/ هشام محمد مخيمر      

 

 

  

 د/ سالم محمد المفرجي اسم منسق البرنامج:

 25/2/1440 التاريخ  التوقيع:
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  دراسية:توصيف المقررات ال 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 (2تدريب عملي في االرشاد ) اسم المقرر:  

 0206641-2ارشاد  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرىسم المؤسسة التعليمية: ا 1440-2-25تاريخ التوصيف:  

 علم النفس -التربيةالقسم:  -الكلية

 

 تعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنهال .جج
  (2تدريب ميداني في االرشاد ). اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1

 ساعتين. عدد الساعات املعتمدة: 2 .103
 إرشاد نفسي ماجستير. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .104

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

 . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي: 4 .105
 ال يوجد (1 . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .106
 ال يوجد. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .107
الطالب في مقر الجامعة في العابدية، الرئيس للمؤسسة التعليمية: املقرر، إن مل يكن يف املقر فرع أو فروع تقدمي . 7 .108

 والطالبات في مقر الجامعة في الزاهر.
 . نمط الدراسة المتبع )اختر كل ما ينطبق(:8

 %20 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .ذذذ

  النسبة:  التعليم اإللكرتوين .ضضض

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

  النسبة:  باملراسلة .غغغ

 %80 النسبة: √ (تطبيق ميداني) تذكر أخرى .أأأأ
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 ال يوجد  تعليقات:

 
 األهداف .حح

 ما هدف املقرر الرئيس؟ -1

تدريب وتزويد الطلبة بالجانب التطبيقي والميداني في مجاالت االرشاد النفسي وخدماته وذلك من خالل ما 

المهارات الالزمة في تنفيذ مهام وظيفته في المستقبل بعد التخرج وفي  يتعرضون له من خبرات ومواقف تسهم في تكوين

 ممارسته لهذه الخبرة كما هي في الواقع .

 

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

  لمواكبة التطور الحاصل  المقررمتابعة آخر ما صدر من كتب وأبحاث علمية متخصصة سواء باللغة اإلنجليزية أو العربية في موضوعات
 في هذا المجال.

  والحصول المعنيين بالمقرر اء هيئة التدريس بين أعضمعمقة مناقشات استخدام أسلوب مجموعات التركيز نهاية كل فصل دراسي إلجراء
 .إلجراء التعديالت المناسبة على تغذية راجعة منهم حول المقرر

 .إدراج المادة التعليمية على الموقع االلكتروني للجامعة وإتاحة الفرصة للطالب للتعلم الذاتي 
  لمية والتغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس والطالبوتعديلها في ضوء التطورات الع الدورية لخطة المقررو المراجعة المنتظمة. 
  تشجيع أعضاء هيئة التدريس المتخصصين إلجراء دراسات تقويمية تجريبية لمعرفة نواحي القوة والضعف للمقرر وأثره في تطوير معارف

 ومهارات طالب الدراسات العليا واقتراح إجراءات للتطوير.

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

 
 )مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدمة يف النشرة التعريفية أودليل الربنامج(. وصف المقرر الدراسي  .ز

 ر:وصف عام للمقر 

يسعى هذا المقرر الى اتقان الدراس إلى مهارات اإلرشاد النفسي من الناحية التطبيقية من خالل الزيارات الميدانية لمدارس 
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التعليم العام االبتدائي والمتوسط والثانوي خالل الفصل الدراسي وكتابة التقارير النفسية والتشخيصية تحت اشراف أحد أعضاء 
 أحد المرشدين بالمدرسة التي سيتم بها التدريب.هيئة التدريس من القسم و 

 
 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .82
 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

عقد ثالثة لقاءات دراسية لعضو هيئة التدريس وورش عمل للتعريف بخطة التدريب 
 الميداني.

3 6 

ت واسس وقواعد ومفاهيم في زيارات ميدانية لتطبيق ما تم دراسته من النظريا
 المؤسسات التي يتم التدريب فيها.

1 2 

زيارات ميدانية للتدريب لممارسة العمل الميداني بكل جوانبه وفي اطاره الواقعي 
 لينمي لديهم الخبرات المناسبة للعمل بعد التخرج

2 4 

 زيارات ميدانية للتدريب على أهم الطرق واألساليب واألدوات المستخدمة في
مهارات المقابلة األولية والتشخصية واالرشادية والمالحظة ودراسة الحالة والتدريب 
على عدد من االختبارات والمقاييس التي تستخدم في التوجيه واالرشاد وتخطيط 

 وتنفيذ مؤتمر الحالة

2 4 

زيارات ميدانية للتدريب على كتابة التقارير النفسية وااللمام بجميع جوانبه وعناصره 
 تفسيرها في ضوء البيانات والمعلومات المتاحة.و 

1 2 

زيارات ميدانية للتدريب على الفهم الشامل والتشخيص المتكامل للحالة من خالل 
اكتساب المروتة في مواجهة المواقف والتعامل معها بما يؤدي إلى العمق والشمولية 

 في التعرف على المشكالت.

2 4 

( وتبني Team workعمل من خالل فريق عمل )زيارات ميدانية للتدريب على ال
 مهارات التعاون وروح الفريق للوصول الى تحقيق األهداف المنشودة.

1 2 

زيارات ميدانية للتدريب على اكتساب القدرة الواقعية في التعامل مع المشكالت 
 والمواقف في ضوء االمكانات المتاحة والمتوفرة داخل المؤسسة..

1 2 

ة للتدريب على توثيق الثقة الصلة بين المؤسسات التي يتم التدريب زيارات ميداني
فيها وبين قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة أم القرى، والتدريب على اكتساب 
اخالقيات المهنة من المحافظة على اسرار المسترشدين والبيانات الخاصة بهم 

 تعامل مع كافة المسترشدينواحترام المسترشد وحقوقه والموضوعية والعدالة في ال

2 4 
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 .................................................... .................... مالحظات جهة التحكيم
 
 
 

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .83
 دروس إضافية محاضرات 

أو  معامل
 المجموع أخرى تطبيق  استديو

 30  24   6 ساعات التدريس الفعلية
 2  3   3 الساعات المعتمدة

 

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

 ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -ساعات الدراسة  عدد .84
 .ساعتان أسبوعيا 

 

 مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسها .85
 ردة في اإلطار الوطني للمؤهالتيحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الوا

 : قم بملء الجدول بمخرجات تعلم المقرر، بحيث تكون قابلة للقياس حسب المطلوب في مجاالت التعلم المناسبة.أوالً  -
 : ضع استراتيجيات التدريس التي تناسب طرق التقييم و تتسق معها ومع مخرجات التعلم المستهدفة.ثانياً  -
ناسبة التي تساعد على قياس وتقويم مخرجات التعلم بدقة، ويجب أن تتسق مخرجات تعلم المقرر المستهدفة وطرق : ضع طرق التقييم المثالثاً  -

جال تقييمها واستراتيجيات تدريسها لتشكل معًا عملية تعلم وتعليم متكاملة، مع مالحظة أنه ال يلزم أن يتضمن كل مقرر مخرجات تعلم في كل م
 من مجاالت التعلم.

 Curriculum Mapمنهج للمقرر خريطة ال

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 المعرفة 1
المحاضـــــــــــــرة واإللقـــــــــــــاء  - بنهاية المقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف على: 

باســــتخدام جهــــاز عــــارض 
ـــــــــــــــات، والحـــــــــــــــوار  البيان
والمناقشــــــــــــة الموجهـــــــــــــة 
الهـــــــــــــادف، واألنشـــــــــــــطة 

متابعة أداء الطالب في  -
 العمل اإلرشادي

تكليــــف الطالــــب بتقــــارير 
أسبوعية عن الخطوات 
اإلرشــــــــــــــــادية التــــــــــــــــي 

طــــرق ممارســــة العمــــل الميــــداني بكــــل جوانبــــه وفــــي اطــــاره  1-1
 الواقعي..

ألســاليب واألدوات المســتخدمة فــي مهــارات أهــم الطــرق وا 1-2
المقابلة األولية والتشخصية واالرشـادية والمالحظـة ودراسـة 
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ـــــــــــــــق  الحالة. ـــــــــــــــة )التطبي التطبيقي
 العملي(

 العصف الذهني. -
 

يمارســـــــــــــــــــها  مـــــــــــــــــــع 
 االختبارات والمقاييس التي تستخدم في التوجيه واالرشاد. 3-1 المستفيدين 

طرق كتابة التقارير النفسية وااللمام بجميع جوانبه وعناصره  1-4
 ومات المتاحةوتفسيرها في ضوء البيانات والمعل

 طريقة الفهم الشامل والتشخيص المتكامل للحالة 1-5
ــــــف فــــــي ضــــــوء  1-6 ــــــع المشــــــكالت والمواق طــــــرق التعامــــــل م

 االمكانات المتاحة والمتوفرة داخل المؤسسة
اخالقيــات المهنــة مــن المحافظــة علــى اســرار المسترشــدين  1-7

 والبيانات الخاصة بهم واحترام المسترشد
 رات المعرفيةالمها 2

 التطبيق العملي - :القدرة على أنبنهاية المقرر يتوقع من الطالب  
التعلم التعاوني، أو الـتعلم  -

 النشط.
 .البحث واالستنتاج -
 الحوار والمناقشة. -

 

تقويم األنشطة والمهام  -
 والتكليفات.

 المالحظة .  -
متابعة أداء الطالب في  -

 العمل اإلرشادي
تكليف الطالب بتقارير  -

ة عن الخطوات أسبوعي
اإلرشــــــــــــــــادية التــــــــــــــــي 
يمارســـــــــــــــــــها  مـــــــــــــــــــع 

 المستفيدين .

ـــز بـــين الطـــرق المختلفـــة ممارســـة العمـــل الميـــداني بكـــل  2-1 أن يمي
 جوانبه.

أهم الطرق واألسـاليب واألدوات المسـتخدمة فـي أن يوضح  2-2
مهارات المقابلة األولية والتشخصية واالرشادية والمالحظـة 

 ودراسة الحالة.
بــــين االختبــــارات والمقــــاييس التــــي تســــتخدم فــــي  يميــــزأن  2-3

 .االرشاد النفسي مع الحاالت المختلفة.
 أن يكون قادر على تشخيص حالة تحتاج لإلرشاد النفسي 2-4
 .أن يطبق طرق رعاية األفراد في المؤسسات النفسية 2-5
 أن يوضح الطرق المختلفة لرعاية الطالب المتفوقين دراسياً  2-6
طــرق التعامــل مــع المشــكالت والمواقــف فــي ضــوء أن يبــين  2-7

 االمكانات المتاحة والمتوفرة داخل المؤسسة
 أن يطبق بعض االختبارات والمقاييس النفسية 2-8

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
يتعامــل بثبــات وحساســية مــع القضــايا األخالقيــة المعقــدة ويصــدر  3-1

 ادلة وصحيحة.أحكاما ع
الــــتعلم التعــــاوني، أو الـــــتعلم 
النشــــــــط، المعتمــــــــدة علــــــــى 

التقويم الذاتي، وتقـويم  -
األقــران وتقــوم األســتاذ 
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ــــــه  3-2 ــــــي مجموعت ــــــه ف ــــــع أقران ــــــه التفاعــــــل الهــــــادف م يســــــهل علي
والمجموعات األخـرى، ويمـارس دور القيـادة المـؤثر إذا أسـندت 

 إليه

لألنشــــــــــــــطة ومهــــــــــــــام  التطبيقات العملية.
مهــــــــــــــــــارات  األداء، و

، العالقــــات الشخصــــية
مهـــــــــــارات تحمـــــــــــل  و

، والعمـــــــل المســـــــؤولية
 ضمن فريق. 

تقــويم األداء الجمــاعي  -
ــــا ــــاء القي ــــردي أتن م والف

 بمهام التدريب
مالحظـــة أداء الطـــالب  -

في الموقف اإلرشـادي 
. 

 أقرانه في مجموعة العمليوصل استنتاجاته بطريقة ذكية إلى  3-3
تطبيق بعض فنيات المقابلة االرشادية مـع ي يأخذ زمام المبادرة ف 3-4

 .بعض الحاالت النفسية
يشارك فـي النقـاش، ويقـدم تغذيـة راجعـة جيـدة ألنشـطة ومشـاريع  3-5

 المجموعات األخرى.
ـــق  يتحمـــل المســـؤولية 3-6 ـــه ضـــمن الفري فـــي أداء العمـــل المكلـــف ب

 الذي يعمل معه، وينجزه في وقته المحدد.
رانــه فــي المجموعــة، ويقتــرح آراء هادفــة بأســلوب يتفاعــل مــع أق 3-7

 مناسب.
3-8  

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
 0المعلوماتأوعية مهارات البحث في  أن يتقن الطالب 4-1

الــــتعلم التعــــاوني، أو الـــــتعلم 
النشــــط، المعتمــــدة علــــى 
تصـــميم مهـــام األداء وفقـــا 

 لسياق الحياة.
ــــي و  اســــتخدام الحاســــب اآلل

 لذلكفي البرامج المعدة 

مواقــف تدريبيــة يطلــب  -
مــــن الطالــــب إعــــدادها 
وعرضــــها، عــــن طريــــق 
جمـــــــــــع المعلومـــــــــــات 
باســـــــــــتخدام التقنيــــــــــــة 

المتـــــــــوفرة  واالتصــــــــال
 .بالجامعة

التقويم الذاتي، وتقـويم  -
 األقران وتقوم األستاذ 

ـــــة إنجـــــاز تجمـــــع  - حقيب
 جميع األنشطة

-  

 هارات التعامل مع التقنية المعلوماتيةم أن يتقن الطالب 4-2
بالمؤسســات التــي يطبــق بهــا أســاليب االتصــال  أن يــتقن الطالــب 4-3

 0والمسئولين للحصول على المعلومات تدريبه الميداني
أن يســتخدم الطالــب الحاســب اآللــي فــي تطبيــق الطــرق الحديثــة  4-4

 اسفي االرشاد لتقديم الخدمات االرشادية للطالب بالمدر 
ــا بالتعــاون مــع مجموعتــه لتطبيــق ينجــز أن  4-5 الطالــب مشــروعا بحثي

بعـــض الفنيــــات والمهــــارات االرشــــادية فــــي أحــــدى المؤسســــات 
النفسية وتطبيـق بعـض االختبـارات النفسـية التشخيصـية، ويكتـب 
تقريــرا وافيــا عــن المشــروع، ويعرضــه فــي الصــف، ويتلقــى التغذيــة 

ـــدا فع عـــن وجهـــة نظـــره بحجـــج الراجعـــة مـــن اســـتاذه وأقرانـــه، وي
 منطقية مقبولة.

أفكاره بطريقة تزيد من فعالية الرسـالة التـي يريـد  الطالب ينظمأن 4-6
 .توصيلها



 

287 

 

 م
مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني 

 للمؤهالت
استراتيجيات التدريس 

 للمقرر
 طرق التقويم

 المهارات النفسية الحركية )إن وجدت( 5
   ال يوجد 

 

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

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .86

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 مالحظة......الخ(

األسبوع المحدد 
 لتسليمه

نسبته من التقييم 
 لنهائيا

ـــة االنجـــاز ل 1 ـــع األنشـــطة حقيب ـــة، وعـــروض المتـــدربين جمي والمشـــاريع والتطبيقـــات العملي
 .والمناقشة الجماعية

جميــــع األســــابيع 
طــــــــوال الفصــــــــل 

 الدراسي

40% 

بنهايــــــــة الفصــــــــل  التقرير النفسي واإلرشادي للمستفيدين 2
 الدراسي

60% 

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ل
ء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طالب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إتاحة أعضا

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
اراتهم وتقديم وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص للقاء الطالب والتفاعل مع طلباتهم واستفس -

 اإلرشاد األكاديمي لهم.
تكوين مجموعة واتساب لمتابعة عضو هيئة التدريس لجميع الطالب في الميدان والتفاعل مع  النقاشات وتقديم اإلرشاد  -

 األكاديمي لهم في أي وقت يحتاجونه.
 ديم االرشاد األكاديمي.تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني ورقم الجوال الخاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتق -

 مصادر التعّلم .ذذذ
 أدرج الكتب املقررة املطلوبة: 

 (. العملية االرشادية. عمان: دار المسيرة.2017أبو اسعد، أحمد عبد اللطيف ) -
 ديبونو ر. عمان: دا1(.دليل المقاييس واالختبارات النفسية والتربوية. ط2009أبو سعد، احمد عبد اللطيف ) -
 . الزمان جليس . عمان: داردليل حصص اإلرشاد و التوجيه الجمعي(.  2010)عبد الحليم   ، البلبيسي -
. الدليل االرشادي العملي للمرشدين والعاملين مع الشباب-لتوجيه واالرشاد (.ا2017الحراحشة، سالم حمود ) -

https://books.google.com/books/about/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84_%D8%AD%D8%B5%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AA.html?id=QHhkCgAAQBAJ
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 عمان: دار الخليج.
 .عمان: دار المسيرة(. اإلرشاد النفسي في المدرسة أسسه ونظرياته وتطبيقاته. 2016صالح أحمد. )الخطيب،  -
 رشدين النفسين والتربويين. عمان: دار الفكر.(، الدليل العملي للم2007الزيود، نادر، ) -
 (. فنيات وأساليب العملية اإلرشادية. عمان: دار المناهج.2010عبد الرحمن إسماعيل. )صالح،  -
 (. المقابلة في االرشاد والعالج النفسي. القاهرة: االنجلو المصرية.2010عمر، محمد ماهر ) -
 نفسي ) النظرية والتطبيق (، القاهرة :مكتبة دار العلوم .(.برامج االرشاد ال2009الفحل ، نبيل محمد )  -
 . القاهرة: عالم الكتب.إرشاد ذوى االحتياجات الخاصة وأسرهم(. 2014)  عبد المطلب أمين القريطي، -
 . عمان . دار الشرق.1( دراسة الحالة لذوي االحتياجات الخاصة . ط2017متولي ، فكري ، الدلبجي ، خالد ) -

 لمجالت العلمية والتقارير وغيرها(:. أدرج المواد المرجعية األساسية )ا2 

الرجوع إلى بعض المجالت المتخصصة في مجال علم النفس ، والتي تحتوي على دراسات حول االرشاد النفسي وعلم  -
النفس االيجابي والتي ترتبط بسيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وطرق ارشاد كل فئة منهم والدراسات شبه التجريبية 

 م وبناء البرامج االرشادية لذوي االحتياجات الخاصة وفق النظريات الحديثة في االرشاد.التي تتناول تصمي
 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها:3

WWW.apa.org   موقع الجمعية النفسية األمريكية 

psycinfo 

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

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

www.questia.com 

 
 

 ية، الربجميات، واألسطوانات املدجمة:مواد تعليمية أخرى مثل الربامج احلاسوب. 4

 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر.

 

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

 
 طلوبةالمرافق الم .ررر

https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
https://www.google.com.sa/search?hl=ar&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%AA%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.apa.org/
http://www.ebsco.com/products/research-databases/psycinfo
http://www.questia.com/
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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(:

 المباني )قاعات المحاضرات، والمختبرات، وقاعات العرض، والمعامل، وغيرها(: .51
 .اطالب 20ت تتسع ل امحاضر  قاعة

 
 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والبرمجيات وغيرها(:  .52

 Data Showجهاز عارض البيانات 
 البرمجيات الحاسوبية المذكورة في موضوعات المقرر.

 و أرفق قائمة هبا(:كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أ  إذامصادر أخرى )حددها: مثال   .53
 ال يوجد

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ثثث
 اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس:

 استخدام أساليب احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس واملتمثلة يف:
 ورقة الدقيقة الواحدة. -
 وني أو رسالة واتساب.بريد الكتر  -
 النقطة األكثر غموضا. -
 موجز في جملة واحدة. -
 الراجعة والسريعة باتجاهين.التغذية  -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ججج
  .تبادل الزيارات والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس -
 .في التدريسالنظراء  من قبلاالستشارة في التدريس  -

 إجراءات تطوير التدريس: .ححح
تبادل الزيارات وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في  تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس -

والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات  االستشارة في التدريس، و والخبرات بين النظراء )األقران( في التدريس
 التدريس وتطويرها.

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

، وكذلك مراجعة معايير حقائب تدريس مستقلين تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة -
 في القسم. مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريساإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج 
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 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره:
وهو برنامج يهتم بتكوين مجموعات التركيز من المتخصصين في  تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس -

المقرر من أعضاء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير والتحديث من 
 خالل إجراء األبحاث والدراسات الرسمية وغير الرسمية.

 

 توصيف المقرر إعداد

 أ.د/ هشام محمد مخيمر    

 د/ هاني سعيد حسن             

  

 د/ سالم محمد المفرجي اسم منسق البرنامج:

 25/2/1440 التاريخ  وقيع:الت
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  توصيف المقررات الدراسية: 4 /1 /4

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 : نظريات اإلرشاد النفسي وتطبيقاتهااسم المقرر

 0206623-2ارشاد  رمز المقرر:

  



 

292 

 

 دراسي مقرر توصيف نموذج

 رىالتعليمية: جامعة أم الق المؤسسة اسم 14..../...../.....  :التوصيف تاريخ

 قسم علم النفس –كلية التربية   :القسم /لكليةا

 

 عنه عامة ومعلومات الدراسي بالمقرر التعريف .خخ
 0206623-2ارشاد نظريات اإلرشاد النفسي وتطبيقاهتا      : ورمزه الدراسي املقرر اسم. 1 .109
 ثالث ساعات نظري: املعتمدة الساعات عدد. 2 .110
 برنامج املاجستري: الدراسي املقرر هضمن يقدم الذي( الربامج أو) الربنامج. 3 .111

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

  : الدراسي املقرر فيه يعطى الذي الدراسي املستوى أو السنة. 4 .112
 ال يوجد (:وجدت إن) املقرر هلذا السابقة املتطلبات. 5 .113
 ال يوجد(: وجدت إن) املقرر هذا مع املتزامنة املتطلبات. 6 .114
 داخل املبىن الرئيسي يف اجلامعة: التعليمية للمؤسسة الرئيس املقر يف يكن مل إن املقرر، تقدمي موقع. 7 .115

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

 % 80 :النسبة √ التقليدية احملاضرات قاعات .بببب
 

   

 % 20 :النسبة √ اإللكرتوين التعليم .جججج
    

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

  :النسبة  باملراسلة .هههه
    

  :النسبة  أخرى .وووو
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 ال يوجد :تعليقات

 

 األهداف .دد
 

تطوير فهم الطالب لنظريات اإلرشاد من خالل التعريف باألسس النظرية، وتفسري السواء واملرض وداللة مفهوم الذات      
 عريف بأسس العالج النظرية وفنياته والنقد املوجه لكل نظرية من نظريات اإلرشاد.)إن وجد(، والت

)مثل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع  .املقرر الدراسيلتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2
  ل الدراسة(.  اإلنرتنت، والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جما

  )وجود جلنة متخصصة علمية من مجيع جامعات اململكة تتابع الكتب املقررة )املستوى اجلامعي وما بعد اجلامعي
األوائل من بني ترتيب اجلامعات، ومن مث تطور املقرر احمللي  200أو  100يف اجلامعات املرموقة يف العامل كله الو 
وأيضا  يف ضوء مراجعاهتا للمجالت والدوريات اإلجنليزية والعربية املرموقة يف  يف ضوء ترمجتها لتلك الكتب املقررة،

 اجملال.
 .أن يتضمن املقرر املعارف واملهارات املطلوبة من اجلهات اليت ستقوم بتشغيل حاملي هذه الشهادات اجلامعية 

 

 دليل الربنامج(.  مة يف النشرة التعريفية أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخدالمقرر الدراسي  وصف .ص
 :للمقرر عام وصف
يتناول املقرر التعريف باألسس النظرية، وأمهيتها يف العمل اإلرشادي، وتفسري السواء واملرض، والتعريف بأسس العالج      

 النظرية وفنياته والنقد املوجه لكل نظرية من نظريات اإلرشاد.

 

 :ناولهات ينبغي التي الموضوعات .87
  التدريس ساعات األسابيع عدد الموضوعات قائمة

 2  1 التعريف بالنظرية، وأمهية نظريات اإلرشاد 

   2    1 مناذج نظريات اإلرشاد القائمة علىالتحليل النفسي: 
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نظرية التحليل النفسي الكالسيكي التقليدي )سيجموند فرويد( املفاهيم واملبادئ 
املفهوم الدينامي احلركي  -طبوغرافيا النفس –نفسية األساسية للنظرية مثل )احلتمية ال

مراحل  -اللبيدو -املفهوم النمائي -الكبت واملرض النفسي -التوازن -{الصراع}
 النمو(، أساليب العالج، تطبيقات، نقد النظرية.

 تطورات أو تعديالت على نظرية التحليل النفسي: 

وضوع أو باآلخرين، التحليل النفسي عند سيكولوجية األنا، نظرية العالقة بامل
 هورين(، سيكولوجية الذات عند كوهت. -)سوليفان

1  2    

 العالج األدلري: 

 -املبادئ واملفاهيم األساسية للنظرية مثل )السلوك وعالقته بالسياق االجتماعي للفرد
ية التنظيم الكلية وذات -الذاتية -أمهية االختيار والشعور باملسؤولية يف صنع القرار

اإلميان بقدرة  -أسلوب احلياة -التعويض -مركب النقص -الشعور بالنقص -والضبط
 الفرد على التطور(، أساليب العالج، تطبيقات، نقد النظرية.

  1 2   

 العالج املتمركز حول الشخص )كارل روجرز(: 

واخلربة التطابق بني الذات  -املفاهيم واملبادئ األساسية للنظرية مثل )االمبثي
القدرة على التطور والنمو واإلبداع(، األساليب العالجية، تطبيقات، نقد  -الشعورية
 النظرية.

2   4 

 النظرية الوجودية: 

حتمل  -اإلرادة -احلرية -املفاهيم واملبادئ األساسية للنظرية مثل )القلق الوجودي
 إعطاء معىن للحياة( نقد النظرية. -املسؤولية

 1 2   

 اجلشطلت:نظرية  

دور  -اإلغالق ودوره يف التوافق -املفاهيم واملبادئ األساسية للنظرية مثل )الكل

 1   2 
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 -الصراع -التعامل مع األمور غري املنتهية -املسؤولية الشخصية يف الوعي باملشاعر
 االستقطاب(، أساليب العالج، تطبيقات، نقد النظرية.

 عل:مناذج نظريات اإلرشاد القائمة على الف 

 العالج السلوكي:

اخلصائص املشرتكة لألساليب السلوكية، املفاهيم واملبادئ األساسية للنظرية مثل 
 -)املشكالت والتعلم غري التكيفي والعالج وتعلم مهارات احلياة واملهارات التكيفية

العناصر األساسية لإلرشاد عند السلوكيني(، أساليب العالج مثل )إجراءات اإلشراط 
 االشرتاط الكالسيكي(. -ياإلجرائ

2  4   

 العالج السلوكي املعريف:

املفاهيم واملبادئ األساسية للنظرية مثل )التفكري اخلاطئ غري التكيفي وتفسري أحداث 
نظرية  -األفكار اآللية واملعتقدات واملخططات عند بك -احلياة واالضطرابات النفسية

األساسية يف العالج السلوكي  عند ألربت أليس(، أساليب العالج ABCDEFالوو 
 املعريف، تطبيقات، نقد النظرية.

2 4  

 اإلرشاد املتمركز حول حل املشكلة:

 -إجياد البدائل -املفاهيم واملبادئ األساسية للنظرية مثل )الرتكيز على إعطاء احللول
 -الكناية -اللغة -التعرف على مصادر قوة العميل وموارده النفسية -حتريك الدافعية

املهام  -إجياد البدائل -االدعاء والتظاهر -اإلحياء(، الفنيات مثل )السؤال املعجزة
 والواجبات(، تطبيقات، نقد النظرية.

2 4  

 العالج الواقعي:

حرية  -املسؤولية الشخصية -املفاهيم واملبادئ األساسية للنظرية مثل )حل املشكلة
حتفيز الذات(، الفنيات،  -اإلنسانالتعامل الكفء مع واقع  -بناء اهلوية -االختيار

1 2  
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 تطبيقات، نقد النظرية.

 

   30 : وتوزيعها المقرر ساعات عدد إجمالي .88
 أو معامل إضافية دروس محاضرات 

 استديو
 المجموع أخرى تطبيق 

 30 - - _ _ 30  الفعلية التدريس ساعات
  3 - - _ _ 3 المعتمدة الساعات

 

 :أسبوعياً  خالل الطالب بها يقوم التي( اإلضافي) الفردي التعلم/  الدراسة ساعات عدد .89
 ساعتني

 

 واستراتيجيات قياسها طرق مع واتساقها للمؤهالت الوطني اإلطار لمجاالت وفقاً  للمقرر التعلم مخرجات .90
 تدريسها

 للمؤهالت الوطني اإلطار في الواردة الخمسة التعلم مخرجات مجاالت التالي الجدول يحدد

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

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

 
 للمقرر التعلم مخرجات جدول

 م
 الوطني اإلطار لمجاالت وفقاً  ررللمق التعلم مخرجات

 للمؤهالت
 التدريس استراتيجيات

 للمقرر
 التقويم طرق

 المعرفة 1
  :ختبووووووووووووووارات اال- احملاضرات الدراسية. - بنهاية املقرر يتوقع من الطالب أن يتعرف على

املبادئ واملفاهيم األساسية اليت بنيت عليها كل نظرية من   1-1 املوضوعية.
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 احلوار واملناقشة. - نظريات اإلرشاد.

 ضرب أمثلة. -

 النمذجة. -

 لعب الدور. -

 التعلم التعاوين. -

 اخلرائط الذهنية. -

اختبوووووووووووووووووووارات  -
 مقالية قصرية.

األعمووووووووووووووووووووووووال  -
الفرديوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 واجلماعية.

البحوووووووووووووووووووووووووووووث  -
 )التقرير(.

 أساليب عالج كل نظرية من النظريات. 1-2

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

املقارنة بني النماذج النظرية )كيف جيمع بينها وما هي    1-4
 تناقضاهتا(.

 المعرفية المهارات 2
   بنهاية املقرر يتوقع من الطالب القدرة على أن يثق يف

 نفسه وحيدث فيها تغريات من خالل:
 احملاضرة واحلوار واملناقشة. -

 ضرب األمثلة.  -

 السيكودراما. -

 ذجة.النم -

 لعب الدور.-

 التعلم الذايت. -

 التعلم التعاوين. -

املناقشوووووووووووووووووووووووة  - 
 واملشاركات.

 املالحظة. -

األعمووووووووووووووووووووووووال  -
الفرديوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 واجلماعية.

 التعزيز. -

ملفووووووووووووووووووووووووووووووات  -
 اإلجناز.

 املطابقة بني الذات واخلربة الشعورية للذات.  2-1

اكتشاف التحيزات املاضية، ومشاعر النقص، وأسلوب احلياة   2-2
 غري التوافقي.

ممارسة أسلوب حياة توافقي جديد للتعامل مع مشاعر   2-3
 النقص.

اكتشاف األفكار غري العقالنية يف تفسري األحداث وحماولة   2-4
 دحضها بأخرى عقالنية.

 عرض عدد من املشكالت النفسية. 2-5

تطبيق طرق العالج/ اإلرشاد املناسبة على كل مشكلة من  2-6
شكالت النفسية يف ضوء عرض النظريات والنقد املوجه لكل امل

 منها.
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اجلمع بني أكثر من طريقة يف عالج املشكلة النفسية بشكل  2-7
 إبداعي.

  المسؤولية وتحمل الشخصية العالقات مهارات 3
أن يستفيد الطالب من خمتلف نظريات اإلرشاد يف إدارة  

 على:عالقاته مع اآلخرين فيصبح قادرا  
 احملاضرات الدراسية. - 

 املناقشة واحلوار. -

 ضرب األمثلة. -

 النمذجة. -

 لعب الدور. -

 التعلم التعاوين. -

 التعلم الذايت. -

 التعزيز اإلجيايب. -

 حل املشكالت. -

 

املناقشوووووووووووووووووووووووة   -
 واملشاركات.

 املالحظة.  -

 التقارير. -

دليووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول  -
لتوضووووويح مووووودى 
التقوودم يف التغووري 

 والتطور.

عمووووووووووووووووووووووووال األ -
الفرديوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 واجلماعية.

 ُحسن اإلصغاء واالستماع لآلخرين.  3-1

حماولة أخذ املنظور وتقبل اآلخرين بدون إصدار األحكام   3-2
 عليهم.

 تفهم مشاعر اآلخرين وأفكارهم واحتياجاهتم املختلفة.  3-3

التأكيد على حقه يف التعبري عن املشاعر واألفكار والرغبات   3-4
 تلفة ولكن دون جرح ملشاعر اآلخرين.املخ

 احملافظة على استمرار العالقة الطيبة مع اآلخرين.  3-5

 مراعاة مشاعر اآلخرين وظروفهم عند اختاذ قرار معني.  3-6

   

  العددية والمهارات المعلومات تقنية ومهارات االتصال مهارات 4
اسووووووووووووووووووووووووورتاتيجية التعلووووووووووووووووووووووووويم  - ث العلمي.القدرة على استخدام التقنية يف البح 4-1

 اإللكرتوين.

 اسرتاتيجية املناقشة واحلوار. -

 اسرتاتيجية التعليم التعاوين. -

اسوووووووووووووووورتاتيجية اجملموعووووووووووووووووات  -

املناقشوووووووووووووووووووووووة  - 
 واملشاركات.

 املالحظة. -

تكليووووووووووووووووووووووووووووف  -
الطووالب بووإجراء 
أحبووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواث 

 مهارة احلوار. 4-2
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باسوووووووووووووووووووووووووووووتخدام  الصغرية.
الوسوووائل التقنيوووة 

 احلديثة.

األعمووووووووووووووووووووووووال  -
الفرديوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووة 

 ماعية.واجل

ملوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووف  -
 اإلجناز.

 (وجدت إن) الحركية النفسية المهارات 5
5-1    

5-2    

 

 
 :الدراسي الفصل خالل الطلبة تقويم مهام جدول .91

 شفهي، تقديم خطابة، مقال، كتابة  جماعي، مشروع اختبار،: مثال) المطلوبة التقويم مهام م
 (الخ......مالحظة

 حددالم األسبوع
 لتسليمه

 التقييم من نسبته
 النهائي

 %    5 طوال الفصل  املناقشات واملشاركات  1

2 
األسبوع   اختبار موضوعي ومقايل قصري  

 اخلامس
10  % 

3 
األسبوع الثاين  اختبار موضوعي ومقايل قصري

 عشر
10 % 

 % 10 طوال الفصل تقرير ذايت ملالحظة التغيري والتطور على الذات 4
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 % 15 األسبوع العاشر روع مجاعيمش 5

6 
األسبوع  االختبار النهائي 

 السادس عشر
50 % 

 
 ودعمهم للطالب األكاديمي اإلرشاد .م

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

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

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

 تزويد الطالب بالربيد اإللكرتوين ورقم اجلوال اخلاص بعضو هيئة التدريس للتواصل وتقدمي اإلرشاد األكادميي. -
 

 
 التعّلم مصادر .ززز

 :املطلوبة املقررة الكتب - قائمة يف – أدرج. 1

 غري مرتجم 2011مقدمة يف اإلرشاد النفسي: كوتلر وشرب  -

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

)ترمجة مراد سعد، وأمحد الشريفني(. عمنان: املدخل إىل اإلرشاد النفسي من منظور فين وعملي. (. 2015نايستول، م. ) -
 (.2011دار الفكر. )العمل األصلي ُنشر يف عام 

 مهارات اإلرشاد النفسي وتطبيقاته.(. 2005زة )املالكي، مو  -

 مقدمة يف اإلرشاد النفسي. (.2000الرشيدي، بشري، السهل، راشد ) -

 . القاهرة: دار غريب.نظريات اإلرشاد والعالج النفسي(. 1994الشناوي، حممد ) -
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 اخلفش(. عمنان: دار الفكر. . )ترمجة سامحالنظرية والتطبيق يف اإلرشاد والعالج النفسي(. 2011جريالد، ك. ) -

 الدمام: مكتبة املتنيب.نظريات يف اإلرشاد النفسي والرتبوي. (. 2017أبو قيزان، عمر، والشياب، حممد ) -

 (. عمنان: دار الفكر.2)طنظريات اإلرشاد والعالج النفسي. (. 2018عبد اهلل، حممد ) -

 (. عمنان: دار املسرية.3)طشاد النفسي والرتبوي. نظريات اإلر (. 2015أبو أسعد، أمحد، وعربيات، أمحد ) -

عمنان: مركز ديبونو لتعليم األساليب احلديثة يف اإلرشاد النفسي والرتبوي. (. 2015أبو أسعد، أمحد، واألزايدة، رياض ) -
 التفكري.

 )ترمجة حامد الفقي(.نظريات اإلرشاد والعالج النفسي. باترسون، س.  -

 

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

 

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

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

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

 http: //www.am.org/iupsysحتاد الدويل لعلم النفس. اال -

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة عني مشس. -

 مركز اإلرشاد النفسي جبامعة حلوان. -

 دوريات وجمالت عربية وأجنبية يف علم النفس. -

 البحث يف املواقع العلمية على شبكة اإلنرتنت. -
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 ركزية اخلاصة باجلامعة.املكتبة الداخلية يف الكلية، واملكتبة امل -

 شبكة قواعد املعلومات املتوفرة مبكتبة امللك عبد اهلل املركزية. -

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

 

 

 المطلوبة المرافق .سسس
 القاعات داخل املقاعد عدد)أي  واملختربات دراسيةال القاعات حجم ذلك يف مبا املرافق من الدراسي املقرر متطلبات بنين 

 (:وغريها املتاحة، اآليل احلاسب أجهزة وعدد واملختربات، الدراسية
 (:وغريها واملعامل، العرض، وقاعات واملختربات، احملاضرات، قاعات) املباين .54

 قاعة حماضرات 

 

 (:وغريها ياتوالربجم الذكية، واللوحات البيانات، عرض أدوات) تقنية مصادر  .55
 جهاز كمبيوتر حممول/ شاشة عرض/ ماسح ضوئي. /Data Showجهاز عارض البيانات 

 (:هبا قائمة أرفق أو فاذكرها، خاصة، خمربية جتهيزات إىل حاجة هناك كان  اذا مثال  : حددها) أخرى مصادر .56
 ال يوجد

 
 المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  تقويم .ددد

 :التدريس فعالية خبصوص الطالب من الراجعة تغذيةال على احلصول اسرتاتيجيات .33
 تعبئة االستمارة اإللكرتونية على موقع اجلامعة )تقومي أعضاء هيئة التدريس(. -

 مناقشة الطلبة وأخذ أرائهم بطريقة تدريس املقرر وحمتواه. -

 االختبارات فصلية/ هنائية. -

 املالحظة. -

 :القسم أو األستاذ قبل من التدريس عملية لتقومي أخرى اسرتاتيجيات .34
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 استطالع آراء الطالب حول املقرر. -

 النقاش مع أعضاء هيئة التدريس. -

 تقرير الربنامج. -

 تقومي وكيلة رئيس القسم لعضو هيئة التدريس. -

 التقرير السنوي. -

 :التدريس تطوير إجراءات .35
 حضور الدورات وورش العمل سواء داخل اجلامعة أو خارجها.  -

 الطالع على اجلديد بصفة مستمرة فيما يتعلق باملادة من خالل شبكة اإلنرتنت، وتتبع الكتب اجلديدة.ا  -

 مناقشة أعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون نفس املقرر. -

 تدريس هيئة أعضاء بواسطة الطلبة أعمال من عينة تصحيح تدقيق: مثل)  الطالب إجناز معايري من التحقق إجراءات .36
 مؤسسة من تدريس هيئة أعضاء مع الواجبات من عينة أو االختبارات لتصحيح دوريةٍ  بصورة والتبادل ،مستقلني

 (:أخرى
 .املادة أستاذ قبل من تصحيحها مت اليت األوراق أعمال من عينة مراجعة -

 آخر تدريس هيئة عضو مع القيام من قبل أستاذ املقرر بتبادل تصحيح عينة من الواجبات أو االختبارات بصفة دورية -
 أخرى. تعليمية مؤسسة يف املقرر لنفس

 أعمال الطالب. من لعينة مستقل تدريس هيئة عضو قبل من والنهائية النصفية واالختبارات الدرجات فحص -

 :لتطويره والتخطيط الدراسي املقرر فعالية ملدى الدورية للمراجعة التخطيط إجراءات ِصف .37
 للمواقع. املباشرة خالل الروابط من النفس علم يف األساسية املصادر من للمقرر يثةاحلد املعلومات على احلصول -

 اجملال. نفس يف متخصصني زائرين أساتذة مع اخلربات تبادل -

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

 التخصص. زمالء مع رللمقر  التطبيقية واجلوانب األنشطة على االتفاق -
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 .وتعزيزها ومعاجلتها ونقاط القوة الضعف نقاط على للوقوف تدريس املقرر هيئة ألعضاء الدوري االجتماع -

 .اجملال هذا يف جديد هو ما كل  على للتعرف باملقرر خاصة مواقع على املستمر االطالع -

 .التدريس وطريقة موضوعات املقرر حول النظر وجهات تعكس استبيانات خالل من املقرر حاول الطالب آراء أخذ -

 .دراسي مقرر تقييم -

 .الدراسية اخلطط مراجعة -

 .اجملتمع وحاجات املعاصرة التوجهات ضوء يف الدراسية اخلطط تطوير -

 .املقرر جمال يف املهين والتطونر العمل طبيعة يف التطورات مواكبة -

 .العملية قاتوالتطبي النظرية املواضيع بني ما التوازن -

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

 التقين(. )اإلبداع البشرية اإلمكانيات تطوير -

 .والدويل احمللي األكادميي واالعتماد اجلودة مبفهوم املقرر ربط -

 .املعرفة ومصادر البحث يف التقنية باجلوانب االهتمام -

 املقرر. طالب مع واستخدمها الفعال التدريس رائقط يف اجلديد متابعة -

 .التعليم األداء يف وتفعيلها اجلامعي التطوير دورات من االستفادة -

 .املادة جمال يف العلمي والبحث التفكري اسرتاتيجيات يف اجلديد متابعة -
 

 د. حنان عبد الرحيم المالكي :البرنامج منسق اسم

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

 
 

 

 

 منوذج

 توصيف المقرر الدراسي
 

 

 

 مناهج وطرق البحث العلمي اسم المقرر:  

 نفس (  3-0206611)  رمز المقرر:  
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 نموذج توصيف مقرر دراسي

 جامعة أم القرى المؤسسة التعليمية: اسم هـ 1440-2-10 تاريخ التوصيف:

 كلية التربية -علم النفس قسم  القسم: -لكليةا

 

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه .ذذ
 نفس (  3-0206611) مناهج وطرق البحث العلمي. اسم املقرر الدراسي ورمزه: 1 .116
 ثالث ساعات. عدد الساعات املعتمدة: 2 .117
 الماجستير. الربنامج )أو الربامج( الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي: 3 .118

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

  المستوى األول: . السنة أو املستوى الدراسي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي4 .119
 ال يوجد  . املتطلبات السابقة هلذا املقرر )إن وجدت(:5 .120
  ال يوجد . املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر )إن وجدت(: 6 .121
 ال يوجداملقرر، إن مل يكن يف املقر الرئيس للمؤسسة التعليمية: فرع أو فروع تقدمي . 7 .122

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

 %100 النسبة: √ قاعات احملاضرات التقليدية .زززز
 

   

 - النسبة: - التعليم اإللكرتوين .حححح
    

 - بة:النس - تعليم مدمج )تقليدي وعن طريق اإلنرتنت( .طططط
    

 - النسبة: - باملراسلة .يييي
    

 - النسبة: - تذكر أخرى .كككك
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 تعليقات:

 األهداف .رر
 ما هدف املقرر الرئيس؟ -2

 إكساب الطلبة األطر النظرية والمهارات التطبيقية الخاصة بمناهج وطرق البحث العلمي
ل االستخدام املتزايد لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت، )مثاملقرر الدراسي. لتطوير وحتسني  -يتم تنفيذها  -اذكر بإجياز أي خطط  -2

  والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال الدراسة(.  
 التركيز على الجوانب التطبيقية لمناهج وطرق البحث العلمي في مجال العلوم التربوية والنفسية. -
 وضوعات المقرر لمواكبة التطور الحاصل في هذا التخصص.متابعة مصادر المعلومات المختلفة بشأن تحديث م -
  استخدام قواعد البيانات اإللكترونية لالطالع على الكتب والدراسات والبحوث المتعلقة بمناهج وطرق البحث العلمي. -
 ضاء هيئة التدريس والطالب.المراجعة المنتظمة والدورية لخطة المقرر وتعديلها في ضوء التطورات العلمية والتغذية الراجعة من قبل أع -

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

 
دليل  دمة يف النشرة التعريفية أو)مالحظة: املطلوب هنا وصٌف عام بالطريقة نفسها املستخوصف المقرر الدراسي  .س

 الربنامج(. 
 وصف عام للمقرر:

يهدف هذا المقرر إلى تعريف الطالب بمناهج وطرق البحث العلمي، وتدريبه على كيفية استخدامها وتطبيقها، وتحديد المنهج البحثي  -
 يرها، وكتابة التقرير النهائي للبحث.المالئم لجمع وتحليل البيانات، ومعالجة الفرضيات اإلحصائية، ومناقشة نتائجها وتفس

 

 الموضوعات التي ينبغي تناولها: .92
 ساعات التدريس عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 3 1   جودته( -مجاالته  –خصائصه  –أهدافه  –البحث العلمي ) مفهومه
مستخلص الدراسة باللغة  -راسة ) عنوان الد )الخطة البحثية والرسالة العلمية( خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي

عرض نتائج  –منهج وإجراءات الدراسة  -اإلطار النظري والدراسات السابقة-المدخل إلى الدراسة -العربية واإلنجليزية
 المالحق (   –مراجع الدراسة  -ملخص نتائج الدراسة والتوصيات والبحوث المقترحة  –الدراسة وتفسيرها 

3 9 

 3 1 المنهج التجريبي( –المنهج التاريخي  –)المنهج الوصفي مناهج البحوث العلمي 
 3 1 العاملية ( –التنبؤية  –التفاعلية  –صياغة الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها ) االرتباطية 

 3 1تحليل  –المقابلة  –المالحظة  –االستبيان  –والمقاييس  تطرق وأدوات جمع البيانات في البحوث الكمية ) االختبارا
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 المحتوى( 
 3 1 البحوث شبه التجريبية( –البحوث االرتباطية –البحوث السببية المقارنة –تصميمات البحوث الكمية )البحوث المسحية

 3 1 معايير تقويمها( –تحدياتها  –تساؤالتها  –محدداتها  –البحوث النوعية ) خصائصها 
 3 1   تحليل الوثائق(. –المالحظة المتعمقة -لة المتفاعلة طرق وأدوات جمع البيانات في البحوث النوعية )المقاب

 3 1 خطوات إحراء البحوث النوعية
 3 1 البحث التحليلي( –البحث االثنوجرافي  –تصاميم ومناهج البحث النوعي )البحث التاريخي 

 3 1 معايير تقويمها( –تحدياتها –تساؤالتها  –محدداتها  –البحوث المختلطة ) خصائصها
 3 1 المختلطة وتقويمها. المناهج دراسة إجراء خطوات

 3 1 كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي. 
 APA 1 3التوثيق في قائمة المراجع ( وفقاً لـ –التوثيق في البحث العلمي ) التوثيق في المتن 

 

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

   إجمالي عدد ساعات المقرر وتوزيعها:  .93
 دروس إضافية محاضرات 

معامل أو 
 استديو

 المجموع أخرى تطبيق 

 48 - - - - 48 ساعات التدريس الفعلية

 3 - - - - 3 الساعات المعتمدة
 

 .................................................... .................... ات جهة التحكيممالحظ
 

 ال يوجد ( التي يقوم بها الطالب خالل أسبوعياً:الذاتي االضافيالتعلم الفردي ) -عدد ساعات الدراسة  .94

 

 ت التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت واتساقها مع طرق قياسها واستراتيجيات تدريسهامخرجا .95
 يحدد الجدول التالي مجاالت مخرجات التعلم الخمسة الواردة في اإلطار الوطني للمؤهالت

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

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

 طرق التقويم للمقرراستراتيجيات التدريس  مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
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 طرق التقويم للمقرراستراتيجيات التدريس  مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 :علىأن يكون قادراً  الطالب من يتوقع المقرر دراسة هذا من االنتهاء بعد 
 المعرفة 1

 .مناهج وطرق البحث العلميأن يتعرف على األطر العلمية ل 1-1
المحاضرة باستخدام العروض  -

 التقدمية.
الحوار والمناقشة الموجهة  -

 الهادف.
 األداء.األنشطة التطبيقية ومهام -
 

 -االختبارات القصيرة  -
 االختبارات النصفية

 االختبارات النهائية -
قاعدة أداء وصفية  -

(Rubric)  لتقويم
 األنشطة ومهام األداء.

 أن يذكر خطوات وإجراءات إعداد البحث العلمي. 1-2
 أن يستعرض الفروض اإلحصائية وكيفية اختبارها. 1-3
 والنوعية والمختلطة ومناهج البحوث الكميةأن يتعرف على تصاميم  1-4
والنوعية  أن يستعرض طرق وأدوات جمع البيانات في البحوث الكمية 1-5

 والمختلطة.
  .المناسب البحثي المنهجاختيار  شروطمعايير و  أن يحدد 1-6
 أن يتعرف على كيفية كتابة التقرير النهائي للبحث العلمي 1-7

 رفيةالمهارات المع 2
أن يصمم مخطط لسير العمليات لتحديد المنهج البحثي األمثل لتحليل  2-1

 البيانات على اختالف أنواعها. 
 العصف الذهني  -
 استراتيجية التعلم االستكشافي -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
التعلم النشط، المعتمدة على 

ألداء وفقا لسياق تصميم مهام ا
 الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم

 األنشطة ومهام األداء

أن يحدد الكفايات والمهارات األساسية لالختيار الصحيح للمنهج البحثي  2-2
 األكثر مالئمة.

أن يناقش نتائج المعالجات ومخرجات البحوث الكمية والنوعية والمختلطة  2-3
 ويفسرها. 

ن يقترح عددا من المعايير لحقيبة اإلنجاز الخاصة بأنشطته وواجباته أ 2-4
 ومشاريعه. 

، لحل مشكالت فعالمع أقرانه في المجموعة على نحو أن ينظم العمل  2-5
 متكاملة لحلها. ةمعقدة توفرها مهمة األداء المعطاة، ويقترح منهجي

 مهارات العالقات الشخصية وتحمل المسؤولية 3
 .وسعيه الستثمارها إيجابياً أن يلتزم الثقة بالنفس والوعي بأهدافه وقدراته  3-1

 التعلم الذاتي  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على  -

مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
التعلم النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 الحياة.

 تكليفات فردية  -
تكليفات جماعية  -
المشاريع البحثية )

 والعملية(
التقويم الذاتي،  -

وتقويم األقران وتقوم 
 األستاذ باستخدام:
قاعدة أداء وصفية 

(Rubric)  لتقويم كل
من )األنشطة ومهام 

مهارات  –األداء 
مهارات  –االتصال 

 لقضايا األخالقية المعقدة ويصدر أحكاماً يتعامل بثبات وحساسية مع اأن  3-2
 عادلة وصحيحة.

 أن يلتزم بقوانين الجامعة ومتطلبات المقرر وتسليمها في الوقت المحدد 3-3
التفاعل الهادف مع أقرانه في مجموعته والمجموعات األخرى، أن يتقبل  3-4

 بكفاءة وتميز. ويمارس دور القيادة إذا أسندت إليه
قوم أداء أقرانه في مجموعات التعلم األخرى في ضوء قاعدة أداء أن ي 3-5

 وصفية يتم تصميمها لتقويم مهام األداء.
أن يبادر في المشاركة في النقاش، وتقديم تغذية راجعة جيدة ألنشطة  3-6

 ومشاريع المجموعات األخرى أثناء عرضها.
من الفريق الذي يعمل في أداء العمل المكلف به ض يتحمل المسؤوليةأن  3-7

 معه، وينجزه في الوقت المحدد.
، يتفاعل مع أقرانه في المجموعة، ويقترح آراء هادفة بأسلوب مناسبأن  3-8
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 طرق التقويم للمقرراستراتيجيات التدريس  مخرجات التعلم للمقرر وفقاً لمجاالت اإلطار الوطني للمؤهالت م
 –العالقات الشخصية  .يوصل استنتاجاته بطريقة ذكيةو 

، تحمل المسؤولية
 والعمل ضمن فريق(

 مهارات االتصال ومهارات تقنية المعلومات والمهارات العددية 4
مات والعمليات التي تتطلبها أن يستخدم المهارات المتصلة بتحديد المه 4-1

صياغة المشكالت وكيفية اختيار المنهج البحثي المالئم لفحص هذه 
 المشكالت وطرق جمع البيانات وتحليلها ومن ثم تقييم النتائج.

 التعلم الذاتي  -
إحدى طرائق التعلم القائمة على -

مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
التعلم النشط، المعتمدة على 

تصميم مهام األداء وفقا لسياق 
 الحياة.

تقديم تقرير علمي  -
إلجراءات تطبيق 
أسلوب إحصائي 

 ومناقشة نتائجه
 وتفسيرها.

التقويم الذاتي،  -
وتقويم األقران وتقوم 
 األستاذ باستخدام:

قاعدة أداء وصفية  -
(Rubric)   لتقويم

كل من ) األنشطة 
 –ومهام األداء 

 –مهارات االتصال 
نية تقت مهارا

المعلومات والمهارات 
 ( العددية

أن يحسب أحجام العينات في البحوث الكمية في ضوء الطرق التي تم  4-2
 SPSSيدوياً وباستخدام برنامج  دراستها

كل المناسبة لباستخدام البرمجيات الحاسوبية  البحثية بياناتاليحلل أن  4-3
 منهج بحثي من المناهج البحثية التي تم دراستها

المتحصل عليها كمخرجات  والنتائج عمق الظاهرة عن تقريرا وافياً  أن يُعد 4-4
 للبحوث الكمية والنوعية والمختلطة 

مشروعاً بحثيا بالتعاون مع مجموعته الستخدام منهج بحثي مالئم ينجز أن  4-5
لمعالجة بيانات يتم تطبيقها فعليًا، ويكتب تقريراً وافياً عن المشروع، 

 في المحاضرة، ويتلقى التغذية الراجعة من أستاذ المادة وأقرانه. ويعرضه
أن يكتسب مهارات جمع المعلومات والبيانات وتحليلها وتقويمها بشكل  4-6

 .استقراء النتائج واالستنتاجاتناقٍد و 
أن يستخدم التقنية وقواعد المعلومات اإللكترونية في البحث العلمي،  4-7

 ضاح النتائج والتوصياتوبحث القضايا وإي

 (وجدت المهارات النفسية الحركية )إن 5

5-1 
 

أن يؤدي الطالب عرضاً لنماذج من مناهج البحث المختلفة )الكمية  -
والنوعية والمختلطة ( وتحليلها للوقف على أهدافها وافتراضاتها وتقييم 

 تصاميمها في ضوء األهداف التي ترمي لتحقيقها  
 

تعلم القائمة على إحدى طرائق ال
مركزية المتعلم مثل التعلم التعاوني، 
أو التعلم النشط، المعتمدة على 
تصميم مهام األداء وفقا لسياق 

 الحياة.

قاعدة أداء وصفية 
(Rubric)  لتقويم الدقة

في تصميم وتناول عناصر 
المنهجية التي اختيرت 

 لتناول المشكلة.
 

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

 
 جدول مهام تقويم الطلبة خالل الفصل الدراسي: .96

مهام التقويم المطلوبة )مثال: اختبار، مشروع جماعي، كتابة مقال، خطابة، تقديم شفهي،  م
 ......الخ(مالحظة

نسبته من التقييم  األسبوع المحدد لتسليمه
 النهائي
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 %10 على مدار الفصل الدراسي تكليفات وأنشطة فردية 1
 %10 14 تكليفات جماعية وعمل مشروعات مشترك 2
 %5 15 مختلط ( ومناقشة نتائجه وتفسيرها –نوعي  –تقديم تقرير علمي إلجراءات بحث )كمي  3
 %20 12،  4 أثناء الفصل الدراسي  اختبارات قصيرة 4
 %15 8 اختبار  منتصف الفصل الدراسي 5
 %40 أسبوع االختبارات النهائية اختبار نهاية الفصل الدراسي 6

 اإلرشاد األكاديمي للطالب ودعمهم .ن
لب )مع ذكر مقدار الوقت الذي ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس واهليئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد األكادميي اخلاص لكل طا

 يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع(.  
وجود ساعات مكتبية في جدول عضو هيئة تدريس تخصص لمقابلة الطالب والتفاعل مع نقاشاتهم واستفساراتهم وتقديم اإلرشاد األكاديمي  -

 لهم.
 رقم الجوال ومواقع التواصل االجتماعي لعضو هيئة التدريس للتواصل مع الطالب في أي وقت يحتاجونه..تزويد الطالب بالبريد اإللكتروني و  -
 مصادر التعّلم .ششش

 . أدرج الكتب املقررة املطلوبة:1

 . القاهرة: دار النشر للجامعات.مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(. 2006أبو عالم، رجاء محمود ) -
 . القاهرة: عالم الكتب.تصميم البحوث الكيفية: ومعالجة بيناتها إلكترونياً (. 2006حميد )زيتون، كمال عبدال -
مدخل إلى مناهج البحث في التربية (. 2007عباس، محمد خليل، نوفل، محمد بكر ، العبسي، محمد مصطفي، أبو عواد، فريال محمد ) -

 . عمان : دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة. وعلم النفس
 (. البحث العلمي : أسسه ، مناهجه وأساليبه، إجراءاته. عمان : بيت األفكار الدولية.2001عليان، رحبى مصطفى ) -
دار  . عمان:البحث النوعي في التربية وعلم النفس(. 2014) خالد محمد، أبو شعيرة ، يوسف عبد القادر، أبو شندي ، دثائر أحم، غباري -

 للنشر والتوزيع. االعصار العلمي
 عمان: دار اليازوري العلمية.  البحث العلمي: الكمي والنوعي،(. 2010، السامرائي، إيمان ) قنديلجي، عامر -
) ترجمة:  منظور موسع في المنهجية والتصميم : البحث النوعي في علم النفس (. 2007، لوسي )ياردلي ، جيان،رودس، بول ، كامك -

 عالم ، صالح الدين محمود (. القاهرة : دار الفكر العربي.
- Creswell, J. W. (2012). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating 

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

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

Estimation. London: SAGE Publications. 

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

The Guilford Press.    

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

with quantitative & qualitative approaches. London: sage. 

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

Introduction. London: SAGE Publications. 

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

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

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

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

Journal of Mixed Methods Research - 

ciation (APA)American Psychological Asso- 

-Journal of Statistics Education 

- Qualitative Research Journal 

 . املواد اإللكرتونية ومواقع اإلنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي وغريها: 3

 http://journals.sagepub.com/home/mmr 

-qualitative-and-itativequant-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، واألسطوانات املدجمة:. 4

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

-SPSS 

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

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

  Transanaبرنامج للبيانات المسجلة صوت وفيديو  -       

www.transana.com//https:/ 

http://www.jstor.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://search.epnet.com/
https://www.ibm.com/analytics/spss-statistics-software
https://www.transana.com/
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 Nvivoللبيانات المكتوبة برنامج  -

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

 يدعم اللغة العربية MAXQADبرنامج  -

https://www.maxqda.com/ 

  QSR N6امج برن -

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

 

 

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

 مرافق المطلوبةال .صصص
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(:
 ز حاسب آلي لكل طالبمقعد متحرك ، جهاز عرض ، سبورة ذكية وعادية، نظام صوتي متكامل، جها 20 -

 املباين )قاعات احملاضرات، واملختربات، وقاعات العرض، واملعامل، وغريها(: .57
  طالب 20يتسع لـ  طالب، معمل حاسب آلي 20قاعة دراسية تتسع لـ  -

 مصادر تقنية )أدوات عرض البيانات، واللوحات الذكية، والربجميات وغريها(:  .58
 SPSS, Transana, Nvivo, MAXQADوضوعات المقرر مثل : البرامج الحاسوبية المذكورة في م -

 مصادر أخرى )حددها: مثال  اذا كان هناك حاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة، فاذكرها، أو أرفق قائمة هبا(: .59
  معمل علم النفس الرقمي -

 تقويم المقرر الدراسي وإجراءات تطويره  .ذذذ
 ب خبصوص فعالية التدريس:اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطال .ررر

 استمارة تقويم المقرر. -
 بطاقات التطبيق العملي. -
 الراجعة والسريعة باتجاهين.التغذية  -
 Plus/Delta.أداة التغذية الراجعة  -
 .LEARNنموذج  -
 (.CIQمقياس التحري الناقد ) -

 اسرتاتيجيات أخرى لتقومي عملية التدريس من قبل األستاذ أو القسم: .ززز

https://www.qsrinternational.com/nvivo/home
https://www.maxqda.com/
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 ضاء هيئة التدريس بالقسم للمشاركة في تقييم التكليفات الفردية والجماعية والمشاريع والتقارير الفصلية للطالب .ورشة عمل ألع – .سسس
 المقرر باألقسام والكليات بالجامعات المختلفة محلياً وإقليماً. بين النظراء )األقران( في تدريس واالستشارات تبادل الزيارات والخبرات - .ششش

 ريس:إجراءات تطوير التد .صصص
بين النظراء  واالستشاراتتبادل الزيارات والخبرات : وهو برنامج يتضمن ممارسات مهمة تتمثل في تكوين مجتمعات التعلم في إطار هيئة التدريس - .ضضض

 ، والتي تقدم تغذية راجعة وثرية عن إجراءات التدريس وتطويرها.)األقران( في التدريس
 .من خالل  المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلميةعضاء هيئة التدريس ألإيجاد فرص للتطوير األكاديمي والبحثي  - .ططط
 عمل تتناول استخدام الطرق واالستراتيجيات الحديثة فى التدريس لالستفادة منها. ورشحضور دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس و  - .ظظظ
م النشط ، والتعلم التعاوني ،.....الخ مع إحداث تعديالت في محتوي استخدام أحدث الطرق التدريسة المعاصرة في ايصال المعلومة، مثل التعل - .ععع

     المقرر بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية في هذا المجال.
إجراءات التحقق من معايري إجناز الطالب ) مثل: تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة أعضاء هيئة تدريس  .غغغ

 دوريٍة لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع أعضاء هيئة تدريس من مؤسسة أخرى(:مستقلني، والتبادل بصورة 
 بالقسم.مجتمعات التعلم مراجعة معايير حقائب اإلنجاز ومقاييس التقدير الوصفية ضمن برنامج  - .ففف
 ي التخصص.بالقسم من ذو  بواسطة أعضاء هيئة تدريس مستقلين بحوث الطلبة ومشارعهمتدقيق تصحيح عينة من  - .ققق
 .أخرى بجامعات المقرر مع النظراء )األقران( في تدريسالنهائية االختبارات عينة من التبادل بصورة دوريٍة لتصحيح  - .ككك
 ِصف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويره: .للل
ء هيئة التدريس بالقسم لتقويم فعالية المقرر وإجراء التعديالت الالزمة للتطوير تكوين مجموعات التركيز من المتخصصين في المقرر من أعضا - .ممم

 والتحديث ووضع خطط التحسين المستقبلية.
بالقسم والكلية والجامعة، وكذلك تقرير المراجعة الداخلية  المقرر النظراء )األقران( في تدريسمراجعة تقييم المقرر وإجراءات تطويره من قبل  - .ننن

  لتطوير والجودة النوعية واألخذ بها.لعمادة ا
المراجعة ، مع  ةتحديث مصادر التعلم الخاصة بالمقرر للتأكد من مواكبتها للتطورات المستجدة في المجال باستمرار وفقًا للمعطيات الحديث - .ههه

 .الدورية لنتائج تقرير المقرر والبرنامج
 SWOTتحليل الوضع الراهن دريس والطالب في االستبانات التي يقومون بتعبئتها، مع تطوير المقرر باستمرار بناء على آراء أعضاء هيئة الت -

Analysis  استنادًا لمعايير الفرص المتاحة /التهديدات المحتملة ، ، نقاط القوة/ نقاط الضعفNAQAAE االستراتيجيسس التخطيط أل 
 .الوطنيلالعتماد 
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